


1. Kattints az „Enroll Now”

feliratra!

(A weboldal alján az ajánló 

neve és telefonszáma 

látható, érdemes 

ellenőrizni!)



2. Kattints az „ENROLL HERE”

gombra!



3. Válaszd ki a rendelésed 

mennyiségét a legördülő 

menüben!

(Lehetőséged és szándékaid 

szerint érdemes választani)



4. Pipáld be a jelölőnégyzetet, 

majd kattints a 

„Next Step”

gombra!



5. Pipáld be a jelölőnégyzetet, 

majd ellenőrizd fenn az ajánló 

nevét!

Ajánlód nevét itt 

láthatod



6. Pipáld be a felső 

jelölőnégyzetet is, amennyiben 

az ajánlód neve helyes!

7. válaszd ki országodat!

Ajánlód neve



8. Kattints a 

„Next Step”

gombra!



9. Töltsd ki figyelmesen az 

adatokat!

A név és az adóazonosító jel 

kivételéve minden adat 

bármikor módosítható a 

későbbiekben.

Ha nem tudod az 

adóazonosítódat, írj be egy 10 

jegyű számot, ennek az 

adatnak az USA-ban élők 

számára van csak jelentősége

Választott jelszó, 

minimum 6 karakter

Ajánlód neve



10. Pipáld be mindhárom 

jelölőnégyzetet, majd kattints 

a „Next Step”

gombra!



11. Ellenőrizd a postázási 

címet, majd kattints a „Next

Step” gombra!

(A megrendelőtől eltérő nevet 

és címet is meg lehet adni, pl. 

más személynek, ajándékba) 

küldött termék esetén)

Név és postázási 

cím



12. Válaszd ki a bankkártya 

típusát, majd figyelmesen 

töltsd ki az adatokat!

(Nem csak saját bankkártya 

használható, de ezen az 

oldalon minden esetben a 

bankkártyatulajdonos adatait) 

kell feltüntetni!)

FONTOS!

A bankkártya csak akkor lesz 

megterhelve, amikor a 

Mandura megkapja a 

szükséges engedélyeket és 

elkezdheti Európában is a 

kiszállítást.



13. Kattints az oldal alján 

található „Checkout!” 

gombra!



14. Kattints a „Click to

finish…” linkre, hogy 

befejezd regisztrációdat, 

létrehozhasd saját irodádat 

és saját weboldalad!
Ajánlód

 neve

ID száma

E-mail címe

A Te ID számod



15. Írj be a mezőbe egy 

szabadon választott 

felhasználónevet (csak 

angol kisbetűk és/vagy 

számok), majd a mező 

melletti gombra kattintás 

után ellenőrzi a rendszer, 

hogy még szabad-e az 

általad választott név.

FONTOS!

Felhasználóneved 

személyes linked előtagja 

lesz.



16. Irodád és weboldalad 

elkészült, amit azonnal 

használatba is vehetsz.

Weboldalad linkjét, amin 

keresztül ismerőseid 

regisztrálni tudnak a 

sárga nyíl mutatja.

Gratulálunk!
(Te már a web-irodádban vagy)


