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1. lépés:  Az online Vodafone teszt kitöltése 

Mielőtt megkezdi a Vodafone szolgáltatások értékesítését, sikeresen ki kell töltenie egy online 
tesztet. 
A link itt található: MyACN Képviselőknek webiroda, Termékek rovat, „ACN Mobil”:   

https://myacn.acninc.com/MyACN/login.do?ctry_lang=HU_HU


1. lépés:  Az online Vodafone teszt kitöltése 

Az alábbi mezőket kell kitölteni a teszt megkezdése előtt: 
- Vezetéknév 
- Keresztnév 
- Email cím 
- ACN Csoportazonosító 

  
Az online teszt ismertetése: 
•20 kérdésre kell válaszolni 
•16 (vagy annál több) helyes válasz esetén a teszt kitöltése sikeres 
•Csupán 10 perc áll rendelkezésre a teszt kitöltéséhez 
•Naponta csak két alkalommal végezhető el sikertelenül a teszt (két sikertelen kísérlet 
esetén 24 órát kell várni az újabb próbáig) 
•A sikeres tesztet követően a Vodafone kb. négy (4) munkanapon belül regisztrálja Önt 
•Ön csak a sikeres regisztrációt követően érheti el a Vodafone webshopját. 



1. lépés:  Az online Vodafone teszt kitöltése 

• Ha Ön 2013.06.17. után regisztrált, a regisztrációt követően email-ben fogja megkapni 
az új bejelentkezési adatokat (felhasználónév és jelszó). Figyelem: nem az eddig 
megszokott ACN Csoportazonosító lesz a jelszó. 
 

• Ha Ön már 2013. június 17. előtt regisztrált, a Vodafone webshopba történő első belépés 
után kell jelszót változtatni. 



https:/ /shop.vodafone.hu/admin/ login 
Ajánlott böngésző: Chrome 

2. lépés:  Hogyan rendelhetnek az ügyfelek 
 Látogasson el az ACN Online Shopba, vagy a www.myacn.eu címre, majd válassza a “Mobil 

partnerkapcsolat” és a “Folytatás” hivatkozást 

https://shop.vodafone.hu/admin/login
http://www.myacn.eu/


Kezdőképernyő 
FONTOS:  

Mielőtt elkezdi az értékesítést, 
figyeljen, hogy sikeres legyen a 

bejelentkezés! 
Ha nem látja ezt a sávot, a 
Vodafone nem tudja majd 

beazonosítani, hogy ACN-en 
keresztüli értékesítés történt. 

A menük közül ne használja az 
első kettőt, adatokat 

semmiképp ne módosítson! A 
Gépház üzenben híreket osztunk 

meg, a csomagkövetés fülön 
pedig ügyfelei megrendeléseit 

követheti nyomon. 

Itt kiválaszthatja, hogy mit 
szeretne értékesíteni. 



Válassza ki a készüléket a bal 
oldali szűrők segítségével! 



Ha kiválasztotta a 
készüléket, első körben a 
webshop mindig a 
legalacsonyabb kezdő 
befizetéssel ajánlja  azt fel. 
Görgessen le, hogy tovább 
olvashasson a készülékről 
és a tarifáról. Ha rögtön a 
tarifákat szeretné 
megtekinteni, kattintson a 
tarifák és részletek gombra, 
vagy görgessen még 
lentebb türelmesen ! 



Tovább görgetve a 
különböző menükben 

bemutathatja a készüléket 
részletesen is! 



Az „Árak és tarifák” között megtalálja a 
készülék havidíját és a tarifa havidíját. 

(A kedvezményt itt még nem tudja 
érvényesíteni, arra egy későbbi lépésben kerül 

sor.) 
A betűk azt jelölik, hogy a tarifa havidíjon kívül 

mennyibe kerül a kiegészítő havidíj a 
készülék miatt. 

XL = 15.000 Ft kiegészítő havidíj 
X = 10.000 Ft kiegészítő havidíj 
A = 8.000 Ft kiegészítő havidíj 
B = 5.000 Ft kiegészítő havidíj 
C = 3.000 Ft  kiegészítő havidíj 
D = 2.000 Ft kiegészítő havidíj 
E = 1.000 Ft kiegészítő havidíj  

(ezt szoktuk úgy is jelölni, hogy készülékkel, tehát: 
GO+ E = GO+ készülékkel  



Figyeljen, hogy mindig 
legyen bejelentkezve! 

Előfordulhat hogy a 
webshop kidobja a 

rendszerből! 

FONTOS! Mindig válassza 
az e-pack-et! Az ACN-es 

ajánlatok csak e-pack-kel 
érhetőek el! Hívja fel 

ügyfele figyelmét mivel jár 
az e-pack!  

(Lásd alatta a leírást!) 



A csomag áttekintésénél, már e 
kedvezménnyel csökkentett 

készülékárat fogja látni! 
=14.990 helyett 10.000 Ft-ot.  

A 24 x 2000 Ft, a két éves 
hűségidő alatt befizetendő, D 

kategóriának megfelelő 
készülék kiegészítő havidíjat 

jelöli.  

Jelölje, hogy szeretne-e ügyfele 
készülékbiztosítást.  

(A RED előfizetésekhez jár Alap 
készülékbiztosítás.) 

A tarifa havidíja itt olvasható.  



Ha számhordozást szeretne ügyfele, 
jelölje itt, és alább adja meg a kért 

adatokat. A számhordozás 
időpontjánál írottakat olvassák át!  



A Kosár áttekintésénél mindig 
szerepel az online 2000 Ft 

kedvezmény 

A 10.000 Ft-os kedvezmény a 2000 
Ft-os onine  kedvezményből és a 

8000 Ft extra kedvezményből áll, de 
grafikai elemben csak a 2000 FT 
kerül feltűntetésre. Ne tévessze 
meg az áthúzott ár, a ACN-nek a 

Vodafone üzletekben feltűntetett 
árakhoz képest 10.000 Ft, az online 

shopban vásárlókhoz képest 8000 Ft 
készülékkedvezmény jár! 

A kondíciók itt is szerepelnek! 
ACN MNP 



Átvételkor fizetendő tételek: 
Készülékár: 4990 Ft 

Készülék kiegészítő havidíj: 2000 Ft 
Előre fizetendő havidíj: 4990 Ft 

+ egy extra : a 26 év alatti opció EGYSZERI díja: 500 FT, 
mely 24 hónapon át díjmentes elérhető lesz, de 

technikai okokból egyszeri díja van, mely JÓVÁÍRÁSRA 
KERÜL! 

Havonta összesen fizetendő tételek: 
Készülékár: 4990 Ft 

Készülék kiegészítő havidíj: 2000 Ft 



Értelemszerűen adja meg az 
adatokat! 

teszt@vodafone.hu 

ACN MNP 



Szállítás fizetés menünél 
írhat megjegyzést, 

üzenhet futárnak, akár 
Ön, mint képviselő, 

értékesítői megjegyzést 
is tehet! 

ACN MNP 



Küldje el a megrendelést! 

Különösen fontos, hogy legyen BEJELENTKEZVE! 



A rendelés feladása után, a rendelés azonosítóval 
érdeklődhet a csomagkövető felületen a 

rendelés státuszáról.  

Ügyfele látogasson el az alábbi 
honlapra: 

www.vodafone.hu/csomagkövetés 

A rendelés feladása után, a rendelés azonosítóval 
érdeklődhet a csomagkövető felületen a 

rendelés státuszáról.  



3. lépés: Termék aktiválás 

Az ügyfél a rendelés leadásától számított 14 munkanapon belül kapja kézhez a terméket. 
A  futár SMS-ben értesíti az ügyfelet a csomag kiszállításáról.  
  
Megjegyzés: A csomag kézbesítésére 9:00 és 17:00 óra között kerül sor. A készülék árát a futárnak kell 
kifizetni készpénzben. 

 
Megjegyzés: A SIM kártya ekkor már aktivált, de még le van tiltva. Az ügyfélnek kell feloldania a SIM kártyát. 
A feloldásra vonatkozóan a csomagban találhatók információk.  
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