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Instructiuni pentru plata unui abonament pentru Meditatiile de pe www.pranafee.at 

Alegeti meniul in limba romana: 

 

In meniu apasati pe Abonament

 

Dupa apasarea butonului sunteti directionati in pagina de Inregistrare 
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Alegeti perioada pentru care doriti sa faceti abonamentul. Si pentru plata lunara dar si pentru plata 
anuala puteti sa alegeti sa platiti doar pentru o periada sau puteti activa plata recurenta. Plata 
recurenta inseamna ca suma respectiva va fi transferara din contul dvs. catre contul meu atata timp 
pana cand o sa va hotarati dvs. sa incetati plata. Detalii despre anularea platii recurente sunt 
disponibile in documentatia pentru anularea platii recurente. 

Dupa alegerea tipului de abonament, respectiv, dupa ce ati apasat butonul „Cumpara si bucure-te“ 
veti fi directionat pe pagina cu detalii. Aici pueti alege plata repetitiva sau o singura data si va 
introduceti Prenumele, Numele, Adresa, Orasul, Tara, Judetul si codul postal. 

 

Daca doriti sa schimbati din plata repetitiva in plata facuta o singura data (one Time) e suficient sa 
apasati in partea de jos pe zona marcata cu galben. Dupa alegerea acestei optiuni in pagina de plata 
va fi afisat „One Time“ in loc de „Recurring“. Prin aceeasi modalitate puteti sa alegeti din nou plata 
repetitiva (Recurring) 
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Dupa ce ati ales daca plata se face doar o data (one Time) sau e recurenta/repetitiva (Recurring), veti 
fi directionat inspre programul oficial de efectuare a platii: 

Aici aveti 2 modalitati de plata: 

 Plata cu card de credit 
 Plata cu transfer bancar 

Plata cu ajutorul unui card de credit: 

In ecranul care apare se afiseaza in partea stanga sus daca plata este repetitiva sau doar o singura 
data si suma de plata. Suma este afisata in euro. Din contul dvs va fi transferata valoarea in lei a celor 
5 euro (in exemplul de mai jos). 

In partea dreapta veti introduce datele de pe cardul cu care doriti sa efectuati plata. 

In dreapata jos este specificat ptr dvs. ca acceptati sa se faca transferul ori o singura data ori repetitiv 
(in functie de alegerea care apare in stanga sus deasupra valorii de plata). 
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Plata cu transfer bancar 

In ecranul care apare se afiseaza in partea stanga sus daca plata este repetitiva sau doar o singura 
data si suma de plata. Suma este afisata in euro. Din contul dvs va fi transferata valoarea in lei a celor 
5 euro (in exemplul de mai jos). 

In partea dreapta veti introduce datele contului de pe care doriti sa efectuati transferul bancar. 

IMPORTANT: 

Avand in vedere ca dvs accesati imediat dupa efectuarea platii colectia de meditatii disponibila pe 
www.pranafee.at nu se va efectua nici o rambursare a sumei platite. 

Acest lucru este valabil pentru toate modalitatile de plata alese. Bineinteles ca puteti sa anulati un 
abonament pe care l-ati activat. Acent lucru inseamna ca plata repetitiva se anuleaza incepand cu  
perioada urmatoare care ar fi trebuit sa fie platita (urmatoarea luna sau urmatorul an). In contul 
dvs de client de pe www.pranafee.at puteti vedea exact la ce data si ce suma a fost platita. 
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In momentul in care plata s-a efectuat cu success, va apare pe ecranul dvs mesajul urmator 

 

Si deasemenea veti primi un E-Mail de confirmare. 
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Pentru situatii speciale in care nu va puteti permite sa achitati integral suma abonamentului, dar 
doriti totusi acces la meditatii pot sa ofer tarife reduse. Important este sa va fie bine. In acest caz va 
rog sa luati direct legatura cu mine folosind adresa de E-Mail office@pranafee.at 

 


