Úvod do rezervačního systému Sportonline.cz
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Přihlášení pro registrované
klienty
Registrace pro nové
klienty
Zapomenuté heslo

Přihlášení pro registrované
klienty

Registrovaní klienti se přihlásí ke svému účtu po zadání loginu
(uživatelského jména) a hesla!!
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Zapomenuté heslo

V případě že si nepamatujete Vaše přihlašovací údaje zvolte
Zapomněli jste heslo?
Do okénka Email zadejte email, pod kterým jste registrováni a zvolte Odeslat!!
(vzápětí obdržíte email s přihlášením do Vašeho účtu)
Pokud email v registraci neznáte, obraťte se na obsluhu Sportcentra, která
vám tuto informaci telefonicky na požádání sdělí!!

Email Zapomenuté Heslo!!

Po kliknutí na odkaz
v emailu budete přihlášení
do editace svého účtu !!!

V editaci Vašeho účtu si
ZVOLTE VAŠE HESLO!!!
a potvrďte Odeslat
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Registrace pro nové
klienty

Volbou obchodní podmínky zobrazíte obchodní podmínky v plném znění a po jejich přečtení
vyplňte registrační formulář a potvrďte volbou Odeslat!

Registrační email obdržíte vzápětí.

Po kliknutí na tento odkaz budete
přihlášeni do svéhu účtu
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První přihlášení do Vašeho účtu.
Kalendář pro volbu dne, ve
kterém chci rezervovat.
Sportoviště

INFO MENU

Volba sportu, který
chci rezervovat.

VIP menu jen pro
ČLENY KLUBU

MENU ÚČET

V menu Můj účet zkontrolujte, zda máte správně vyplněné všechny
osobní údaje, případně je Upravte.

Zaslání žádosti o členství.
Budete vyzváni
k odsouhlasení ceny za
členství!!
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Rezervace Sportoviště:
V kalendáři vyberete daný den (pokud nejste členem, rezervace max. na 7 dnů)
Poté zvolte sport a požadovaný čas rezervace, na něj klikněte!!

Zvolte, na jak dlouho
rezervujete sportoviště
Označte v případě, že
požadujete slevu
Použijte v případě
dlouhodobé rezervace,
opakovat do!!
Zvolte přítele, kterého
chcete informovat o vaší
rezervaci. Výběr více přátel
proveďte přidržením Ctrl
Odešlete objednávku
tlačítkem Objednat!!

V případě dlouhodobé
rezervace Zkontrolujte
volné termíny, případně
zvolte termíny, které si
nepřejete rezervovat
Nezapomeňte potvrdit
Objednávku!!! Obratem
obdržíte emailem potvrzení
Vaší objednávky!!
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MENU ÚČET

Přehled všech informací (členství, storna a dlužná storna, atd.)
Možnost editovat osobní údaje, přehled rezervací a historie.
Přehled všech aktivních rezervací s možností detailu rezervace
a storna jednotlivých rezervací
Přehled dlouhodobých rezervací a jejich správa. Možnost
spravovat dlouhodobé rezervace jako celek i jednotlivě.
Přehled získaných bodů a jejich čerpání včetně historie

Přehled a editace přátel, kterým chci zasílat informace o
mích rezervacích.
Odhlášení s Vašeho účtu!

Můj účet
Přehled všech informací (členství, storna a dlužná storna, atd.)
Možnost editovat osobní údaje, přehled rezervací a historie.
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Aktivní rezervace
Přehled všech aktivních rezervací s možností detailu rezervace
a storna jednotlivých rezervací

Zobrazují se jen aktivní rezervace (budoucí)

Proklik do detailu
rezervace

Možnost stornovat
rezervaci

7

Možnost stornovat
jednotlivé rezervace

Dlouhodobé rezervace
Přehled dlouhodobých rezervací a jejich správa. Možnost
spravovat dlouhodobé rezervace jako celek i jednotlivě.

SMAZAT CELOU
DLOUHODOBOU REZERVACI

Detail dlouhodobá rezervace

Proklik do detailu
rezervace
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Možnost stornovat
jednotlivé rezervace

Bonusy
Přehled získaných bodů a jejich čerpání včetně historie

Přátelé
Přehled a editace přátel, kterým chci zasílat informace o
mích rezervacích.

Zadejte (jméno nebo email)
registrovaného přítele
Vyplňte informace o
neregistrovaném příteli
Potvrďte odeslání žádosti o
přátelství!!
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Po odeslání žádosti, přítel obdrží email s Vaší žádostí o přátelství po potvrzení žádosti, bude
přítel přidán do seznamu Vaši přátelé!!

Závěr
Děkujeme za Váš zájem o registraci v systému.
V případě jakýchkoli nejasností nás neváhejte kontaktovat.
E-mail: hurtova@tennis-club.cz
Tel.: +420 607 082 320

Těšíme se na Vaši návštěvu 
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