Zjednodušený návod na nákup časového kupónu na e-shopu
https://mhdkolin.cz
V případě nových zákazníků je potřeba provést REGISTRACI a následně PŘIHLÁŠENÍ

Při volbě REGISTROVAT se objeví požadavek na vyplnění uvedeného formuláře.

V nově otevřeném formuláři je uživatel povinen vyplnit všechny povinné údaje tj. jméno,
příjmení, email, heslo a potvrzení hesla, udělit souhlas s obchodními podmínkami a potvrzení
o seznámení se s informacemi o zpracování osobních údajů.
Heslo musí splňovat bezpečnostní požadavky (minimálně 6 znaků, 4 unikátní znaky a
obsahovat číslici), pokud by heslo požadavky nesplňovalo, nebude uživatel moci pokračovast
v registraci a bude muset heslo změnit.
Dále se na registrovaný email odešle žádost o dokončení registrace, kde je nutné kliknout na
odkaz a tím je registrace dokončena.

Poté provést přihlášení uživatele pomocí emailu a hesla uvedených při registraci.

Na záložce Moje karty je k dispozici kompletní přehled klientů karet, které jsou přiřazeny
k eShop účtu.
Na této záložce má uživatel k dispozici tyto volby
•

Přes tlačítko

•

Zobrazit detail klienta

•

Pracovat s kartou (editovat kartu, zobrazit historii transakcí, odebrat kartu)

•

Zakoupit časovou jízdenku

přidat klienta nebo přidat kartu

Editaci klienta uživatel otevře pomocí kliknutí na jméno a příjmení klienta či na volbu
„zobrazit detail klienta“. Otevře se obrazovka se dvěma volbami:
•

Upravit údaje – editace fotografie uživatele

•

Upravit profily – správa zákaznických profilů

Při základní registraci se vždy každému uživateli vytvoří klientský profil Dospělý 18+.

Zadání zlevněného profilu
V případě, že klient požaduje uplatňovat zvýhodněné časové jízdné – dítě 6-15 let, student 1526 let nebo senior 65-70 let, je nutné přes volbu Upravit profily a dále tlačítkem
zvýhodněný profil.

přidat

Po přidání zvýhodněného klientského profilu je nutné prvotně navštívit fyzicky informační
kancelář – Pod Hroby 927, Kolín a zde prokázat nárok na slevu – děti a senioři věk, studenti
navíc potvrzení o studiu, případně platný průkaz ISIC nebo EYCA.
Do doby, než dojde k ověření zlevněného profilu je profil ve stavu Čeká na schválení.

Přidání karty
Přihlášený uživatel přidá kartu kliknutím na tlačítko
v přehledu karet a zvolí „Přidat
kartu“, kde na další obrazovce vybere volbu POKRAČOVAT a uživatel bude přesměrován na
platební bránu ČSOB.
Na platební bráně uživatel zadá číslo karty, platnost a CVC/CVV kód a zvolí ZAPLATIT pro
dokončení přidání bankovní karty.
Po úspěšném zaplacení je uživatel přesměrován zpátky na webové stránky eShop, kde zvolí,
ke kterému klientovi se má karta přiřadit nebo může vytvořit nového klienta.
Pokud uživatel už má klienta a chce k němu kartu přiřadit, vybere klienta z rozbalovací
nabídky a zvolí „Přidat“.
Pokud chce vytvořit nového klienta a přiřadit k němu kartu zvolí v rozbalovací nabídce
„Vytvořit nového“.

Při vytváření klienta uživatel zadá jméno, příjmení, datum narození a volitelně může nahrát i
svoji fotku. V případě bez fotky dojde k založení klienta okamžitě a uživatel ho uvidí
v přehledu karet.

Práce s kartou
Další volby pro práci s kartou jsou k dispozici ve volbě PRÁCE S KARTOU, kde je k dispozici
následující nabídka:
•
•
•

Editovat kartu – možnost zvolit název karty, který se bude zobrazovat uživateli na
webových stránkách eShop + možnost zablokovat kartu
Historie transakcí – přehled realizovaných jízd
Odebrat kartu – možnost odebrat kartu od uživatele

Ve volbě EDITOVAT KARTU je možné zvolit název karty a blokovat kartu pro použití
v odbavovacím systému. Změny se potvrdí volbou ULOŽIT ZMĚNY.

Volba historie transakcí zobrazí uživateli přehled realizovaných jízd, včetně volby vytisknout
daňový doklad vybrané jízdenky.

Volba ODEBRAT KARTU uživateli umožní odebrat kartu od klienta, např. v případě expirované
karty.

Nákup časové jízdenky
Nákup časové jízdenky lze provést pomocí tlačítka ZAKOUPIT ČAS. JÍZDENKU. Následně je
uživateli zobrazen průvodce, který ho provede nákupem časové jízdenky. Průvodce se skládá
z několika kroků:
1. Volba profilu a tarifu
2. Volba potvrzení Zóny1
3. Volba platnosti OD a platnosti DO

Uživatel je na konci průvodce nákupu časového jízdného vyzván k vložení nákupu do košíku,
což může provést pomocí tlačítka VLOŽIT DO KOŠÍKU.
Na obrazovce „Můj košík“ může uživatel provést korekci nákupu, například odebrat položku
z košíku. Po stisku tlačítka DALŠÍ KROK je uživateli zobrazena obrazovka s výběrem typu
platby. Systém eShop nabízí dvě volby:
1. Platba kartou,
2. Platba převodem.
V případě volby „platba kartou“ je uživatel přesměrován na platební bránu ČSOB, kde dle
instrukcí provede platbu a po úspěšném zaplacení je celý proces nákupu časového jízdného
dokončen. Uživateli je odeslán informační email o nákupu, a to na registrovanou emailovou
adresu ve formátu zjednodušeného daňového dokladu.

