Booking.com

Kezdetek
•

Először is, töltse le az alkalmazást.

•

Ha ez megvan, akkor el kell fogadni a sütibeállításokat.

•

Miután megnyomtuk az „elfogadom” gombot, be kell jelentkezni vagy regisztrálni.

•

Ha már van fiókja, akkor be tud jelentkezni Google-val, Facebookkal vagy szimplán e-mail
címmel. Ha pedig nincsen, akkor regisztrálnia kell, így rá kell nyomni a fiók létrehozása
gombra.

•

Ezután meg kell adnia az e-mail címét, majd ki kell találnia egy minimum 10 karakterből
álló jelszót. Ezt követően meg kell erősítenie és a „fiók létrehozása és belépés” gombra
kattintva készen van a fiókja.

Főoldal

•

Mikor bejelentkezett az alkalmazásba, egyből a főoldal fogadja.

•

Itt legfelül a „Keresés” fülnél tud szállást foglalni.

•

Alatta vannak a „Mai ajánlatok”. Itt mai ajánlatokat talál Magyarországon.

•

Ezalatt található egy hét napnyi kedvezmény, ha van. Ha pedig van, mikor foglalni
szeretne, akkor a „Genius” logót kell keresnie a szállások mellett.

•

Lejjebb folytatni tudja a keresést a legutóbbi városok megtekintése után.

•

Utána vannak ajánlatok, alatta pedig a népszerű úticélokat láthatjuk.

•

Végül pedig fel tud iratkozni egy zártkörű csoportba a legjobb ajánlatokért.

Főoldal

•

A főoldalon legfelül a ,„Booking.com” felirat mellett, jobbra vannak az „üzenetek” jel, ahol
meg tudja tekinteni az üzeneteit. Amellett pedig az értesítések. a „Booking.com” felirattól
balra látható három csík. Ha ezt megnyitja, láthatja a profilját, az útjait (Utak), elmentett
szállásait, ajándékutalványait, Geniust (ahol meg tudja nézni a kedvezményes
szállásokat), kérdéseket a szállásadóknak, értékeléseket illetve regisztrálni is tudja a
szállását. Fel tudja venni a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal, elérheti a biztonság
információs központot, vitát tud elrendezni és értékelni is tudja az alkalmazást. A hasznos
oldalaknál láthatja az ajánlatokat, az autókölcsönzést, utazási cikkeket és utazói
közösségeket. Illetve a végére maradtak a beállítások és jogszabályok.

Autóbérlés

•

Az oldal legtetején, ha a „Tartózkodások” melletti „Autóbérlés” fülre nyom, tud bérelni
autót magának. Ez teljesen egyszerű. Beírja, hol szeretné átvenni. Az első időpontnál meg
kell adnia, mikor akarja átvenni, a másodiknál, hogy mikor szeretné leadni. Majd keresés.
Kiadja a találatokat. Rákattint a szimpatikusra. Itt el tudja olvasni, mit tartalmaz, mik a
fontos tudnivalók. Ezután rányom a járműbérlésre. Ki kell töltenie az adatokat a
keresztnevével, vezetéknevével, e-mai címével és telefonszámával, majd foglalás. Ezután
jön a fizetés. Meg kell adnia a kártya számát, a tulajdonos nevét, lejárati idejét illetve a
CCV számát. Ezután pedig „foglalás” gombra kell kattintania.

Taxi időpontfoglalás

•

Az „Autóbérlés” melletti fülön („Taxival”) tud taxit foglalni. Ha rányomott, meg kell adnia,
hol vegyék fel önt, és, hogy hova utazik. Ezután egy időpontot is meg kell adnia. Ezt
követően a „keressen taxit” gombra kell nyomnia. Majd kiírja, hogy van vagy nincsen
elérhető taxi. Ha van, akkor a „standard/kisbuszok/felsőkategóriás/nagyméretű
kisbuszok/felsőkategóriás kisbuszok rendelése” feliratra kell nyomnia. Úgyszintén ki kell
tölteni az adataival, majd a „tovább” gombra kell kattintania. Ki kell választani a
kártyájának a típusát, ezután pedig le kell foglalnia a taxit a „Taxi foglalása” fülnél.

Szállásfoglalás
•

A „keresés” fülön tud saját magának szállást keresni. Itt a „Hová utazik?” téglalapra kell
nyomni, majd be kell írnia a kívánt úticélt.

•

Ezalatt tudja beállítani, hogy mettől meddig szeretne utazni, egy naptár segítségével. Itt
teljesen egyszerűen rányom az adott dátumra, amikor szeretne érkezni, illetve hazamenni.

•

Alatta pedig be tudja állítani, hogy hány szoba kell, hány felnőtt lesz és hány gyerek.

•

Miután ezeket kiválasztotta, a „keresés” gombra kell kattintva. Viszont, ha üzleti útra
szeretne menni, akkor be kell azt pipálni a „keresés” alatt.

•

Amint rákattintott, egyből kidobja a találatokat. A besorolás pontozási sorrendben van,
tehát a legtöbb pontú szállást találja meg legfelül. (De ezt személyre tudja szabni a
rendezés fülnél.)

•

Ha kiválasztotta a megfelelő szállást, csak nyomjon rá.

Szállásfoglalás
•

Amikor legörget, láthatja a véleményeket, a leírást. Ha megadják, akkor az egészség és
tisztaságot, felszereltséget, környezetbarát törekvéseket, szabályzatot, gyermekek és
pótágyakat, illetve fontos tudnivalókat, látnivalókat, közlekedési tudnivalókat is.

•

Ha hotelben szeretne szobát foglalni, akkor a szobát is ki kell választania („szobák
kiválasztása”)

•

Miután rányomott a szűrők közül tud választani, hogy félpanziót kér vagy sem. Maximum
hány vendég jön, és, hogy hány ágyra lesz szükség. Ezután a szűrők mellett láthatja, hány
foglalható egység áll rendelkezésre.

•

Majd, ha lejjebb megy, akkor látja a szobaajánlatokat. Kiadja, hogy melyik szobához mi
tartozik. Ha megvan a legszimpatikusabb, akkor nyomjon az „ez kell” gombra.

Szállásfoglalás

•

Ha rányomott, akkor ki kell tölteni az adatait. (Keresztnév, vezetéknév, e-mail cím, ország,
telefonszám.) Ezután pipálja ki az utazásának a jellegét. Majd nyomjon a „következő
lépés” gombra.

•

Itt át tudja tekinteni a foglalását. Mindent, amit kiválasztott. Ha ez is megvan, akkor
nyomjon a „utolsó lépés” gombra.

•

Egyből a „Foglalás befejezésére” fogja önt bedobni. Itt meg kell adnia a kártyaszámát, a
tulajdonos nevét és a lejárati időt. Hogy befejezze a foglalást, a „foglaljon most gombra
kell nyomni, és készen is van.

