Beváltói folyamat HGCS/2017
Felhasználói Útmutató

A HGCS/2017 alprogram keretében jóváhagyott regisztrációval rendelkező kereskedők a
https://hgcs2017.nfsi.hu/ pályázati portálon, ügyfélkapus azonosítást követően, a saját beváltói
felületükre tudnak belépni, ahol az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésükre:

I. Eladók meghívása
A kereskedést regisztráló személynek lehetősége van a rendszerbe „Eladók” meghívására, akik
később a saját ügyfélkapus regisztrációjukon keresztül léphetnek be a felületre és végezhetik a
beváltást.
Az „Új eladó meghívása” gombra kattintva, a meghívni kívánt személy nevét és ügyfélkapus e-mail
címét szükséges megadni, melyre egy meghívót küld a rendszer. A meghívó 3 napig érvényes, mely
időn belül a meghívott eladónak az ügyfélkapuján szükséges belépni, ennek elmulasztása esetén
a meghívó bármikor ismét kiküldhető.
A későbbiekben a felületen a meghívott eladók szerkeszthetők, aktív, illetve inaktív státuszuk
módosítható.

II. A Beváltás folyamata

A BEVÁLTÁS gombra kattintva nyílik lehetőség a támogatásban részesített pályázatokhoz tartozó
Támogatói Okiratok beváltására.
1. A Pályázó keresése:
A kereséshez a pályázati azonosító megadása kötelező, a további lehetőségek közül, az egyik
megadása elegendő, a megadott keresési adatok alapján a rendszer beazonosítja a pályázót.
A KERESÉS gombra kattintva megnyílik a pályázati adatlap, megkezdhető a vásárlás felvitele.
Az adatlap megnyitásával a rendszer automatikusan 1 órára lefoglalja a Támogatói Okiratot, a
foglalás bármikor meghosszabbítható. A lefoglalt időszakban a Támogatói Okirat máshol történő
beváltása nem lehetséges.

2. Adatok megadása:
Az adatlapon betöltve láthatóak a pályázatban elfogadott új háztartási gépre vonatkozó adatok.
A megadott, megvásárolni kívánt háztartási gép márkája és típusa módosítható, a Pályázati
Útmutató 5.1 pontjában foglalt feltételek betartásával.
Kizárólag az adatlap legördülő menüjébe is beillesztett HGCS katalógusokban felsorolt
háztartási gépek vásárolhatóak meg támogatással.

A bruttó fogyasztói ár megadásával a rendszer automatikusan kalkulálja a támogatás összegét.

Az oldal alján található VÁSÁRLÁS gomb megnyomásával van lehetőség a következő oldalra lépni,
ahol a rendszer által automatikusan kitöltött Engedményezési szerződés, valamint Átadás- átvételi
jegyzőkönyv letölthető.

A Tovább gomb megnyomásával a vásárlás rögzítésre kerül a rendszerbe, a vásárlás rögzítését
követően a beírt adatok még módosíthatók, a vásárlás törölhető, azonban a Kedvezményezettek
részére rendelkezésre álló 90 napos beváltási határidő nem telik tovább.
Figyelem! A vásárlás rögzítése minden megvalósult vásárlás esetén szükséges, annak
hiányában a megkezdett vásárlás nem kerül rögzítésre a Kereskedő felületén, a Támogatói
Okirat beváltási határideje lejárhat.

3. A vásárlás rögzítése:
A vásárlás véglegesítéséhez szükséges a vásárlásról kiállított számla, a rendszer által generált
Engedményezési szerződés, Átadás-átvételi jegyzőkönyv teljes körűen kitöltve, aláírva, valamint,
amennyiben szükséges az eseti meghatalmazás feltöltése.
A dokumentumok feltöltéséhez a tallózást követően a „Feltöltés”gomb használata szükséges.
A számla sorszámának megadását követően a vásárlás véglegesítésre, az elszámolás benyújtásra
kerül.

Az eladói kezdőoldalon felsorolva látható az összes véglegesített és megkezdett vásárlás, melyek
excel táblázatba exportálhatóak.

A háztartási gép megrendelése esetén a vásárlás megkezdése és az adatok megadása kötelező. A
megkezdett vásárlások a felületre visszalépve a „Vásárlás folytatása” lehetőséget használva később
folytathatóak.
Lehetőség van a vásárlások későbbi megtekintésére, szükség esetén a dokumentumok ismét
letölthetőek.
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