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Internet Explorer Nettleser - tillate informasjonskapsler

Oversikt

Informasjonen du finner nedenfor skal kunne løse de problemer som kan oppstå ved bet365s hjemmeside når
du bruker Internet Explorer nettleser, versjon 6 eller senere.

Informasjonskapsler (eller Cookies) er små tekstfiler som noen nettsteder plasserer på din datamaskin når du
besøker sidene deres. Slike informasjonskapsler hjelper oss med å kjenne deg igjen neste gang du besøker
nettsiden vår, slik at vi husker for eksempel hvilket språk og hvilket oddsformat du foretrekker, selv om du ikke
er logget inn. Det er veldig viktig at innstillingen til din nettleser er satt til å akseptere informasjonskapsler.

Hvis du fortsatt har problemer etter at du har fulgt henvisningene under, eller ønsker hjelp fra kundeservice til
å utføre disse endringene, vennligst gå til www.bet365.com og klikk på knappen ’Kontakt oss’ for å velge
hvilken måte du vil kontakte oss på.

Alternativt kan du sende en e-post til support-nor@customerservices365.com eller ringe oss på 00800 12 365
365 eller +44 1782 684 658.

Hvordan du ser om nettleseren din tillater informasjonskapsler?

1a) Åpne opp nettleseren din, klikk på ’Tools’ som du finner på menybaren øverst på siden, og deretter på
’Internet Options…’.

Internet Explorer 6 Internet Explorer 7

1b) Dette vil åpne Internet Options-vinduet.
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Enable Cookies

2) Velg fliken for 'Privacy'. Klikk deretter på ‘default’ for å tilbakestille nettleseren til de forhåndsinnstilte
sikkerhetsvalgene.

Internet Explorer 6 Internet Explorer 7

3) Velg ‘OK’ for å lukke vinduet og lagre endringene.

4) Lukk ned alle åpne nettleservinduer og åpne opp et nytt, skriv inn www.bet365.com og logg deg inn på din
konto.

• Dersom du fortsatt har problemer, vennligst ta kontakt med kundeservice for å få hjelp. På første side av
dette dokumentet kan du se mer om hvilke muligheter du har til å kontakte oss.
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