Útmutató a Hivatalos Tagság kiváltásához a 2013/14-es szezonra

 Az Official Membershipet kiváltása a Manchester United hivatalos oldalán
lehetséges:

http://www.manutd.com

Webcím elérése után belépés a weboldalra (Enter the website)

 Amennyiben rendelkezel a www.manutd.com-on érvényes regisztrációval, jelentkezz
be és ugorj a 4. pontra.
Amennyiben nem rendelkezel érvényes regisztrációval, válaszd a Sign Up mezőt.



Az alábbi mezőkben értelemszerűen töltsd ki az adatokat a következő sorrendben:
Keresztnév, Vezetéknév, e-mail cím, jelszó, jelszó megerősítése, születési datum,
ország
Az adatok helyes kitöltése után kattints a Submit mezőre.
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Ha sikeres volt a feliratkozás, máris bent vagy a fiókodban.

 A bal oldalon található főmenüből válaszd ki a következőt: OFFICIAL MEMBERSHIP.
Válassz a következők közül: Csatlakozás (Join)/Megújítás (Renew)

 Válassz: Belépés/Regisztráció ( Login/ Register)
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Amennyiben korábban regisztráltál , nyomd meg a Login mezőt és menj az x. lépésre.

Amennyiben most regisztráltál, nyomd meg a Login gombot, ekkor visszaugrasz a
regisztráció során kitöltött mezőbe (itt semmilyen további adat megadása nem
szükséges), ahonnan továbblépni a Next Step gomb megnyomásával lehet.

 A bejövő oldalon a Change Address gomb megnyomásával írhatod be a címedet a
következő sorrendben:

Select your Country and click 'Next' – Válaszd ki az országot és kattints a Submit
mezőre.

Ezután csak a következő mezők kitöltése szükséges. (Kérjük, hogy ékezet nélkül
töltsétek ki.)

Address 1: Utca, házszám.

Town:

Város

Postcode: Irányítószám
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Country: Hungary

Ha végeztél a kitöltéssel, tovább a Submit gombbal. Ekkor a 7. lépéshez fogsz ugrani.

 Add meg a vezetékneved

 Itt választhatod ki a kártya tulajdonos életkorának megfelelő csomagot és válassz a
megújítás/vásárlás lehetőségek közzül ( renew/purchase) memberships.
Ha még nem vásároltál korábban membership csomagot, a bejelentkezés után az
oldal alján, az Official Membership menüpont alatt tudod kiválasztani a számodra
megfelelő megoldást.
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 Az új, vagy megújított tagság megvásárlásához kattints a kosár ikonra. A továbblépést
követően van lehetőséget fizetni.

 A fizetés feldolgozását követően, egy visszaigazoló mail-ed érkezik

 A sikeres vásárlást követően add le a kártyaszámod szurkolói klubunknál.
Amennyiben nem boldogulsz a membership kiváltásával, hívj minket a 06 (30) 601 5405-ös
telefonszámon, ahol készséggel állunk a rendelkezésedre!
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