Postup prodloužení předplatného při využití
„dobíjecího kupónu“

Dobíjecí kupón je 12timístný řetězec znaků (písmen a číslic), který slouží k prodloužení předplatného
pro Váš přistup k aplikaci TESTYZUCETNICTVI.CZ, aniž by bylo nutno zasílat předplatné bankovním
převodem.
Dobíjecí kupón můžete získat například jako účastníci kurzů řady PRAKTICKÉ ÚČETNICTVÍ nebo i
při jiných příležitostech.
Pokud jste obdrželi „dobíjecí kupón“ pro přístup k aplikaci TESTYZUCETNICTVI.CZ, postupujte,
prosím, podle následujícího návodu.
1. Navštivte
prostřednictvím
Vašeho
webového
prohlížeče
stránky
aplikace
TESTYZUCETNICTVI.CZ na
adrese
http://www.testyzucetnictvi.cz nebo
také
http://www.testyzucetnictvi.eu
2. Pokud dosud nejste registrovaným uživatelem aplikace TESTYZUCETNICTVI.CZ, proveďte
svou registraci – v levé části obrazovky vyberte položku Registrace uživatele a vyplňte
všechny body registračního formuláře. Poté se s Vaším uživatelským jménem a heslem
přihlaste do aplikace – v sekci Přihlášení v levé horní části obrazovky
3. Pokud již jste registrovaným uživatelem aplikace TESTYZUCETNICTVI.CZ, přihlaste se se
svým uživatelským jménem a heslem.
4. Po přihlášení vyberte z menu v levé části volbu Dobití kreditu
5. Do formuláře v hlavní části obrazovky vyplňte Váš dobíjecí kód. POZOR! Dbejte na správné
uvedení malých a velkých písmen!
6. Při správném zadání dobíjecího kódu se Vám prodlouží doba předplatného = přístupu
k aplikaci TESTYZUCETNICTVI.CZ o příslušný počet dní.
7. Dobíjecí kód lze použít jen jednou.
8. Použití dobíjecího kupónu není (zdanitelné) plnění pro účely DPH, negeneruje se tedy daňový
doklad.
9. V případě jakýchkoli problémů s použitím dobíjecího kupónu nás, prosím, kontaktujte na
info@testyzucetnictvi.cz
Dobíjecí kupón je tedy možno použít jen jednorázově, po úspěšném „dobití“, tj. prodloužení Vašeho
předplatného nelze již příslušnou kombinaci čísel a písmen použít.
Dobíjecí kupón je třeba použít do data platnosti (expirace), po tomto datu bude kupón rovněž
neplatný.
Tento návod pro použití „dobíjecího kupónu“ pro aplikaci TESTYZUCETNICTVI.CZ nabývá účinnosti
dne 9. října 2007 a platí do odvolání.
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