
A regisztrálás a Regisztráció  feliratra kattintva indítható el. A megjelenő oldalt 
értelemszerűen kell kitölteni, meg kell adni a vásárláshoz szükséges adatait.  

Egyéni vásárló  esetén kérjük, a saját nevét írja be a cégnév sorban! 
 
A regisztrálás befejezése után rendszerünk automatikusan küld Önnek értesítést e-
mailen.  
 
Azt követően 24 órán belül a felvitt adatok véglegesen lesznek rögzítve a 
rendszerünkben és arról a megadott e-mail címre küldünk jóváhagyott értesítést!  
 
Viszonteladók  esetén a regisztrálással együtt kérjük, küldjék el a Működési 
engedély, Cégbírósági bejegyzés, vagy Vállalkozói igazolvány egyikének másolatát 
a +36 1 250-2258 faxszámra, vagy a gnt@gnt-impex.hu e-mail címre. Az adatok 
elküldése után azokat ellenőrizzük, cégéhez kapcsoljuk és 1 munkanapon belül egy 
válasz e-mailt küldünk, ezután fog tudni áruházunkba bejelentkezni. 

A jóváhagyott értesítést követ ően a regisztrált e-maillel és kapott jelszóval a 
web-áruházba belépve a termékekre keresve mindig a saját árait fogja látni.  

Továbbá, a web-áruház jobb felső sarkában szereplő cégnév alatti feliratokra 
kattintva a következő információk érhetőek el: 
   - Személyes információk (E szövegre kattintva a saját cégének adatai, valamint a 
cégünknél kapcsolattartó kollégánk neve, elérhetőségei jelennek meg!) 
   - Kedvezményeim  (E szövegre kattintva megtalálható a cégére vonatkozó egyedi 
kedvezmény, amennyiben van) 
   - Árlistáim  (E szövegre kattintva bármikor lekérhetők a saját árlistái excel 
formátumban a Termékcsoport, illetve a Termékmárka megadásával) 
   - Adatmódosítás  (E szövegre kattintva bármikor módosíthatja a saját adatait) 
   - Jelszó csere (E szövegre kattintva a web-áruházunkba való 
belépési jelszavát változtathatja meg!) 
   - Rendeléseim  (E szövegre kattintva van lehetősége a korábban leadott rendelései 
megtekintésére. Látható a rendelések sorszáma, dátuma, a rendelt mennyiség, az 
érték és a rendelés állapota. A sorszámra kattintva nyitható meg egy-egy rendelés, 
így látható a rendelések tartalma.) 
   - Számláim  (E szövegre kattintva az elmúlt 3 hónapban kiállított számlái 
tekinthetőek meg. A kiállított számlák egy megadott időintervallum szerint is 
lekérhetők, illetve a letölthetők „CSV”, illetve „PDF” formátumban.) 
   - Kilépés  (E szövegre kattintva kiléphet a web-áruházból). 
 


