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„Örülj annak, amire képes vagy, 
de közben próbálkozz új dolgok-

kal is!”  
– JudiDench– 
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Táblagép, tablet PC 

Hordozható számítógép, amelyet leginkább tartalomfogyasztásra 
fejlesztettek ki.  

 A táblagép a jelenleg legnagyobb, olyan kézben használható sze-
mélyi számítógép, amely tényleges használat közben is mobilisnak 
tekinthető kézben használható eszköz. 
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Táblagép  jellemzői 

• Nincs beépített billentyűzet 

• Színes kijelző 

• Vezeték nélküli kapcsolat 

• Több órás üzemidő 
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Táblagép használata 

              A táblagép egy érintőképernyős hordozható számítógép, amellyel : 

• böngészhetünk az interneten 

• e-maileket küldhetünk 

• zenét hallgathatunk 

• videókat nézhetünk 

• telefonálhatunk 

Nem kell ki és bekapcsolnunk, egy gombnyomás és azonnal készen áll. 
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Könnyű és vékony, mindenhova magunkkal vihetjük. 

Ujjal könnyen vezérelhető. 

A digitális eszközök segítségével könnyebben tudunk ügyeket intézni, anél-
kül, hogy  

kilépnénk otthonunkból! 
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• Online vásárlás 

• Online banki szolgáltatások 

• Online közüzemi szolgáltatások 

• Online postai szolgáltatások 

• Ügyfélkapus szolgáltatások 

Online vásárlás 
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Az online vásárlás a vásárlás azon formája, ahol a kirakat és az 
egész árukészlet megjelenik a képernyőnkön, így otthonunkból 
kényelmesen válogathatunk a legkülönfélébb árukból. Ezen igé-
nyek kielégítésére jelentek meg a webshopok, webáruházak, e-
üzletek, ahol egy gyártó összes termékét megnézhetjük. 

WebShopok 

Napjainkban a legelterjedtebb webshopok: 
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• extreme digital 

 

• eMAG 

 

• Media Markt 

 

• TESCO 
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• MALL.HU 

 

• alza.hu 

 

• LibriBookline 
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• AliExpress 

 

• Wish 

 

• ecipo.hu 
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Online vásárlás folyamata 

 

A virtuális vásárlás 
előtt regisztráció 
szükséges, létre kell 
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hozni egy saját fió-
kot. 

 

Bejelentkezéshez az 
email címünk és a jel-
szavunk szükséges. 
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A weboldal keresője se-
gítséget nyújt a keresés-
hez. 

 

Az weboldal bal oldalán külön-
böző kategória közül választha-
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tunk, ez megkönnyíti a kere-
sést. 

 
Amennyiben megtaláltuk a 
vásárolni kívánt terméket 
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helyezzük a kosárba az 
alábbi gombra kattintva. 
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A termék kosárba helyezése után az oldal automatikusan a kosár 
oldalára irányít. Ezen az oldalon látható a megvásárolni kívánt ter-
mék. Itt lehetőség nyílik a megvásárolni kívánt termék mennyisé-
gének módosítására, valamint az adott termék kosárból való törlé-
sére is. 

 

A megvásárolni kívánt 
termékek kosárba he-
lyezése illetve ellenőr-
zése után ki kell tölteni 
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a szállítással, és fizetés-
sel kapcsolatos adatokat. 
Telefonszámot nemzet-
közi formátumban szük-
séges megadni. 
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Ezt követően figyelmesen el kell olvasni az általános feltételeket, 
majd ki kell pipálni az „Elolvastam és elfogadom az Általános fel-
használási feltételeket” melletti jelölőnégyzetbe (e nélkül a ren-
delést nem lehet elküldeni). 

A rendelést a „Megrendelem” 
gomb segítségével tudjuk el-
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küldeni. Nem sokkal ezt köve-
tően visszaigazoló e-mailt ka-
punk, amely tájékoztat a sike-
res megrendelésről. 
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A terméket utánvéttel is lehet kérni, valamint lehetőség van a vé-
telárat online bankkártyás fizetés, illetve a banki átutalás  segítsé-
gével rendezni. A választott fizetési mód függvényében folytatódik 
a vásárlás menete. 
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Az eMAg.hu oldalán az eMAG által forgalmazott termékek mellett 
megtalálhatóak az eMAG Marketplace partnerei által forgalmazott 
termékek is. 

  24



GINOP-3.3.3-17-2017-00105

Amennyiben hasznosnak találja a fenti témákban tartandó rendez-
vényeinket, elérhetőségeink bármelyikén részletes tájékoztatást 

biztosítunk. 

Projektünket a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 
támogatásával valósítjuk meg, így programjaink díjmentesek a részt-

vevők számára. 
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Kapcsolat: 
Szivárványtenger Nonprofit Kft.  

Cím: Érpatak, Petőfi u. 7. 
Telefon: 06-30-609-8824 

Email: szivarvanytenger.djp@gmail.com 
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