Apróhirdetés-feladás
Startapró
A T-Mobile és a Sanoma Budapest Zrt. együttműködésének köszönhetően mobiltelefonja segítségével már a
www.startapro.hu honlapon is adhat fel apróhirdetéseket a Mobil Vásárlás szolgáltatás keretében.
Apróhirdetés-feladáshoz Önnek rendelkeznie kell Sanoma kredit pontokkal, melyeket a „Kreditvásárlás” menüpont alatt tud
megvásárolni.
A szolgáltatás használatához regisztráljon, majd jelentkezzen be a www.startapro.hu oldalon.
Válassza a „Fizetés Mobil Vásárláson keresztül” opciót, majd adja meg a megvásárolni kívánt kredit pontok számát. A
kredit pontok alapján a rendszer kiszámolja a pontoknak megfelelő forint összeget, mely pontok ellenértékét
mobiltelefonján keresztül egyenlíthet ki.
 Ezt követően egy vásárlásra irányuló jóváhagyási kérést kap SMS-ben, melyben tájékoztatjuk a vásárlás
ellenértékéről, illetve a kiegyenlítésre felhasználható fizetési módról.
 Kérjük, a kapott üzenetet egy „igen”, „ok” vagy üres tartalmú válasz SMS elküldésével hagyja jóvá 5 percen belül.
 A jóváhagyást követően Ön a sikeres vásárlás tényét igazoló értesítést kap SMS-ben. Kérjük, néhány napig őrizze
meg a visszaigazoló SMS-t.
A sikeres vásárlást követően azonnal felhasználhatja kredit pontjait és feladhatja apróhirdetését a "Feladás" menüpontban,
ahol válassza ki a megfelelő hirdetési kategóriát és adja meg hirdetését.



Az apróhirdetés-feladás folyamatának a végére érve a rendszer kredit pontban kifejezve kiszámolja a feladni kívánt hirdetés
árát, majd ellenőrzi, hogy kredit számláján rendelkezésre áll-e a megfelelő pontmennyiség. Amennyiben elegendő pontja van,
a hirdetés aktiválását követően a Sanoma a megfelelő ponttal csökkenti egyenlegét. A feladott hirdetés aktiválását a
későbbiekben az "Én apróm" menüpont alatt utólag is megteheti.
Az apróhirdetés-feladás szolgáltatás feltételei megtalálhatók a Sanoma Budapest Zrt. honlapján.

Exit magazin
Apróhirdetését a www.startapro.hu internetes oldalakon is feladhatja az ingyenes Exit Magazinba, és a hirdetési felületet
mobiltelefonjával, SMS-ben vásárolhatja meg.






Lépjen be a www.startapro.hu oldalra és adja meg hirdetésének szövegét a „Feladás” linkre kattintva. Ha még nem
regisztrált, regisztráljon a honlapon.
Válassza ki, hogy az EXIT magazinban kívánja-e viszontlátni hirdetését, majd a „Hirdetés részletei” oldalon adjon meg
néhány adatot (pl. kategória, szöveg, megjelenés számai).
A hirdetés mellett található „Fizetés” feliratra kattintva megkezdhető a Mobil Vásárlás szolgáltatás keretében a
hirdetési felület megvásárlása.
Ezután a vásárlás adatait összefoglaló vásárlási jóváhagyási kérést kap SMS-ben, melyben tájékoztatjuk a hirdetés
ellenértékéről, illetve a kiegyenlítésre felhasználható fizetési módról.
Kérjük, erősítse meg a vásárlást egy „igen”, „OK” vagy üres tartalmú válasz SMS elküldésével a +36-30/8100-000-ás
számra! A vásárlás jóváhagyására 5 perc áll rendelkezésre.

A jóváhagyást követően Ön a sikeres vásárlás tényét igazoló értesítést kap SMS-ben. Kérjük, néhány napig őrizze
meg a visszaigazoló SMS-t.
Sikeres vásárlást követően a feladott hirdetés a jóváhagyott időpont(ok)ban megjelenik. Minden kedden 23:59-ig adhatja fel
hirdetését, mely a következő héten, szerdán jelenik meg a nyomtatott lapban.


Képújság
Adja fel apróhirdetését SMS-ben vagy WAP-on a helyi televíziók képújság rovatába és hirdetési újságokba!
SMS-ben történő megrendelés:







A hirdetési kód határozza meg, hogy mely város helyi újságjában vagy televíziójának képújságjában fog a hirdetés
megjelenni. Tájékozódjon a hirdetési kódokról az www.mobilhirdetes.hu-n.
A hirdetési kódot a hirdetés szövegétől szóközzel válassza el, továbbá ügyeljen arra, hogy az SMS tartalmazza a
hirdetésfeladó elérhetőségét is (az üzenet teljes hossza meghaladhatja a 160 karaktert is, de legfeljebb 2 db SMS
lehet).
Ezt követően egy, a vásárlás adatait összefoglaló vásárlási jóváhagyási kérést kap SMS-ben, melyben tájékoztatjuk a
hirdetés ellenértékéről, illetve a kiegyenlítésre felhasználható fizetési módról.
Kérjük, a kapott üzenetet egy „igen”, „ok” vagy üres tartalmú válasz SMS elküldésével hagyja jóvá 5 percen belül.
A jóváhagyást követően Ön a sikeres vásárlás tényét igazoló értesítést kap SMS-ben. Kérjük, néhány napig őrizze
meg a visszaigazoló SMS-t.
A hirdetés feldolgozását követően egy újabb tájékoztató SMS-t kap, melyből értesül a hirdetés pontos megjelenési
időpontjáról.

WAP-on történő megrendelés:








Csatlakozzon a t-zones WAP oldalára, majd a Mobil Vásárlás menüben válassza ki a Photo NEWS WAP oldalára
mutató linket.
Válassza ki a hirdetés helyét (újság vagy televízió), majd azt, hogy lakossági vagy közületi hirdetést kíván-e
megjelentetni. Ezt követően kattintson a Tovább gombra!
Válassza ki a listából a megjelenés helyét és adja meg a hirdetés szövegét, illetve elérhetőségét! A szöveg
maximálisan 320 karakter lehet, és tartalmaznia kell a hirdetésfeladó elérhetőségét is.
Kattintson a “Mennyibe kerül?” linkre! Az oldal frissül a hirdetés hosszának, árának és a begépelt hirdetés
szövegének kijelzésével.
A vásárlás indításához kattintson a "Tovább a fizetéshez" linkre, majd erősítse meg a fizetést a megfelelő (Igen,
engedélyezem a fizetést) link kiválasztásával! A fizetés jóváhagyására 5 perc áll rendelkezésre. Az időintervallum
túllépése esetén sikertelennek minősül a tranzakció, melyről a WAP-oldalon azonnal értesítjük.
Jóváhagyás esetén a WAP-on tájékoztatjuk a sikeres vásárlásról, Ezt egy visszaigazoló SMS-ben is megerősítjük,
melyben ezen felül tájékoztatjuk a hirdetésfeladással kapcsolatos információkról. Továbbá két munkanapon belül
egy újabb tájékoztató SMS-t kap, melyből értesül a hirdetés pontos megjelenési időpontjáról.

Jobmonitor.hu
Internetes álláshirdetését munkaadóként már mobiltelefonja segítségével is megvásárolhatja!






A www.jobmonitor.hu-n a Hirdetésfeladás menüpontra kattintva kezdheti el a hirdetés feladását. A hirdetési adattábla
kitöltését követően meg kell adnia e-mail címét és telefonszámát. Ezután a „Fizetés” gombra kattintva választhatja ki
a Mobil Vásárlást, és egy felugró ablakban tájékozódhat a tranzakció adatairól.
A megadott telefonszámra SMS értesítést fog kapni, melyben tájékozódhat a hirdetés ellenértékéről, illetve a
kiegyenlítésre felhasználható fizetési módról.
Erősítse meg a vásárlást egy „igen", „OK" vagy üres tartalmú válasz SMS elküldésével a +36-30/8100-000-ás számra!
A vásárlás jóváhagyására 5 perc áll rendelkezésre. Az időintervallum túllépése esetén sikertelennek minősül a
tranzakció, és erről SMS-ben értesítjük.
Sikeres tranzakció esetén egy vásárlást visszaigazoló SMS értesítést kap, továbbá e-mailben is tájékoztatjuk a
feladott hirdetésről. A Jobmonitor.hu-n felületen élesedik a hirdetés, erről az online felületen értesül. A hirdetés 1
hétig érvényes. Kérjük, néhány napig őrizze meg a visszaigazoló SMS-t.

Amennyiben hibát észlel a hirdetésfeladás vagy a fizetés során, kérjük, munkanapokon 8 és 18 óra között jelezze a Sanoma
Budapest Zrt. telefonos ügyfélszolgálatán: +36-1/224-2071

A szolgáltatás ára
A Startapró és az Exit magazin apróhirdetések, valamint az álláshirdetések ellenértékét a Sanoma Budapest Zrt., a Képújság
apróhirdetés ellenértékét pedig a Photo NEWS Kft. határozza meg. A többi díjtételt (pl. SMS) mindenkori előfizetéses, illetve
Domino Díjszabásunk tartalmazza.

A szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítése



Általános előfizetéssel rendelkező ügyfélként a mindenkor hatályos Díjszabásban rögzített mobilvásárlási kerete vagy
univerzális egyenlege terhére, illetve bizonyos termékek esetében Kapcsolat pontjai terhére veheti igénybe a Mobil
Vásárlás szolgáltatást.
Mix díjcsomagot használó vagy Dominós ügyfélként előzetes egyenlegfeltöltést követően univerzális egyenlege,
illetve bizonyos termékek esetében Kapcsolat pontjai terhére veheti igénybe a szolgáltatást.
Az egyenlegfeltöltés részletei: www.t-mobile.hu, illetve 1430.

