
Výukový paket HIT - návod k zakoupení
Přehled
Všechny potřebné informace o Výukovém konceptu HIT a o
získání výukových paketů HIT jsou uvedeny na portálu Klartext.

Informace o variantách licence otevřete následujícím způsobem:
Klikněte na Informovat vedle požadovaného typu licence a
zvoleného výukového paketu HIT
Obdržíte následující informace:

Doba platnosti typu licence
Náklady na typ licence
Obsah výukového paketu HIT

Výukový paket HIT lze získat dvěma možnými postupy:
Okamžitý nákup s různými možnostmi platby
Další informace: "Okamžitý nákup", Stránka 2
Okamžitá poptávka nabídky s pozdějším vyřízením objednávky
prostřednictvím nákupního oddělení podniku
Další informace: "Vyřízení objednávky po poptávce nabídky",
Stránka 3
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Okamžitý nákup
Okamžitý nákup výukového paketu HIT probíhá následovně:

Klikněte na Přímý nákup vedle požadovaného typu licence a
zvoleného výukového paketu HIT
Tím vstoupíte do oblasti obchodu.
Jako obchodní klient (faktura s firemními údaji) klikněte sem,
pokud jste firma.
Zadejte nebo vyberte všechny údaje označené *
Jako obchodní klient zadejte navíc údaje firmy (název a adresa)
Zvolte možnost platby (respektujte pokyny)

Jestliže vlastníte kód dobropisu:
Klikněte na Kód dobropisu
Zadejte kód dobropisu
Klikněte na Použít

Klikněte na Dále
Zobrazí se shrnutí vámi zadaných údajů, jakož i následující
odkazy:

Všeobecné obchodní podmínky
Předpisy pro ochranu dat
Právo na storno
Podmínky k používání softwaru

Zkontrolujte shrnutí
V případě potřeby upravte zadané údaje
Provedení odkazů
Přijměte podmínky k používání softwaru
Klikněte na TEĎ KOUPIT
Zobrazí se shrnutí vašeho nákupu.
Nákup je uzavřen.
Po nákupu obdržíte max. dva e-maily:

Odesílatel no-reply@cleverbridge.com s podrobnostmi
nákupu a referenčním číslem cleverbridge
Odesílatel heidenhain@moodle-kurse.de s přístupovými
daty pro výukovou platformu HEIDENHAIN

Všechny e-maily uložte, abyste v případě dotazů nebo
problémů mohli pracovníkům servisu sdělit obsažená
data.

Jestliže vlastníte přístupová data z dřívějšího používání
výukové platformy HEIDENHAIN, druhý e-mail odpadá.
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Vyřízení objednávky po poptávce nabídky
Nákup výukového paketu HIT s poptávkou nabídky a pozdějším
vyřízením objednávky probíhá následovně:

Klikněte na Požádat o nabídku
Tím vstoupíte do oblasti obchodu.
Nákupní košík obsahuje všechny varianty licence zvoleného
výukového paketu HIT.
Nežádoucí varianty licence odstraňte

Když umístíte ukazatel myši na částku, zobrazí Shop pod
částkou symbol pro smazání.

Pokud jste firma, klikněte sem.
Zadejte nebo vyberte všechny údaje (název a adresa firmy)
Zvolte možnost platby (respektujte pokyny)

Jestliže vlastníte kód dobropisu:
Klikněte na Kód dobropisu
Zadejte kód dobropisu
Klikněte na Použít

Klikněte na Dále
Zobrazí se shrnutí vámi zadaných údajů.
Zkontrolujte shrnutí
V případě potřeby upravte zadané údaje
Klikněte na POŽÁDAT O NABÍDKU
Zobrazí se shrnutí vaší žádosti o nabídku.
Po žádosti o nabídku obdržíte e-mail se shrnutím vaší žádosti o
nabídku.
Přepošlete e-mail nákupnímu oddělení.
Pro vyřízení objednávky klikněte v e-mailu na Požádat o
objednávku
Tím vstoupíte do oblasti obchodu.
Zvolte možnost platby (respektujte pokyny)
Klikněte na Dále

Všeobecné obchodní podmínky
Předpisy pro ochranu dat
Právo na storno
Podmínky k používání softwaru

Zkontrolujte shrnutí
V případě potřeby upravte zadané údaje
Provedení odkazů
Přijměte podmínky k používání softwaru
Klikněte na TEĎ KOUPIT
Zobrazí se shrnutí vašeho nákupu.
Nákup je uzavřen.
Po nákupu obdržíte max. dva e-maily (e-mailová adresa pro
nabídku):
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Odesílatel no-reply@cleverbridge.com s podrobnostmi
nákupu a referenčním číslem cleverbridge
Odesílatel heidenhain@moodle-kurse.de s přístupovými
daty pro výukovou platformu HEIDENHAIN

Všechny e-maily uložte, abyste v případě dotazů nebo
problémů mohli pracovníkům servisu sdělit obsažená
data.

Jestliže vlastníte přístupová data z dřívějšího používání
výukové platformy HEIDENHAIN, druhý e-mail odpadá.
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