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A continuació es detallen les passes a seguir per tal de dur a terme una compra mitjançant PayPal al 
website www.aliens4sale.com. 

Primerament, és indispensable obtenir un compte de PayPal.  

Pot obtenir aquest compte al web oficial de PayPal, entrant a l’enllaç següent i seguint les instruccions que 
es detallen: ¿Cómo abrir o cerrar una cuenta PayPal? 

Cal mencionar que el sistema de pagament PayPal li ofereix seguretat total, tant a l’hora de gestionar les 
seves dades personals com a l’hora de fer el pagament. 

Un cop hagi obtingut el seu compte, ja pot dur a terme la compra mitjançant les seves dades personals de 
PayPal, tot seguit s’explica el procediment: 

 

1. Esculli el producte o productes que vulgui. 

Navegui pel website i esculli mitjançant el botó “Afegir al cistell” el producte o productes que vulgui.  
 

 

 

  

http://www.aliens4sale.com/
https://www.paypal.com/helpscr?cmd=_help&locale=es_ES&countrycode=ES&_dyncharset=UTF-8&t=solutionTab&ps=solutionPanels&solutionId=162891
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2. Processi la compra. 

Un cop hagi seleccionat el producte o productes se li preguntarà si vol continuar comprant o, al contrari, 
processar la compra. Per seguir amb el procés de compra, faci clic al botó “Processar la compra”. 
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3. Resum del cistell. 

A continuació es mostra un resum del seu cistell de la compra. Aquí podrà modificar la quantitat de 
productes que vulgui comprar o podrà eliminar productes no desitjats. També és molt important que esculli 
el seu país i zona de residència per tal de conèixer l’import exacte amb les despeses d’enviament incloses.  

Un cop estigui satisfet amb els productes a adquirir, pot continuar el procés de compra mitjançant el botó 
“Continua la compra”. 
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4. Registri’s o compri com a convidat. 

Si ja ha comprat anteriorment al website www.aliens4sale.com i ja n'és un usuari registrat, introdueixi el seu 
correu electrònic i contrasenya als camps corresponents de l’apartat “Usuaris registrats”. En cas contrari, si 
mai no s’ha registrat al website, té dues opcions, registrar-se per guardar les seves dades i agilitar futures 
compres o fer la compra com a usuari convidat, en aquest cas les seves dades no es guardaran. Seleccioni 
l’opció que li interessi més i faci clic al botó “Continua la compra”. 

 

 

  

http://www.aliens4sale.com/
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5. Dades i enviament. 

En aquest punt, si vostè ha seleccionat no registrar-se com a nou usuari o si ha escollit l’opció de comprar 
com a convidat, se li demanaran les dades personals per tal de poder fer la compra.  

Ompli el formulari amb les seves dades, accepti la política de privacitat i faci clic a “Continua la compra” per 
tal de seguir amb el procés de compra. 
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6. Forma de pagament. 

En aquest punt és on vostè escollirà PayPal com a forma de pagament.  

Per fer-ho seleccioni PayPal de les quatre opcions mostrades, revisi les seves dades personals i el 
contingut del seu cistell de la compra i faci clic al botó “Confirma la compra”. 
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7. Iniciï sessió al seu compte PayPal. 

En aquest punt, vostè serà redirigit al website de PayPal per tal de poder dur a terme el pagament amb les 
dades del seu compte de PayPal.  

Introdueixi el correu electrònic i la contrasenya amb els quals es va registrar al website de PayPal.  

Per continuar, faci clic sobre el botó “Entrar”. 
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8. Torni a www.aliens4sale.com 

Per finalitzar el procés de compra, és MOLT IMPORTANT seguir l’enllaç de “Pagar ahora”.  
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9. Finalització del procés de compra. 

Un cop hagi visualitzat el seu identificador, ja podrà tancar la pàgina del navegador i el seu procés de 
compra haurà finalitzat satisfactòriament.  

 

 

 

Ben aviat el website www.aliens4sale.com es posarà en contacte amb vostè per mantenir-lo al dia de 
l'estat en què estigui el seu enviament, amb les notificacions corresponents, mitjançant el correu electrònic 
que vostè va proporcionar en fer la compra. 

Moltes gràcies per confiar en www.aliens4sale.com, volem tornar-lo a tenir com a client ben aviat. 

http://www.aliens4sale.com/
http://www.aliens4sale.com/

