
Vejledning til betaling af slæbestedet på Marselisborg Havn 

For at få adgang til slæbestedet skal du betale for klip via cPay. Vi viser dig hvordan i vejledningen her.  

 

Vær opmærksom på: 

- Du køber 4 klip 

- De skal bruges den dag, du køber dem (inden kl. 24)  

2. Gå ind på www.cpay.dk 

og vælg Marselisborg Lyst-

bådehavn. 

 

 

Hvis du er ved slæbestedet: 

1. Scan QR-koden på standeren foran bom-

men.  

 

Gå til trin 4 i denne vejledning.    

Hvis du ikke er ved slæbestedet/

ikke kan scanne QR-koden: 
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3. Hvis det er første gang, du 

benytter cPay, skal du klikke 

på boksen ”Ny kunde”, så 

den er sort. 

 

Vælg ”Slæbested” i oversig-

ten.  

4. Sørg for, at der er hak i boksen og klik 

på ”Fortsæt”.   

 

Orienter dig om den aktuelle pris på:  

www.marselisborghavn.dk/priser-

pladshavere/ 

3 

4 



5. Indtast dine oplysninger og klik på 

”Fortsæt”. 

6. Klik på de nederste bokse, og klik der-

efter på ”Gå til betaling”.  
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7. Indtast dine kortoplysninger, og klik på, 

at du accepterer betingelserne.  

 

Klik på ”Husk mig”, hvis du vil have, at dine  

oplysninger skal gemmes til en anden gang.  

8. Klik på ”Fortsæt”.  

 

Du bliver nu omdirigeret til cWallet, hvor du 

har overblik over din betaling.  
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9. Inde i cWallet får du et 

overblik over dit køb.  

 

Du kan også downloade en 

faktura, hvis du har brug 

for det. 
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Dit navn 

Dit navn 

din@mail.dk 

+45 [dit telefonnummer] 

10. Gå til din mailboks, hvor du gerne 

skulle have modtaget en mail som  

denne.  

 

Klik på ”Føj til cWallet” allernederst.  
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11. Du er nu kommet tilbage i cWallet.   

 

Her kan du kan åbne bommen til slæbestedet 

og se, hvor mange klip du har brugt.  

Klik her for at åbne bommen.  

Du bruger 1 klip pr. gang. 

Her kan du se, hvor mange 

klip du har tilbage.  

 

Når du ikke har flere klip til-

bage, står der ikke længere 

et tal i parentesen. 

Dit navn 
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