
           1. Gå ind på www.cpay.dk  2. Du kan tilgå cPay via nettet på 

din telefon/computer, men du kan 

også vælge at installere cPay på din 

telefon som en webapp (cPay fin-

des ikke som ”almindelig” app).  

cPay som webapp på din telefon: 

Hvis du har Android, klikker du på 

de tre prikker øverst til højre. Vælg 

”Installer app”.  

Hvis du har iOS, vælger du ikonet 

”firkant med pil op”: 

 

Her klikker du på ”Føj til hjemme-

skærm”.   

Nu ligger der et cPay-ikon på din 

telefon sammen med dine øvrige 

apps. 

3. I cPay kan du vælge mellem  

forskellige steder og forlystelser.  

Scroll ned og klik på Marselisborg 

Lystbådehavn.  

Vejledning til betaling for strøm via cPay 

Marselisborg Havn er ved at overgå til et nyt betalingssystem, som hedder 

cPay. Kort sagt går systemet ud på, at du kan betale for strøm og andre  

ydelser vha. din telefon eller din computer. Dette gør det fx mere fleksibelt at 

få strøm på din båd, da det kan ske hjemmefra.  

Der vil løbende komme flere funktioner i cPay, men til en start er her en guide 

til, hvordan du køber strøm.    

http://www.cpay.dk


4. Du kan nu vælge forskellige 

ydelser i Marselisborg Havn. 

Hvis du fx vil købe strøm,  

klikker du på ”Køb strøm”. 

5. Kalenderfunktionen er mest 

relevant for gæstesejlere, men 

indtil videre skal pladshavere 

også vælge en periode her. 

Vælg evt. en lang periode på fx 

4 måneder.    

6. Nu skal du vælge, hvilken 

enhed, du ønsker strøm fra.  

Hvis du står ved din havne-

plads, kan du scanne QR-

koden, som sidder på låget til 

stikket på strømstanderen (du 

skal holde telefonen et stykke 

fra QR-koden, når du scanner 

den).  

Alternativt kan du vælge  

enheden ved at scrolle ned til 

dit pladsnummer eller søge 

nummeret frem. Klik på det, og 

tryk på ”Fortsæt”.   

 



7. Noter din båds navn, og gå 

videre.  

 

Nu skal du vælge, hvor meget 

strøm, du vil købe.  

Strømmen sælges i pakker (10 

kWh til 25 kr.). Du får ikke refun-

deret penge for strøm, som du 

ikke bruger.  

Klik på ”Fortsæt” og gå videre til 

betaling.  
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8. Du får et overblik over dit køb.  

Som du kan se, er det kun muligt 

at betale med kort. Du kan derfor 

IKKE betale med fx AppelPay eller 

MobilePay.  

Orienter dig om handelsbetingel-

ser og fortrolighedspolitik, og klik 

på de to nederste felter.  

Klik på ”Gå til betaling”.  

9. Indtast kortnummer, udløbsdato og 

CVC fra dit betalingskort.  

Bekræft, at du accepterer betingelser-

ne ved at klikke på boksen.  

Klik på den nederste boks, hvis du vil 

have, at dit betalingskort skal huskes til 

næste gang.   



Efter betaling bliver du videre-

stillet til cWallet, som du kan 

vælge at benytte til overblik 

over dine køb i havnen.  

Du kan også springe over og 

bare bruge cPay.   


