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Safari Nettleser – Tillate Informasjonskapsler/Cookies

Oversikt

Informasjonen du finner nedenfor skal kunne løse de sikkerhets problemer som kan oppstå ved bet365s
hjemmeside
Når du bruker Safari browser, versjon 1.3 eller senere.

Informasjonskapsler/cookies er små tekstfiler som internettsider som vår plasserer på din pc for å kunne huske
deg neste gang du besøker sidene. Disse hjelper oss til å gjenkjenne deg når du logger inn, samt husker
informasjon som foretrukket språk og odds format selv om du ikke er innlogget. Det er viktig at dine
innstillinger for internettleseren din tillater informasjonskapsler/cookies.

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 +44 1782 684
658.

Hvordan tillate informasjonskapsler/cookies i Safari

1) Åpne opp Safari og i safari menyen velg 'Preferences…'.
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2a) Velg 'Security' ikonet. Under seksjonen kalt 'Accept Cookies'; må du ha enten 'Always' eller 'Only from
sites you navigate to' valgt. For bedre sikkerhet anbefaler vi at du velger 'Only from sites you navigate to'.

2b) Så snart dette er valgt, lukk ‘option’ vinduet ved å klikke på det røde ikonet oppe i det venstre hjørnet.

3) Lukk ned alle nettleservinduer som du har åpne, så åpne opp et nytt nettleservindu, gå til
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 den første side
av dette dokumentet kan du se mer om hvilke muligheter du har til å kontakte oss.
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