Every visitor coming to the this website can
subscribe for the newsletter by entering respective
e-mail address and desired city.

Latest deals are displayed at the home page,
wheras uper right corner you can log in, register as a
user or register as a company.

After registration the user will get an e mail with a confirmation link, click on the link will activate the account.
Registered user has the following possibilities:
1. To get an overview of the latest deals
2. To choose the different categories of deals
3. To get help from support, live chat or FAQ
4. To search deals bay key word
5. To geta an overview and edit user profile
6. Share and earn credit by inviting friends to register
at extra.deals

In My Profile user can view
and edit personal
information, edit
subscription,view credit
statement or share refferal
link and see login history.

On the right side of the page there is a user panel
containing six sections:
My profile - to view and edit personal informations
My coupons - overview of all completed purchaces
My referrers - list of users’ invited friends
Support - for reporting any problem that might
appear
Logout-for signing out
Instruction manual-here user can get instructions
On Extra Deals users can buy
products and services both for
themselves or for their friends.

User may choose how to pay every purchase made using one of the following options: Klarna, Pay Pal or Credit

If the user choose shipping of the product, all the Shipping fields must be completed.

After successffuly purchase user will get a coupon code or invoice by e-mail.

Varje besökare på vår hemsida kan premunerera på
vårat nyhetsbrev genom att skriva in sin e-post
adress och aktuell stad.

På hemsidan visas de senaste erbjudanden och uppe
i högra hörnet kan du logga in, registrera dig som
användare eller registrera ditt företag.

Efter registrering får användaren ett e-postmeddelande med en länk för bekräftelse av kontot , klicka på länken
för att aktivera ditt konto.

Registrerade användare har följande möjligheter:
1. Att få en överblick över de senaste erbjudandena
2. Att välja olika kategorier av erbjudanden
3. Att få hjälp från support, chatt eller FAQ
4. Att söka efter olika erbjudanden med hjälp av
nyckelord
5. Att redigera eller ändra användarprofilen.
6. Ge bort, dela och tjäna krediter genom att bjuda in
vänner att registrera sig på xtradeals.

I användarprofilen kan du se
och ändra personlig
information, ändra
premunation, se ditt
kreditsaldo, se din
inloggningshistorik och dela
”refferal” länken.

-

På höger sida finns det användarpanel med sex
sektioner.

Användare av extradeals kan
köpa produkter både till sig
själva och till andra personer
(släkt, vänner och bekanta)

-

Min profil för visa och redigera personlig
information
Mina kuponger-översikt över alla
genomförda köp
Min refferals-lista över inbjudna vänner som
har konto på extradeals
Support för att rapportera eventuella
problem som skulle kunna uppstå för
användaren
Logga ut, för att logga ut från extradeals
Bruksanvisningen, här användaren kan få
instruktioner

Alla köpare kan använda olika betalmedel; Klarna faktura, krediter eller paypal

När köparen fyller I leveransadressen för att skicka produkten via post måste alla adressfällt vara ifyllda.

Efter ett fullbordat köp kommer användaren få en kupongkod eller faktura via email.

