
Jelentkezzen be a felhasználó nevével és jelszavával az
oregdiak.sze.hu oldalon. A bejelentkezési adatai a tanulmányai során
a my.szeportal.hu oldalon megadott név és jelszó.

1. lépés

Válassza a KOSÁRHOZ opciót a rendelés aktiválásához. A
KOSÁRBAN a Diplomaátadón előre kifizetett Végzős Csomagja már
automatikusan aktiválásra került, így az a megrendeléskor szerepelni
fog a listában.

2. lépés

Kedves Öregdiákunk!
Az alábbi lépések segítségével könnyedén és gyorsan aktiválhatja
végzős csomagját és rendelhet termékeket a webshop
használatával.



A végzős csomag által tartalmazott 2 db 10x15cm-es egyforma
fényképet kollégáink választják ki a diploma átadásának pillanatában
készült képek közül. Ennek kiválasztására nincs lehetőség a
Webshop-ban. Amennyiben a Diplomaátadón volt további rendelése,
a Fizetett termékek alatt láthatóak az előre megrendelt termékek. A
fényképcsomagoknál ki kell választani azt a fényképet, amelyből
szeretné, hogy a csomag elkészüljön. Ehhez válassza a KÉP
KIVÁLASZTÁSA gombot.

3. lépés

Végzős csomag

2 db 10x15 cm-es kép



A továbbiakban felsorolásra kerülnek azok a fényképek, melyek a
diploma átvétel pillanatában készültek. Ezek közül kell kiválasztania
1 db fényképet, melyből majd a fényképcsomagja elkészül.
Ha kiválasztotta, nyomjon a KOSÁRHOZ gombra.

4. lépés



Amennyiben a fénykép kiválasztása sikeres volt, a KOSÁR
tartalmazza a végleges megrendelését. Amennyiben további
termékeket rendelt a Diplomaátadó rendezvényen, ezeknek az
aktiválását is kérjük vezesse végig.

5. lépés

Végzős csomag

2 db 10x15 cm-es kép



Bejelentkezést követően további termékeket is megrendelhet az
oldalon, mely a TOVÁBBI AJÁNLOTT TERMÉKEK linkre kattintva
érhető el:

AJÁNLOTT TERMÉKEK VÁSÁRLÁSA

Továbbá az alábbi elérési útvonalon:



Lehetősége van fényképeket rendelni különböző méretekben és
darabszámokban, illetve digitálisan, továbbá megrendelhető az
aktuális ALUMNI öregdiák magazinunk, melyben a végzettek
hallgatói névsora is szerepel, illetve a Diplomaátadó DVD.

Ki kell választani adott személynél, hogy melyik képből szeretne
rendelést leadni. Egyszerre csak egy képre vonatkozóan tud kosárba
helyezni tételt.



Az adott képnél ki kell választani a kép típusát és darabszámát.

A kiválasztásuk után a KOSÁRBA gombra kattintva véglegesíthető a
rendelés.



Amennyiben a KOSÁR tartalmát már nem szeretné változtatni, kérjük
a Cím megadása gombra kattintson és adja meg a szállítási és
számlázási címét.

A VÉGLEGESÍTÉS gombra kattintva az eddig megrendelt termékeket
és az előző oldalon megadott adatokat láthatja.

A Szállítás módjánál kiválaszthatja, hogy helyszíni átvétellel, vagy
pedig postai úton szeretné megkapni a megrendelt csomagját. A
szállítás költsége a megrendelt csomag súlyától függő, kb. 2000-
3000 Ft körüli összeg.

A MEGRENDELÉS gombra kattintva véglegesíti és megrendeli
termékeit.

Köszönjük rendelését! Kérdés esetén állunk rendelkezésére!



A megrendelést követően a megadott e-mail címre egy
visszaigazolást kap, mely tartalmazza a rendelés adatait.

A rendelés elkészültekor e-mail értesítés érkezik a csomag
átvételéről.

Köszönjük rendelését! Kérdés esetén állunk rendelkezésére!


