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LENDVA

Online rendelések leadása lendvai irodánkba

https://sl.flpshop.hu/

http://www.flpshop.hu/


Lendvai webshopunk, igazodva az flpshop.hu oldalunkhoz, új külsőt kapott.

Az új oldal letisztultabb, mobil eszközökön könnyebben kezelhetőbb.

Reméljük, hogy az új oldal is ugyanolyan segítség lesz a lendvai előrendelések 

leadásában, mint elődje volt.

A továbbiakban egy használati útmutatót olvashattok a rendelések leadásához.

Sok sikert!

Forever Living Products Szlovénia és Magyarország



1. Belépés

 A lendvai webshop elérhető a 

www.flpshop.hu oldalon keresztül, 

az oldal alsó menüsorából 

(LENDVA) vagy közvetlenül a 

https://sl.flpshop.hu/ linken 

keresztül

 Amennyiben rendelkezik a 

www.flpshop.hu oldalunkhoz 

belépési adatokkal, úgy ezeket a 

lendvai webshopon is 

használhatja. Azonban, ha még 

nem rendelkezik flpshopunkhoz

jelszóval, kérjük, hogy a 

www.flpshop.hu oldalon a felső 

menüsorban válassza a Jelszó 

igénylést, majd adja meg adatait 

és zárja az igénylést a Jelszó 

igénylése gombra kattintással! A 

jelszót 1 munkanapon belül 

megkapja, amit mind az 

flpshop.hu, és mind az 

sl.flpshop.hu oldalon használhat. 
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2. Rendelés leadása

Amint elkezdi összerakni a kosarát, a 

rendszer automatikusan megkérdezi, hogy 

saját vagy más nevében történő 

megrendelést szeretne leadni.

Miután a rendszer feldolgozta nyilatkozatát, 

folytathatja a megrendelést, és 

összekészítheti kosarát.



3. Csoportos rendelés

Amennyiben csoportos rendelést szeretne 

leadni, az első kosárnál ne zárja le a kosarát, 

hanem kattintson a További megrendelés 

hozzáadása gombra.

FONTOS! Ahhoz, hogy csoportos rendelést 

tudjon leadni, előzetesen rendelkeznie kell 

legalább egy csoportkóddal. Csoportkódot 

lendvai irodánkban tud igényelni.  



A rendszer ezután a jobb felső sarokban 

megjeleníti a csoportkosarat – sárga alapon 

csoport piktogrammal.

A csoportkosár összekészítését, a 

meghatalmazó Üzleti Partneri kódszámának 

megadásával folytathatja. A kódszám 

megadása után, a rendszer elfogadja azt, 

majd továbbengedi önt a meghatalmazó 

kosarának összekészítésében.



A meghatalmazó kosara először a jobb felső 

sarokban, a zöld alapon megjelenő kosár 

piktogram alatt található. A csoportos 

rendelés hozzáadásához kattintson a kosár 

piktogramra, majd válassza a Megrendelés 

rögzítése csoportban gombot! 

Ezzel a megrendelés belekerül a 

csoportkosárba.



Attól függően, hogy a csoportkosarat szeretné-e 

új meghatalmazó megrendelésével bővíteni 

vagy sem, válassza az Igen vagy Nem gombot!

Amennyiben újabb megrendelést szeretne 

leadni, kattintson az igen gombra és ismételje 

meg az előző lépéseket a meghatalmazó Üzleti 

Partneri kódjának megadásától.



Amennyiben nem szeretné tovább bővíteni a 

csoportkosarat válassza a Nem gombot.

Ezután a képernyő felső részén ellenőrizheti 

a megrendeléseket. 

A képernyő alsó részén szükséges megadni a 

szállítási információkat.



Majd a Fizetési információk megadása után, a 

Rendelés elfogadásával és a Rendelés 

elküldésével sikeresen feladta csoportos 

megrendelését, amelyet a megjelölt időpontban 

lendvai irodánkban a megadott személy átvehet.


