LifeWave Konverterer til Hyperwallet om en uge!
Som du nok har hørt, så flytter LifeWave bort fra Global Cash Card og bevæger sig frem, idet den
bruger LifeWave Hyperwallet—en ny og højeffektiv kommissionsløsning. Denne ændring sker
officielt for hvert medlem en uge fra nu på mandag d. 29. april, 2013.

Hvis du ikke allerede har modtaget en e-mail om at aktivere din LifeWave Hyperwallet konto, så
kontroller venligst din e-mail indbakke i ugen med 29. april for en e-mail fra Hyperwallet
(notifications@paylution.com) , som vil omfatte instruktioner om, hvordan man aktiverer sin
konto. Når kontoen er aktiveret, vil du være i stand til at vælge den måde, du bliver betalt på, inkl.
et LifeWave brændt, forud betalt Visa kort (hvor det fås*), direkte indsættelse, eller elektronisk
overførsel. Når du aktiverer din konto, er det vigtigt, at du opgiver en unik e-mail adresse. Hvis du
for tiden deler en e-mail adresse med et andet LifeWave medlem, så log venligst først ind til dig
bagkontor først og opdater den gennem din profil. Du kan også kontakte Kundeservice, og de vil
gerne opdatere din e-mail adresse for dig.
Når du modtager e-mailen fra notifications@paylution.com, beder vi dig om at afslutte
aktiveringsprocessen så hurtigt som muligt, da vi ikke længere vil placere kommissioner på
Global Cash Card fra og med 29. april, 2013. Bemærk venligst, at Global Cash Card brugere vil
være i stand til at anvende deres kort til at fjerne midler fra deres konti, indtil der ikke længere
står noget på de konti.

LifeWave er spændt i forbindelse me denne enorme ændring, og vi har tillid til, at vore
medlemmer vil finde, at LifeWave Hyperwallet er en stærkere betalingsløsning af alle de rigtige
grunde!

Hvis du har spørgsmål vedrørende overgangen til LifeWave Hyperwallet, opfordres du venligst til
at kontakte Kundeservice via telefon, supporthenvendelse eller ved at indgive en e-mail
forespørgsel til commissions@lifewave.com.
USA Kundeservice:
8:00 – 18:00pm (EST) / mandag — fredag
Tlf: +1(866) 420-6288 or +1(678) 233-0181
Faks: +1(678) 730-2980
customerservice@lifewave.com
Europa Kundeservice:
9:00 – 17:30 (GMT) / Mandag — fredag
Tlf: +353 91 874 600
Fax: +353 91 874 655
customerserviceeu@lifewave.com

*Det forudbetalte VISA-kort med LifeWave-varemærket er i øjeblikket ikke tilgængeligt i følgende lande: Albania,
Barbados, Belarus, Bolivia, Bonaire, Bosnia, Botswana, Cameroon, Central African Republic, China, Colombia, Congo,
Cuba, Curacao, Eritrea, Ethiopia, Iran, Iraq, Ivory Coast, Kenya, Kosovo, Kuwait, Lebanon, Lesotho, Liberia, Libya, Macau,
Macedonia, Malawi, Montenegro, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nepal, Nigeria, North Korea, Rwanda, Senegal,
Serbia, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Suriname, Syria, Tanzania, Uzbekistan, Venezuela, Yemen, Zambia and Zimbabwe.

