
VELUX VIKI - Online rendelés és árajánlat készítés 
Regisztráció a VELUX VIKI rendszerébe 
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Visszatérés a kezdőoldalra 12. oldal



REGISZTRÁCIÓ
Új felhasználóink az alábbi linkre ellátogatva tudnak hozzáférést igényelni a VELUX VIKI
rendszerhez:
https://www.dealerextranet3.velux.hu/ a Regisztráció gombra kattintva
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REGISZTRÁCIÓ
Az alábbi adatlap kitöltése után a Hozzáférés kérése gombra kattintva tudja elküldeni 
regisztrációját
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REGISZTRÁCIÓ

Az igény elbírálása után egy e-mailt fogunk küldeni az Ön által megadott e-mail címre. Levelünkben egy linket 
talál, amelyen keresztül beállíthatja jelszavát VELUX VIKI fiókjához.
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REGISZTRÁCIÓ

Jelszavát úgy válassza meg, hogy legalább 8 karakterből álljon, tartalmazzon kis- és nagybetűt és legalább 
egy számjegyet
Gépelje be jelszavát, majd kattintson a Mentés gombra
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REGISZTRÁCIÓ

Miután sikeresen elmentette jelszavát, az alábbi oldalt fogja maga előtt látni

Kattintson a Menjen vissza a bejelentkezéshez
linkre

Gépelje be email címét és jelszavát és
kattintson a Belépek gombra
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JELSZÓ MEGVÁLTOZTATÁSA
Amennyiben megváltoztatná fiókjához tartozó jelszavát, kattintson a Fiók információk fülre a jobb felső
sarokban

Kattintson a Jelszó megváltoztatása gombra, gépelje be jelenlegi és új jelszavát, kattintson a Jelszó
megváltoztatása gombra
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ELFELEJTETT JELSZÓ

Amennyiben elfelejtette jelszavát, kattintson az Elfelejtette a jelszavát? linkre a bejelentkezési oldalon:
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ELFELEJTETT JELSZÓ

Adja meg a VELUX VIKI oldalon regisztrált felhasználónevét vagy e-mail címét és kattintson az Új jelszó
gombra:

Az alábbi oldalra navigáljuk:
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ELFELEJTETT JELSZÓ

E-mail címére rövidesen egy üzenet fog érkezni egy linkkel, amelyen keresztül beállíthatja új jelszavát. 
Ügyeljen arra, hogy jelszavát úgy válassza meg, hogy legalább 8 karakterből álljon, tartalmazzon kis- és 
nagybetűt és legalább egy számjegyet. Kattintson a Mentés gombra. Miután elkészült az új jelszava, 
bejelentkezhet VELUX VIKI fiókjába a Menjen vissza a bejelentkezéshez linkre kattintva.
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VISSZATÉRÉS A KEZDŐOLDALRA

Ahhoz, hogy a VIKI kezdőoldalára 
tudjon navigálni, mindig 
kattintson a lógóra az oldal bal 
sarkában. Ezzel a lépéssel 
biztosítottuk, hogy kosarának 
tartalma ne sérüljön.
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