Návod přihlášení k zákaznickému účtu na e-shopu www.gappay.cz
Vážení zákazníci,
v rámci zkvalitňování našich služeb jsme od 1. února spustili nové, bezpečnější webové stránky.
Z technických důvodů nelze převést historii obsahu původních zákaznických účtů ze starého
e-shopu na nový, ale výhody, které jste měli nastaveny pro vaše nákupy, vám zůstávají. Je potřeba
však váš původní zákaznický účet na novém webu aktivovat a aktualizovat.
Váš přihlašovací e-mail vám zůstává, pro jeho aktivaci je potřeba si nastavit nové heslo a doplnit
aktuální osobní (firemní) údaje na vašem účtu – teprve poté je aktivace dokončena a můžete
s chutí nakupovat.
Jak na to?

1.

Na našem novém webu www.gappay.cz klikněte na „PŘIHLÁSIT SE“ vpravo nahoře na stránce.
Pokud zde nemáte „PŘIHLÁSIT SE“, ale máte zde „MŮJ ÚČET“, jste již přihlášeni.

2.

Bez aktivace vašeho původního účtu na novém e-shopu je vaše staré heslo nefunkční, je tedy
zbytečné se v této fázi snažit starým heslem přihlašovat.
Ve sloupci „PŘIHLÁŠENÍ“ nic nevyplňujte, pouze klikněte na „Zapomenuté heslo“.

3.

Nyní žádné heslo nevyplňujte. Pouze zde zadejte e-mailovou adresu vašeho zákaznického účtu
a poté klikněte na tlačítko „ODESLAT“.

4.

Pokud se vám objevila tato hláška, vámi zadaný e-mail v databázi neexistuje. Zkontrolujte si
vámi zadávanou e-mailovou adresu, opakujte postup od bodu 2. Pokud se hláška opakuje,
kontaktujte nás na gappay@geparts.cz (z vámi zadávané zákaznické e-mailové adresy),
my se na to podíváme.

5.

Pokud jste zadali e-mailovou adresu, která je v naší databázi, objeví se vám tato hláška:

Na této stránce již nic dalšího nevyplňujte ani neodesílejte! Přepněte se do vaší e-mailové
aplikace a najděte příslušný e-mail. Jako odesílatel je smtp@gappay.cz, pokud nemůžete najít
hledejte i v nevyžádané či hromadné poště. Např. na Seznamu by měl vypadat nějak takto:

V e-mailu klikněte na příslušný odkaz pro nastavení nového hesla.

6.

Po kliknutí na odkaz v obdržené e-mailové zprávě se vám objeví tato obrazovka:

Vyplňte si zde tedy vaše NOVÉ heslo pro váš zákaznický účet na novém e-shopu. Pro potvrzení
jeho správnosti je vyplňte znovu do kolonky „Potvrzení nového hesla“ – pozor nefunguje
kopírování, musíte z bezpečnostních důvodů i druhé heslo vypsat znovu ručně. Náš web vás
nechce omezovat ve tvaru hesla, ale volte jej uváženě – nejlépe nepoužívejte nestandardní
znaky, kombinujte velká a malá písmena s čísly, vyvarujte se znaků, které lze lehce zaměnit jako
malé „el“ a velké „i“. Po zadání obou shodných hesel klikněte na tlačítko „ODESLAT“.

7.

Pokud vše proběhlo korektně, je nyní váš účet připraven na novém e-shopu k prvnímu přihlášení.
Klikněte tedy vpravo nahoře na „PŘIHLÁŠENÍ“.

Vyplňte zde svůj registrovaný přihlašovací e-mail, NOVÉ heslo a klikněte na „PŘIHLÁSIT“.

8.

Při úspěšném přihlášení se vám vpravo nahoře změní nabídka na „MŮJ ÚČET“. Nyní je pro
správnou funkci vašeho účtu potřeba doplnit osobní údaje. Klikněte tedy buď přímo na odkaz
„Osobní údaje“, nebo tuto položku najdete po vyrolování pod tlačítkem „MŮJ ÚČET“.

9.

Pro samotnou funkci účtu jsou vyžadovány položky označeny hvězdičkou. Pro nakupování jsou
však potřebné i ostatní údaje.

...

Po jejich vyplnění klikněte dole na tlačítko „ULOŽIT“ a hotovo.
Přejeme vám příjemné nakupování.

