
Webáruház felhasználói útmutató 

 

1. Bejelentkezés, regisztráció 

Bejelentkezni a rendszerbe egyféleképpen, regisztrált vevőként lehetséges. A webáruházból 

rendelést kizárólag a rendszerben szereplő, felhasználónévvel és jelszóval rendelkező már 

meglévő ügyfélkör tud leadni, első lépésként tehát regisztrálni kell a  menüben.  

A regisztrációt követően a megadott e-mail címre elküldött regisztráció-aktiváló e-mailt aktiválni 

kell. Az oldalra való fellépéskor a Belépés részben tudjuk megadni a belépéshez szükséges 

adatokat. 

 



A felhasználó által megadott jelszó sem a webáruház, sem a Tihanyi Legenda Nonprofit Kft 

belső adatbázisából nem nyerhető ki.  

 

1.1.  Elfelejtett jelszó 

Amennyiben elfelejtettük a jelszavunkat, akkor kattintsunk az  részre. A 

megjelenő mezőben adjuk meg a felhasználói fiókunkhoz tartozó e-mail címet és nyomjuk meg 

az Indítás gombot. A rendszer küld egy e-mailt egy ellenőrzési kóddal az e-mail címünkre. Az 

ellenőrzési kódot (vezérjel) az e-mailben megadott linkre kattintva megjelenő weboldalon a 

Vezérjel mezőbe kell beillesztenünk. Ha a kódot (vezérjel) esetleg helytelenül adtuk meg, akkor 

erről hibaüzenetet kapunk. Ha jól adtuk meg a kódot (vezérjel), akkor megadhatjuk az új 

jelszavunkat, amivel ezután beléphetünk. 

 

1.2.  Elfelejtett felhasználónév 

Amennyiben elfelejtettük a felhasználói nevünket, akkor lehetőségünk van ezt megkérni a 

rendszertől. Ehhez kattintsunk az  szövegre. A megjelenő mezőben adjuk 

meg a felhasználói fiókunkhoz tartozó e-mail címet és nyomjuk meg az Indítás gombot.  

A rendszer küld egy e-mailt a felhasználónevünkkel az e-mail címünkre. A felhasználói nevünk 

és jelszavunk megadása után bejelentkezhetünk. 

 

2. Webáruház funkciói  

2.1.  Termékek  

A rendszerben kategóriák alapján lehet böngészni, a webáruház minden esetben a kiválasztott 

kategórián belüli cikkeket jeleníti meg.  



 

A kategóriába tartozó termékek a kategórialapon jelennek meg szűkített adatokkal – Cikkszám, 

Megnevezés, Bruttó érték. Adott cikkre kattintva a cikklapon további információk is 

megtekinthetők a termékről. 

 

2.2. Rendelés feladása 

A cikklapon lehetőségünk van a terméket a megadott mennyiségben a ikonra kattintva 

kosárba helyezni.  

 



A Főoldalon a Kosár menüpontban tekinthetjük meg az eddig kiválasztott („kosárba” helyezett) 

termékek listáját. Az adott listát módosíthatjuk, az itt megadott adatok felülbírálják az eddig a 

különböző menüpontokon keresztül kiválasztott termékek mennyiségét. A rendszer egy ilyen 

listát kezel egy időben, tehát bármelyik menüből is rendelek meg terméket, az ehhez a listához 

rendelődik (tehát a megrendelt mennyiségek összeadódnak).  

 

A kosárból eltávolíthatók a termékek külön-külön a cikk melletti törlés ikonnal, vagy egy 

lépésben a Kosár ürítése gomb segítségével is.  



A felhasználó a kosárból visszatérhet a termékekhez és folytathatja a vásárlást, vagy a kosárba 

helyezett cikkekkel továbbléphet a pénztárba. 

A pénztárban még egyszer ellenőrizheti a felhasználó a rendelés tartalmát, majd a Küldés 

gombbal továbbíthatja a kérést a vállalat adatbázisának.  

A felhasználó a rendelés feladásáról automatikusan visszaigazoló e-mail-t kap. 

  


