Regisztrációs segédlet
1. Járulj hozzá a feltételekhez! (Ez oroszul van, de semmi terhelő nincs benne. A legfontosabb,
hogy az első bónuszaidból egyszeri alkalommal levonják a regisztrációs díjat, ami 30 bónusz.)

2. Töltsd ki az adatlapot!

A kitöltés soronkénti magyarázata:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A budapesti raktár száma automatikusan beíródott.
Útlevélszám, vagy bármilyen okmány száma. A lényeg, hogy az első és a második
kockában kettő – kettő nagybetűs karaktert, a hosszabb kockában hat számkaraktert
fogad el. Amelyik karakter helyet nem akarod kitölteni oda mínuszjelet, kell tenni. Ha
nem ilyen alakú az okmányszámod ilyenné kell alakítanod.
Az okmány kiadásának dátuma: nap hónap év
Ki adta ki az okmányt. Például: okmányiroda.
Vezetéknév
Keresztnév
Esetleg harmadik név. Ha nincs, tegyél X-et.
Nem választás мужской =férfi, женской =nő
A születés dátuma: nap hónap év
Internet cím. Ez fontos, mert ide küldik az adatlapodat (ID szám, jelszó stb.)
Ha kipipálod, hozzájárulsz e-mailok fogadásához. (Pl.: akciók, hírek stb.)
Telefonszám. Az előhívót ki kell választani a listából (+36 Венгрия) Az utána lévő kockába
írhatod a számot.
Ha kipipálod, hozzájárulsz SMS-ek fogadásához. (Pl.: akciók, hírek stb.)
Itt kell megadni a jövőbeni jelszavadat.
Pipáld ki a kockát, ezzel elismered, hogy betartod az MLM rendszer etikai szabályait és az
NPCRIZ Vállalat működési rendjét.
Ha végeztél kattints a „Regisztráció” gombra. Ha hibásan töltötted ki a regisztrációs
lapot, nem enged tovább a program.

3. Ha jól töltötted ki az adatlapot a következő ablakba jutsz. Javaslom, hogy a kapott ID
számodat és jelszavadat jegyezd fel egy papírra. Így, ha nem érkezne meg az e-mail, akkor is
be tudsz lépni a rendszerbe.
Kattints a bekeretezett részre, ezzel megerősíted a regisztrációt.

4. Az e-mail címedre megkapod az adatlapot jelszóval ID számmal. Ezt célszerű kinyomtatni és
elrakni. A jelszóval tudsz az irodádba belépni, az ID szám pedig a kedvezményes
vásárlásokhoz kell.

Fontos, hogy jól tölts ki mindent, mert sajnos a későbbiekben már bizonyos adatokon nem tudsz
változtatni.

