
Regisztráció	menete	
	
Kaptál	a	barátodtól,	ismerősödtől	egy	ajánlói	linket	amin	keresztül	be	tudsz	regisztrálni	a	
Learn-Biz	Céghez.	Ebben	a	segédletben	megmutatom	a	lépéseket.	
A	link	így	néz	ki:		www.learn-biz.com/?FELHASZNÁLÓNÉV		ahol	a	FELHASZNÁLÓNÉV	az	
ajánlód	rendszerbeli	felhasználóneve.	Majd	neked	is	kell	egyet	választanod	magadnak,	tudd,	
hogy	az	kerül	bele	a	Te	ajánlói	linkedbe.	
	
JAVASLOM,	hogy	használj	GMAIL-es	email	címet,	mert	azzal	még	soha	nem	voltak	
problémák,	más	levelező	rendszereknél	előfordult,	hogy	a	visszaigazoló	email	soha	nem	
érkezett	meg	és	így	nem	tudták	aktiválni	a	regisztrációt.	A	yahoo-s	email	címekre	például	
SOHA	nem	érkeztek	meg	a	levelek!	
	
1.		
Kattints	rá	a	linkre	amit	kaptál	és	betöltődik	a	Learn-Biz	nyitó	oldala	angolul.	
Lent	a	piros	sávban	kattints	rá	a	Magyar	zászlóra,	hogy	átváltsd	a	nyelvet	Magyarra.	
Ezután	szintén	lent	a	piros	sávban	kattints	a	„Regisztráció”	menüpontra.	
	

	
	

	
	



2.	
Az	azt	követő	oldalon	töltsd	ki	a	megjelent	mezőket	értelem	szerűen.	A	„Username”	mezőbe	
kell	a	leendő	„FELHASZNÁLÓNEVEDET”	írnod.	Ez	lesz	majd	az	ajánlói	linked	végén	és	ezzel	
jelentkezel	majd	be	a	webirodádba.	CSAK	kis	betűket	és	az	angol	ABC	betűit	használd,	
semmilyen	ékezetes	vagy	speciális	karaktert	NE	használj!	
Amikor	mindent	kitöltöttél	katt	a	„Join	Learn-Biz.com”	gombra.	
	

	
	
3.	
Ekkor	kapsz	egy	levelet	az	admin@learn-biz.com	email	címről.	Ha	nem	érkezne	meg,	
ellenőrizd	a	SPAM	mappádat	is.	Ha	nem	kaptad	meg	10-15	percen	belül,	akkor	katt	a	„Click	
Here”	linkre	az	újra	küldésért.	A	rendszer	azonnal	kiküldi	a	levelet.	Ha	nem	kapod	meg,	akkor	
az	a	levél-szolgáltatódnál	valamiért	szűrésre	kerül.	
	

	
	



4.	
A	levélben	van	egy	link	amire	rá	kell	kattintanod.	Ekkor	erősíted	meg	az	email	címedet	és	
vagy	kész	a	regisztrációval.		
	

	
	
Ekkor	átdob	a	rendszer	a	learn-biz.com	weboldalára,	ahol	akár	be	is	tudsz	jelentkezni	a	
„Login”	menüre	kattintva.	
	

	
	
A	beutaláshoz	vagy	bankkártyás	fizetéshez	egy	másik	segédletben	találsz	ehhez	hasonlóan	
illusztrált	tájékoztatást.	
	
És	miután	befizettél,	NE	FELJTSD	EL	MEGVENNI	a	nyelvtanfolyamot!	Ehhez	is	kapsz	
segédletet	természetesen.	J	
	
	
	
	
Sikeres	napot	kívánok!	
Használd	gyarapodásodra!	
A	végtelenbe	és	tovább!	
By	Alex	Ó	



Bankkártyás	befizetés	
	
A	www.Learn-Biz.com	webirodádban	tudod	a	bankkártyás	fizetést	elindítani.	
	
1.		
A	„Deposit	Funds”	menüpont	alatt	tudsz	befizetést	kezdeményezni,	a	Bankkártyádról	is.	
Add	meg	a	befizetendő	összeget	(USA	dollár),	a	Fizetési	módnál	választd	ki	a	„Barion”	fizetési	
módot.	Majd	katt	a	„Continue”-ra.	
	

	
	
Mobilon	így	néz	ki:	
	

	
	
	
	
	
	
	



2.	
Az	azt	követő	oldalon	ellenőrizheted,	hogy	jó	összeget	adtál-e	meg,	valamint	feltünteti	a	
rendszer	a	befizetési	költséget	és	katt	a	„Pay	with	Barion”	gombra	a	befizetés	folytatásához.		
	

	
	
Mobilon	így	néz	ki:	

	
	
3.	
A	rendszer	átnavigál	a	Barion	befizetési	oldalára	és	a	következő	oldal	jelenik	meg.	Itt	a	jobb	
oldalon	tudod	a	bankkártyád	adatait	megadva	elvégezni	a	befizetést.	

- Add	meg	a	bankkártyád	számát	
- Add	meg	a	lejárati	dátumot	hónap/év	formátumban	ahogy	a	kártyádon	van	
- Add	meg	a	3	jegyű	biztonsági	kódot,	amit	a	bankkártyád	hátoldalán	az	aláírási	rész	

után	találsz	
- Add	meg	az	email	címedet,	ide	fog	a	Barion	rendszere	egy	emailt	küldeni	neked	a	

sikeres	befizetésed	részleteiről	
- Pipáld	be	az	„I	accept...”	kockát	(elfogadod	a	feltételeket)	
- Majd	Kattints	a	„PAY”	gombra	a	befizetés	megkezdéséhez.	Ekkor	új	oldal	jelenik	meg,	

körbe-forogva	jelzi	a	rendszer,	hogy	folyamatban	van,	majd	amikor	megtörtént	a	
befizetés	a	4.	Képernyőhöz	jutsz.	



	
	
Mobilon	először	rá	kell	kattintani	a	„WITH	PAYMENT	CARD”	gombra.	
	

			 	
	
	
	



4.	
Itt	látod	a	zöld	pipa	után	az	email	címedet	valamint	a	bankkártyád	utolsó	4	számjegyét	
amiról	befizetted	az	itt	feltüntetett	összeget.	Ez	tartalmazza	a	befizetés	költségét	is.	
A	befizetésed	az	első	napokban	este	kerül	lekönyvelésre,	de	pár	napon	belül	átmegy	
automatába	a	rendszer	és	azonnal	megjelenik	majd	a	webirodádban	az	egyenlegeden.	
FONTOS!	Ezután	menj	a	„Purchase	Subscriptions”	menüpontra	és	fizess	elő	a	
nyelvtanfolyamra!	J	

	
	
	
Sikeres	napot	kívánok!	
Használd	gyarapodásodra!	
A	végtelenbe	és	tovább!	
By	Alex	Ó	



AZ ELŐFIZETÉS MEGVÁSÁRLÁSA 

 

 

1. Győződj meg róla, hogy ott van az irodádban az összeg, amit szeretnél 

befizetni. A webiroda főoldalán a 4. kis kék kockában látod az egyenlegedet!  

 

Ha még nincs pénz az e-tárcádon, akkor először be kell fizetned a pénzt a Deposit Funds (Pénzbefizetés) 

menün keresztül. Ennek menetét a Pénzbefizetés e-tárcára című dokumentum tartalmazza. 

 

2. Ha már rendelkezésedre áll a webirodában a  $13 vagy a $27 dollár, akkor  

kattints a Purchase Subscriptions (Előfizetések vásárlása) menüpontra. 

 

3. Első lépésben a Starter előfizetést tudod megvásárolni a Partner aktiválási 

díjjal együtt, ami összesen $13 dollár. ($7 + $6 dollár). Ehhez kattints az 

Upgrade Now (Felminősülés) gombra. Ezzel 6 hónapra aktiváltad a Partner 

státuszodat, és 1 hét Starter előfizetést is vásároltál.  

 

 4. Ha csak a Starter csomagot akartad megvenni, akkor itt készen is vagy. 

Néhány perc múlva, a My Subscriptions (Előfizetéseim) menüpontra kattintva 

láthatod majd az előfizetésedet, valamint a Matrix positions (Üzleti pozíciók) 

menüpontban a struktúrádat. 

 

5. Ha szeretnéd a $14 dolláros Learner csomagot és pozíciót is megvenni, 

akkor a $13 dolláros vásárlás, újra a Purchase Subscriptions menüpontra kell 

kattintanod, és ekkor ezt a szöveget fogod látni: 

 

    
 



6.    A sárga Purchase (Vásárlás) gombra kattintva tudod megvásárolni a 

Learner előfizetést és pozíciót. 

 

7.     A vásárlás után egy megerősítő szöveg jelenik meg, amely szerint 

sikeresen előfizettél a heti $14 dolláros Learner csomagra, és a pozíciót is meg 

fogod kapni kb. 5-10 percen belül. 

 

AUTOMATIKUS HETI DÍJFIZETÉS 

Az előfizetések első megvásárlásától kezdve az előfizetési díjak heti levonása 

automatikusan történik.  

Ha kártyával történt a befizetés, akkor a rendszer elindítja az automata 

kártyás heti díjfizetési funkciót. 

Kényelmi szempontból javasoljuk, hogy vedd ezt igénybe, mert ekkor nem 

kell külön ügyelned a heti megújításokra, a rendszer automatikusan elvégzi 

helyetted. Ezt úgy tudod igénybe venni, hogy egy alkalommal a Barion kártyás 

befizetési módot választod arra, hogy pénzt fizess be az e-tárcádra. Ekkor a 

Barion rendszere automatikusan elmenti a kártya adatokat, és onnantól 

kezdve aktiválja az automatikus heti előfizetést. 

Minden esetben a rendszer először az e-tárcáról próbálja meg levonni az 

előfizetési díjakat, és csak akkor használja a kártyát, ha az e-tárcán nincs elég 

pénz. Megbontott fizetés nem lehetséges, tehát ha csak $6 dollár van az e-

tárcán, de $7 dollár kell az előfizetéshez, akkor a rendszer a $7 dollárt 

próbálja meg levonni a kártyáról, és a $6 dollárt a tárcában hagyja. 

 

EGYÉB FIZETÉSI MÓDOK 

Ha nincsen kártyád, akkor választhatod a Banki átutalás opciót, vagy 

bármelyik másik elérhető lehetőséget. Ebben az esetben is automatikusan 

megpróbálja a rendszer levonni az e-tárcádról a heti előfizetési díjat, de 

neked kell ügyelni arra, hogy ez az összeg rendelkezésre álljon az e-tárcádon. 

 

Ha nem tudja a rendszer levonni a díjat, akkor inaktív státuszba kerülsz az 

adott struktúrában. Ez a státusz érinti a jutalékaidat is, illetve a Learner 

struktúrában 10 nap után a pozíciód elvesztését eredményezi. 

 

 



AUTOMATA KÁRTYÁS ELŐFIZETÉS LEMONDÁSA 

Az automatikus kártyás előfizetést bármikor lemondhatod a webirodádban. A 

My Subscriptions (Előfizetéseim) menüpontban találsz egy gombot, aminek a 

felirata: Deactivate Barion Token (Barion automata deaktiválása) 

 

Erre kattintva tudod törölni az automatikus kártyás fizetést. Ez nem törli 

magát az előfizetésedet, csak a kártya újbóli felhasználását!  

Ha ezt követően bármikor szeretnéd újra aktiválni a kártyás előfizetést, 

csupán annyit kell tenned, hogy újra befizetsz az e-tárcádra a kártyád 

használatával. Ez újraindítja az automatát. 

FIGYELEM: Egyes kártyák esetén a bank kéri az ügyfél jóváhagyását a 

tranzakcióra, külön megerősítő kóddal, pl. CIB Bank. Ha ez a jóváhagyás nem 

történik meg, akkor a fizetés sem, és a pozíció inaktív státuszba kerül. Ezért 

ügyelj arra, hogy ilyen esetben hagyd jóvá a fizetési kérelmet! 

 

KÁRTYA CSERE 

Lejárt kártya esetén, vagy ha szeretnéd kicserélni a kártyát egy adott 

előfizetéshez, először deaktiválnod kell a kártyát a My Subscriptions 

(Előfizetéseim) menüpontban.  

Ezt követően el kell indítanod egy manuális kártyás befizetést a Deposit Funds 

(Pénzbefizetés) menüponton keresztül az új kártyával. Ettől kezdve az új 

kártya adatok kerülnek mentésre. 

 

ELŐFIZETÉS LEMONDÁSA 

Abban az esetben, ha véglegesen törölni szeretnéd az előfizetésedet, a 

webirodád My Subscriptions (Előfizetéseim) menüpontjában a REQUEST 

CANCELLATION gombot használva tudod ezt megtenni. 

 

 



 

A törlés kérését követően a rendszer a következő esedékes heti előfizetésnél 

a díj levonása helyett törölni fogja az előfizetést, és a struktúrában lévő 

pozíciót is. A törlés nem visszafordítható, és téves lemondás esetén nem 

tudjuk a pozíciót újra visszahelyezni a struktúrába! Ezért arra kérünk, hogy ezt 

a gombot csak akkor használd, ha biztosan nem szeretnéd tovább megtartani 

a pozíciódat.  

 



Learn-Biz.com	
Előfizetés(ek)	(starter,	Learner)	megvásárlása	

	
	
Miután	beutaltál,	vagy	bankkártyával	befizettél	a	nyelvtanfolyamokra,	azokat	MEG	KELL	VENNED,	a	
rendszer	automatikusan	nem	fizet	Téged	elő	egyik	nyelvtanfolyamra	sem!	
	
A	webirodánk	elérhetősége:		
https://www.learn-biz.com/	
Belépéshez	kattints	a	jobb	alsó	sarokban	lévő	„Login”	menüpontra.	

	
	
Vagy	mobilon	a	menüt	szimbolizáló	3	vonalra,	majd	a	„Login”-ra	
	

																						 	



Add	meg	a	felhasználóneved	és	a	jelszavad	és	kattints	az	„Access	Your	Account”	gombra.	

	
	
Bal	oldat	piros	háttérrel	találjuk	a	menüket,	vagy	mobilon	a	3	vonal	alatt	találod,	ahogy	azt	az	előző	oldalon	
láttad.	
	
„Purchase	Subscriptions”	–	„Előfizetések	vásárlása”	–nál	tudjuk	kifizetni	a	10$-os	éves	irodahasználati	díjat,	
ami	tartalmazza	az	első	hetre	a	6$-os	Starter	–	kezdő	nyelvtanfolyam	hozzáférését	is.		
Katt	az	„Upgrade	Now”	gombra.	
	

	
	
Utána	a	rendszer	kiírja,	hogy	sikeresen	előfizettünk	a	Starter	tanfolyamra	1	hétre	és	ha	„Click	Here”	
linkre/szövegre	kattintunk,	akkor	tudunk	előfizetni	a	14$/hét	díjú	Learner	tanfolyamra.	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



Ezután	rá	kell	kattintanunk	a	„Purchase”	gombra,	hogy	valóban	megvásároljuk	a	Learner	előfizetést.	
	

	
	
Ha	rákattintottunk,	akkor	kiírja	a	rendszer,	hogy	sikeresen	előfizettünk	a	Learner	tanfolyamra	és	5	perc	
múlva	bekerülünk	a	Learner	Matrix-ba.	
	

	
	
Ha	ezek	után	kattintunk	a	„Purchase	Subscriptions”	–	„Előfizetések	vásárlása	menüre	akkor	ezt	látjuk:	

	
	
„Logout”	–	Kijelentkezés.	Vagy	a	bal	alsó	sarokban,	a	legutolsó	menüpontban	található	„Logout”-ra	vagy	a	
jobb	felső	sarokban	lévő	kék	„Logout”-ra	kattintasz,	azzal	kilépsz	a	webirodából.	

	
	
Isten	hozott	a	Csapatban!	Mostantól	tudsz	tanulni	és	tovább	tudod	ajánlani	a	rendszerünket!	J	
	
Használjátok	gyarapodásotokra!	
A	végtelenbe	és	tovább!	
By	Alex	Ó	


