
 

 
 

A Regisztráció Menete (Útmutató Lépésről Lépésre) 
 
 
AKTUALIZÁLVA: 22/02/07 
 
Gratulálunk döntéséhez, miszerint csatlakozni szeretne a B-Epic Worldwide-hoz! A tagsági fiók létrehozásához kövesse az 
alábbi utasításokat. A csatlakozást kereskedőként vagy vásárlóként is megteheti. Az induláshoz egy már meglévő tag 
meghívására lesz szüksége. További információkért forduljon szponzorához (ahhoz a személyhez, aki megismertette Önt 
cégünkkel és termékeinkkel). Ha további segítségre lenne szüksége, vagy bármilyen technikai nehézsége merülne fel, kérjük, 
forduljon a tagsági ügyfélszolgálathoz (help@bepic.com). 
 

VÁSÁRLÓI FIÓK: Csatlakozzon ingyenesen Kiemelt Vásárlóként, hogy hozzáférhessen a B-Epic elsőosztályú 
életmódtermékeihez és programjaihoz, és hogy kihasználhassa a nagyszerű árakat és speciális ajánlatokat. 

• Rendeljen B-Epic termékeket online tagsági fiókján keresztül mától kezdve bármikor. 
• Állítson be havi automatikus előfizetést, hogy soha ne fogyjon ki kedvenc termékeiből. 
• Spóroljon időt a fizetés során a mentett szállítási és számlázási beállításokkal. 
• Férjen hozzá rendelési előzményeihez; kövesse nyomon és kezelje megrendeléseit online. 

 
KERESKEDŐI FIÓK: Regisztráljon Független Kereskedőként (Márkapartnerként), hogy a B-Epic partnerévé váljon, és a 
termékek népszerűsítésével és saját üzletének kiépítésével jövedelemre tegyen szert. A kereskedőknek egy egyszeri, nem 
visszatérítendő (19,95 USD) regisztrációs díjat kell fizetniük. 

• Nyerjen jutalékot és bónuszokat a termékeladásokért és az új tagok regisztrációjáért. 
• Szerezzen saját, személyre szabott, replikált weboldalakat a B-Epic üzletének népszerűsítéséhez. 
• Nyerjen hozzáférést a B-Epic értékesítési, rendelési és üzleti rendszeréhez (online irányítópult / back office). 
• Élvezze a kedvezményes termékárakat, az exkluzív csomagokat és a speciális programokat. 

  
 

Útmutató Lépésről Lépésre  

 
1. lépés: Látogasson el a szponzora B-Epic weboldalára, majd kattintson az oldal menüjében a „CSATLAKOZÁS” gombra. Ne 
feledje, hogy a szponzora weboldalának URL-címe a B-Epic felhasználónevére végződik (pl. 
www.bepic.com/SzponzorFelhasználónév). Ellenőrizheti, hogy a megfelelő oldalon van-e, hiszen az oldal tetején szerepelnie kell 
a szponzora elérhetőségének. Ha nem látja az elérhetőséget, azonnal lépjen kapcsolatba velük, hogy még a regisztráció előtt 
meggyőződhessen arról, hogy a helyes URL-t használja.  
 

INGYENES LEHETŐSÉG A KERESKEDŐK SZÁMÁRA: Ha szeretne belevágni az üzletbe anélkül, hogy regisztrációs díjat 
fizetne vagy előzetesen termékeket vásárolna, akkor a szponzora builder-oldalán (pl. 
www.bepicbuilder.com/SzponzorFelhasználónév) keresztül ingyenesen lefoglalhatja helyét. Az ingyenes próbaverziós 
kereskedői fiók 30 napig érvényes, utána minősített megrendeléssel kell frissítenie a fiókot, hogy az aktív maradjon. 

 
2. lépés: Válassza ki az országát a legördülő listából. Ne feledje, hogy a lakóhelyétől eltérő ország kiválasztása problémákat 
okozhat. Ha az Egyesült Államokon kívül él, olvassa el a „Nemzetközi szállítási feltételek és korlátozások” című részt a bepic.com 
Általános Szerződési Feltételeiben. 
 
3. lépés: Ellenőrizze, hogy helyesen írta-e be a szponzorát. Ha a weboldal arra kéri, hogy adja meg a szponzori kódot, írja be 
annak a személynek a B-Epic felhasználónevét, akin keresztül regisztrál (ha nem tudja a felhasználónevét, lépjen kapcsolatba 
vele, mielőtt továbblépne). 
 
4. lépés: Válassza ki a fiók típusát, amellyel regisztrálni szeretne: „Kiemelt Vásárló” vagy „Független Kereskedő” (a fentiekben 
ismertetve). 
 
5. lépés: Tegye a kosárba a megvásárolni kívánt termék(ek)et, majd navigáljon a pénztárhoz. Felhívjuk figyelmét, hogy az 
árak USD pénznemben vannak feltüntetve. Az aktív fiók fenntartásához a kereskedőknek havonta egy megrendelésre van 
szükségük (ez nem vonatkozik a vásárlókra). A jutalékok és bónuszok maximalizálása érdekében azonban a kereskedőknek 
minden hónapban 89,95 USD vagy annál magasabb összegű, minősített csomagmegrendelésre van szükségük. Tájékoztatjuk, 
hogy online fiókjában bármikor nyomon követheti megrendeléseit és módosíthatja rendelési beállításait. További információért 
olvassa el a „Megrendelések és számlázás” című részt az Általános Szerződési Feltételekben. 
 



 

 

B-Epic A Regisztráció Menete (Útmutató Lépésről Lépésre)  Oldal 2  
 
 
6. lépés: Állítsa be az automatikus havi megrendelést. Bár nem kötelező, a havi automatikus megrendelés beállításával biztos 
lehet abban, hogy minden hónapban megkapja a termék(ek)et, valamint könnyen, erőfeszítés nélkül fenntarthatja aktív fiókját. Ha 
esetleg meggondolná magát, online fiókjában bármikor módosíthatja vagy letilthatja az automatikus megrendelést. Kérjük, olvassa 
el az Általános Szerződési Feltételekben található „Újraszámlázási feltételek” című részt. 
 
7. lépés: Adja meg a fiókja adatait. Adatait biztonságosan tároljuk online fiókjában, és azokat a megrendelés(ek) 
feldolgozásához használjuk fel. Szükség esetén bármikor módosíthatja adatait. Felhívjuk a kereskedők figyelmét, hogy 
felhasználónevük, vezeték- és keresztnevük, e-mail címük és telefonszámuk a B-Epic weboldalain kapcsolattartási adatként fog 
szerepelni. 
 

FELHASZNÁLÓNÉV: Hozzon létre egy könnyen megjegyezhető és beírható felhasználónevet. Ne használja a 
felhasználónevében az e-mail címét, szimbólumokat, speciális karaktereket, nem angol karaktereket, valamint a „BEPIC” 
cégnevet. Felhasználónevét biztonságos helyen jegyezze fel; később még szüksége lesz rá a fiókjához való hozzáféréshez. 
 
E-MAIL: A fiókjával kapcsolatos üzeneteket e-mailben küldjük el Önnek, ezért győződjön meg arról, hogy érvényes e-mail 
címet adott meg. 
 
TELEFONSZÁM: Kérjük, adjon meg egy érvényes telefonszámot arra az esetre, ha kapcsolatba kellene lépnünk Önnel a 
fiókjával vagy egy megrendelésével kapcsolatban. 
 
VEZETÉKNÉV & KERESZTNÉV: A valódi nevét kell megadnia. Ne feledje, hogy az Ön által megadott név fog szerepelni a 
fiókprofiljában, valamint a céges levelezésben és elismerésekben is. 
 
CÉGNÉV: Ez opcionális, és csak akkor kell megadnia, ha Ön cégként, nem pedig magánszemélyként regisztrál. Például: Dr. 
Jane Smith, Acme Wellness Center. (Ne írja be ide a „B-Epic” kifejezést.) 
 
JELSZÓ: Kérjük, vegye figyelembe, hogy a jelszavak a kis- és nagybetűkre érzékenyek. Őrizze meg jelszavát a jövőbeni 
használatra. 
 
CÍM: Adja meg a fiókja alapértelmezett számlázási címét. Ennek a címnek meg kell egyeznie azzal a címmel, amelyre a 
bankszámlája regisztrálva van (azaz a bankszámla-szolgáltatójánál jelenleg nyilvántartott címmel). 
 
SZÁLLÍTÁSI CÍM: Adja meg a fiókja alapértelmezett szállítási címét (amennyiben az eltér a számlázási címtől). Ennek a 
címnek alkalmasnak kell lennie a csomagküldés biztonságos, védett helyen történő fogadására.  
 
FIZETÉSI ADATOK: Adja meg a fiókja alapértelmezett fizetési módját. Győződjön meg arról, hogy mindent helyesen és 
hiánytalanul adott meg. (Megjegyzés: a bankszámlakivonatán a „Bepic” kereskedő neve fog szerepelni.) 

 
8. lépés: Olvassa el a Felhasználási Feltételeket és az Adatvédelmi Nyilatkozatot. Kattintson az egyes linkekre a B-Epic 
Általános Szerződési Feltételeinek és Adatvédelmi Nyilatkozatának megtekintéséhez. A folytatáshoz válassza az „IGEN” 
lehetőséget a legördülő listából, ezzel jelezve, hogy megértette és elfogadja azokat.  
 
9. lépés: Ellenőrizzen minden megadott adatot, majd küldje el az űrlapot. Alaposan nézze át a megadott adatokat és 
győződjön meg arról, hogy minden helyes és hiánytalan. Ezután kattintson a „Megrendelés feldolgozása” gombra az online űrlap 
elküldéséhez és a regisztrációs folyamat befejezéséhez. A rendszer átirányítja Önt egy megrendelés-visszaigazoló oldalra, amely 
jelzi, hogy az űrlap beküldése sikeres volt.   
 
Utolsó lépés: Ellenőrizze a beérkezett üzeneteket. Röviddel azután, hogy befejezte a regisztrációs folyamatot, a B-Epic-től kap 
egy üdvözlő e-mailt, amely fontos információkat tartalmaz a fiókjával kapcsolatban. (Ha nem látja az üzenetet, ellenőrizze a SPAM 
mappát, mert előfordulhat, hogy oda került. Ha nem kapta meg ezt az e-mailt, lépjen kapcsolatba a tagsági ügyfélszolgálattal). 
Ezt követően azonnal jelentkezzen be fiókjába, hogy nyomon követhesse megrendelését. A kereskedők megtekinthetik az 
„Ellenőrzőlistát” is, amely a back office „Segédanyagok” szekciójában található. 


