Első belépés után mit kell tennem?
Hogy jobban láss mindent fordítsd a telefonod fekvő helyzetbe!

Az első dolgod, hogy meg kell adnod 15 olyan alkalmat, ami jó Neked a vezetésre.
Egy alkalom 2x50 perc.
Alkalmas Időpontokat csak a belépés után számított 14 naptól kezdődően tudsz
megadni. Ahol már nem szürke a naptár, hanem látsz egy kis zöld „plusz” jelet.
Itt fontos, hogy lehetőség szerint a legtöbb szabad időpontot megadd, légy
rugalmas, hogy a vezetés minél jobban tudjon haladni!

Alkalmas időpontok megadása, hogy?
Alkalmas Időpontokat csak a belépés után számított 14 naptól kezdődően tudsz
megadni. Ahol már nem szürke a naptár, hanem látsz egy kis zöld „plusz” jelet.
Meg tudsz adni 1 Konkrét napot. Nyomj a kis „plusz” jelre és jelöld be, hogy mely
napszakban érsz rá. Egyszerre több napszakot is be tudsz jelölni. Majd a mentés
gombra kell nyomni!

2 Akár hosszabb időszakot, azaz több egymást követő napot is. Nyomj az új
bejegyzés gombra! Ott a kezdete és vége dátumoknál kell megadnod az alkalmas
időszakot! Azaz, ha mindig ráérsz délután, akkor ezt kell alkalmazni.

Ha napszakon belül pontosítani szeretnél, akkor azt a szöveges mezőben
megteheted.

Alkalmas időpontot lehet törölni?
Ha egy időpont, amit megadtál mégse jó Neked, vagy csak véletlen volt, akkor
tudod törölni. Katt arra az alkalomra, majd alul a törlés gombra!

Ha már megadtam az alkalmas időpontokat, mi fog történni?
Ha már megadtál 15 alkalmas időpontot, akkor be kell fáradnod hozzánk az
irodába nyitvatartási időben, hogy a következő részletet be tudd fizetni, valamint
tudjunk Neked oktató kollégát választani. (ez mehetne neki a 15 időpontot
megadtál nevű levélbe is)

Oktatóval, hogy fogok kapcsolatba lépni?
Miután egy oktatókollégához hozzá lettél rendelve, ki fog Neked ajánlani az első
órára egy időpontot, azok alapján, amit Te adtál meg!

Ha ezt elfogadod, akkor kapsz az egyeztetés tényéről egy emailt, amiben benne
lesz, hogy MIKOR,HOL,KIVEL fogsz találkozni az első gyakorlati órád kapcsán.
Ha elfogadtad az időpontot, akkor az alkalmas időpontokat már nem mutatjuk,
csak a vezetésre már egyeztetetett, vagy egyeztetetés alatt álló időpontokat!
Hova tűntek a megadott időpontjaim?
Ha elfogadtad az időpontot, akkor az alkalmas időpontokat már nem mutatjuk,
csak a vezetésre már egyeztetetett, vagy egyeztetetés alatt álló időpontokat.

