Digitális MAKASZ kártya
Hogyan használd?
A virtuális MAKASZ kártyád szó szerint néhány kattintásra van Tőled. Az, hogy pontosan
milyen lépeseken keresztül juthatsz hozzá, attól függ, milyen telefonod van.

IOS és a digitális MAKASZ kártya
Ha az almások táborát erősíted, a következőket kell tenned:
Ha még nincs MAKASZ applikációd akkor töltsd le! Ha van, akkor frissítsd!
1. Az applikációban keresd a "MAKASZ kártyám" menü pontot, majd kattints rá!
2. Még egyszer utoljára vedd elő a plasztik kártyádat, és a felugró felületen a kártyán szereplő
neved mellett add meg a 11 jegyű kártyaszámodat is.
3. Töltsd le a virtuális MAKASZ kártyádat és használd bárhol, bármikor!

Éljen a kis zöld robot, avagy az Android
és a digitális MAKASZ kártya
Amennyiben Androidos telefonod van, az alábbi módon tudsz hozzájutni a virtuális kártyádhoz.
1. Töröld le a MAKASZ applikációt, és töltsd le újból!
2. Kattints a "MAKASZ kártyám" menüpontra!
3. Még egyszer utoljára vedd elő a plasztik kártyádat, és a felugró felületen a kártyán szereplő
neved mellett add meg a 11 jegyű kártyaszámodat is.
4. Töltsd le a virtuális MAKASZ kártyádat, és használd bárhol, bármikor!

Végigmentél a lépéseken, de továbbra sem tudod letölteni a
kártyádat?
Az egyik ok az lehet, hogy véletlenül elírtad a kártyaszámodat vagy a nevedet: ebben az esetben
egyszerűen add meg még egyszer az adataidat.
Ha ekkor sem jársz sikerrel, valószínűleg más a gond: a digitális MAKASZ kártyát ugyanis csak akkor
tudod letölteni, ha van érvényes tagságod. Ha tehát lejárt a kártyád, netán már nem vagy tagja annak
a szervezetnek, amelyiktől kaptad, akkor nem fogsz tudni hozzáférni a virtuális kártyához sem.

Kiegészítő információ a digitális kártyához

MAKASZ tagnak lenni kiváltság, és ezt a virtuális MAKASZ kártya is pontosan tudja: épp ezért két mozgó
elem is van rajta, amely a kártya eredetiségét és érvényességét hivatott bizonyítani!

Ha a fenti információk ellenére is kérdésed van a virtuális kártyával kapcsolatban,
keress bennünket elérhetőségeinken, segítünk!
+20 6698043 / +1 281 1190

info@makasz.hu

