


Mi is az a Deezer
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A Deezer egy 2007 óta létező francia zenei stream

szolgáltató internetes vállalkozás. Netrádióként működik,

de emellett előfizetési díj ellenében online musicboxként

is. A díjat vállalók lejátszási listákat, vagy szóló darabokat

tölthetnek le. Fájlok fel is tölthetők egy saját zenetárba. A

Deezer mintegy 30 millió számot, köztük magyar

felvételeket is tartalmaz.



Mire használhatjuk a Deezert

▪ Online zenehallgatásra, előadók felfedezésére

▪ Zenei lejátszási listák készítésére

▪ Podcastok, showk, beszélgetések hallgatására
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A Deezer szolgáltatásai háromféle 
csomagban érhetőek el



1. Deezer Free

▪ Ingyenes

▪ 56 millió dal közül válogathatsz

▪ Véletlenszerű lejátszás

▪ Reklámokat tartalmaz

▪ A zeneszámok között nem lehet ugrálni

▪ A zeneszámokba nem lehet beletekerni

▪ Internet kapcsolat nélkül nem elérhető a szolgáltatás

▪ 1 fiók használhatja
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▪ 1 499 Ft/ hónap

▪ 56 millió dal közül válogathatsz

▪ Reklám nélkül

▪ A zeneszámok között szabadon ugrálhatsz

▪ A zeneszámokba szabadon beletekerhetsz

▪ Internetkapcsolat nélkül is elérhető a szolgáltatás

▪ 1 fiók használhatja

▪ 30 napig ingyenes

2. Deezer Premium
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3. Deezer Family

▪ 2 249 Ft/ hónap

▪ 56 millió dal közül válogathatsz

▪ Reklám nélkül

▪ A zeneszámok között szabadon ugrálhatsz

▪ A zeneszámokba szabadon beletekerhetsz

▪ Internetkapcsolat nélkül is elérhető a szolgáltatás

▪ 6 fiók használhatja

▪ 1 hónapig ingyenes
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Egyéb csomagok

Éves csomag

Használj egy évnyi Deezer

Premiumot 14.990 Ft -ért 

17.988 Ft helyett.

Deezer HiFi

Hallgasd a zenefolyamot 

veszteségmentes 

hangminőségben 2.249 

Ft/hó áron, 1 hónap 

ingyen.

Deezer Student

Deezer Premium havi 749 

Ft-ért, 30 nap ingyen 

(Kizárólag 18–25 éves 

diákok számára, akik 

valamely jogosult ország 

főiskoláján vagy egyetemén 

tanulnak.)
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Letöltés, 
Regisztráció, 
Bejelentkezés
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A Deezer applikáció letöltése

▪ Számítógépről és laptopról a Deezer felülete letöltés nélkül, a 

böngészőn keresztül is elérhető

▪ Ha telepíteni szeretnék számítógépre vagy laptopra, a 

Microsoft Store-on keresztül ingyenes letölthetjük

▪ Mobiltelefon esetén a Play Áruházból tölthetjük le ingyenesen
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Regisztráció

A „Regisztráció” felületre koppintva a következő adatokat kell 

megadni a felhasználó személyéről:

▪ E-mail cím

▪ Felhasználónév

▪ Jelszó

▪ A felhasználó neme és kora
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Bejelentkezés

Ha már van regisztrált Deezer fiókod, kattints a „Belépés” 

felületre, ahol a következőket kell megadnod, hogy hozzájuthass 

már meglévő profilodhoz:

▪ E-mail cím

▪ Jelszó
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Profilod személyre szabása laptop vagy 
számítógép esetében

▪ A jobb felső sarokban a       ikonra kattintva személyre 

szabhatod azt

▪ A felhasználóneved melletti nyílra kattintva megnézheted 

kedvenc dalaidat, előadóidat, listáidat

▪ A fiókbeállítások menüpontra kattintva módosítani tudod 

jelszavad és e-mail címed, illetve képet is beállíthatsz a 

profilodnak
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Profilod személyre szabása mobiltelefon 
esetében

▪ A jobb felső sarokban a       ikonra kattintva személyre 

szabhatod azt

▪ Megnézheted, hányan követnek és te hány embert követsz

▪ Ha a „Fiók kezelése” menüpontra koppintasz, módosíthatod 

e-mail címed, jelszavad illetve személyes információid
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Ez itt a prezentáció vége!
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