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ÚTMUTATÓ
REGISZTRÁLÁSHOZ
Amennyiben valamiért nem sikerült
regisztrálni, akkor ezzel a segédlettel
biztosan sikerülni fog.
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Regisztrálás az édesburgonya.bio-n
Minden nap több kérdést is kapunk a regisztrációval kapcsolatban, ezért úgy gondoltuk, hogy egy
néhány oldalas dokumentummal sietünk a vásárlóink segítségére, amelyben pontosan leírjuk a
regisztráció és a bejelentkezés folyamatát.

Kattints a Bejelentkezés/regisztráció gombra:
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TOVÁBBI LÉPÉSEK
1. Adj meg egy olyan e-mail címet, amit napi szinten használsz és egy jelszót.
2. Pipáld ki a „Nem vagyok robot” mezőt. Erre azért van szükség, mert így kivédjük azokat a regisztrációkat,
amelyeket nem az érdeklődőink, vásárlóink hoznak létre.
3. Amennyiben szívesen értesülnél az Édesburgonya.bio háza táján történő eseményekről, a termékeinkkel
kapcsolatos akciókról és szakmai tartalmainkról, akkor a „Feliratkozok a hírlevélre” mezőt is pipáld ki.
4. Kattints a „REGISZTRÁCIÓ” gombra.

FIÓK BEMUTATÁSA

Mi mindenképpen azt javasoljuk, hogy regisztrálj az oldalunkra, mert akkor
a következő funkciók mind elérhetővé válnak a számodra.
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RENDELÉSEK: itt tudod nyomon
követni azt, hogy eddig milyen
rendeléseket adtál le nálunk
LETÖLTÉSEK: a
számláidat tudod
letölteni

különböző
egyhelyről

CÍMEK: itt tudod módosítani a
szállítási címedet
FIÓKADATOK: itt tudod módosítani többek között a jelszavadat
KIJELENTKEZÉS: itt tudsz kijelentkezni a fiókodból
VEZÉRLŐPULT: végül de nem utolsósorban a „VEZÉRLŐPULT” gombbal bármikor visszatérhetsz
a fiókodnak a kiinduló oldalára.

REGISZTRÁCIÓS E-MAIL
A regisztrációdat követően pár percen belül tájékoztatólevelet is kiküldünk a megadott e-mail
címre.
Ilyen levelet várj:

Fontos: a levelünket a levelezőrendszerek
néha a PROMÓCIÓ/SPAM mappába
teszi, ezért, ha nem látod sehol, akkor
ezeket a mappákat is ellenőrizd.
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BEJELENTKEZÉS
Amikor legközelebb be szeretnél lépni az oldalra, akkor ez a látvány fog fogadni téged, miután a
Bejelentkezés/Regisztráció gombra kattintottál.
1. A BEJELENTKEZÉS alatt add meg a
felhasználónevedet vagy az e-mail címedet
(amit a regisztrációnál megadtál).
2. Kattints a „Nem vagyok robot” mezőre.
3. Szeretnéd, hogy a rendszer megjegyezze
neked a belépési adataidat? Fontos, hogy
ebben az esetben sem kerülnek ki a belépési
adataid, hanem a számítógéped fogja tárolni
őket.
4. Kattints a bejelentkezés gombra.

5. Amennyiben Facebookkal jelentkeznél be, azt is bármikor megteheted, csak kattints a kék színű
„Bejelentkezés Facebookkal” gombra.

FONTOS INFORMÁCIÓ

I. A régi, 2016-ban létrehozott és nem használt, azaz inaktív felhasználófiókok biztonsági okokból
törlésre kerültek! Amennyiben te is nagyon rég regisztráltál már, és nem tudsz belépni,
akkor valószínűleg a regisztrációd már nem él. Ebben az esetben 2 perc alatt újra
regisztrálhatsz, és azonnal újra be fogsz tudni lépni az édesburgonya.bio-ra.
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II. Amennyiben többször rosszul adod meg a felhasználónevet vagy a jelszót, akkor a rendszer
egy idő után ki fog zárni 1 órára. Ezért amennyiben másodjára vagy harmadjára sem sikerül
belépni, akkor inkább kérj jelszó emlékeztetőt arra az e-mail címre amin keresztül regisztráltál
az édesburgonya.bio-ra.

III. A belépésnél a rendszer úgy ellenőrzi azt, hogy ember szeretne belépni a fiókjába, hogy egy
olyan kérdést tesz fel neki, amit egy robot nem tud megválaszolni. Ezek a kérdések időről-időre
változnak, de ahogyan az a képen is látszik, nagyon egyszerűek. Itt mindössze annyi volt a
feladat, hogy bepipáljuk azokat a fotókat, amely gyalogátkelőhelyet ábrázol. Ezután már csak az
„ELLENŐRZÉS” gombra kattintunk, és már be is léptünk.
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A
TERMÉKOLDALUNKRA
REPÍTÜNK
Kattints a gombra, és azonnal a
termékoldalunkon találod magad!

TERMÉKEINK
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