
Návod na registráciu do e-shopu-   Nový zákazník  

Zaregistrujte sa na náš hyperlink www.bardiauto.sk.
Vytvoriť objednávku si môžete jednoducho a rýchlo na jednom mieste, kedykoľvek a kdekoľvek, aj cez 
mobilný telefón.
Jediné čo potrebujete je prihlásiť sa.
Poďme na to  :    

1. Kliknite na www.bardiauto.sk a v zákazníckej zóne v pravom hornom rohu, máte možnosť "Prihlásenie" a 
"Registrácia".
 Ak ste novým zákazníkom, tak kliknete na možnosť "Registrácia".

2. Po otvorení okna "Registrácia" sa Vám zobrazí registračný formulár, kde vypíšte všetky požadované údaje:
• e-mailová adresa (na Vami uvedený e-mail, Vám príde potvrdzujúca správa, na základe tohto e-mailu 

sa budete prihlasovať do nášho e-shopu),
• číslo mobilného telefónu (na zadané telefónne číslo, Vám príde potvrdzujúca SMS s kódom),
• heslo (minimálne 8 znakov, veľké a malé písmená, toto heslo budete využívať na prihlásenie sa do 

nášho e-shopu ),
• potvrdenie hesla.

 
Ďalej máte uvedenú otázku „Máte zákaznícke číslo u Bárdi Auta ?„ ak nemáte pridelené zákaznícke číslo, 
označte prvú možnosť a následne si zvoľte Vám najbližšiu pobočku.
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Ako ďalšie máte „Chcete sa prihlásiť k odberu newsletteru?“ v prípade, že máte záujem odoberať novinky, 
zaškrtnite možnosť  „Áno, chcem sa prihlásiť“.

Ak ste oboznámený s obchodnými podmienkami - zaškrtnite možnosť „Prečítal som a prijímam Podmienky
zmluvy.“

Nižšie na stránke, máte zobrazený štvormiestny kód, ktorý zadajte do prázdneho políčka.

Ak máte vyplnené všetky potrebné údaje, kliknite na „Registrácia“.

3. Po kliknutí na „Registrácia“ Vám do niekoľkých sekúnd príde potvrdzujúca SMS a e-mail s overovacím 
kódom.

https://www.bardiauto.sk/webshop/ba_aszf.pdf
https://www.bardiauto.sk/webshop/ba_aszf.pdf


 Do Vami uvedeného mailu, Vám zašleme mail, kde je potrebné kliknúť na nižšie uvedený link.

 

Na telefónne číslo zadané pri registrácii dostanete overovací kód. Overovací kód vpíšte do príslušného políčka
a potvrďte.

4. Po úspešnej registrácii sa vráťte na úvodnú stránku, kde je potrebné sa prihlásiť.



5. Zadajte svoje prihlasovacie údaje (e-mail a heslo).

Hotovo. Veríme, že výhody e-shopu BÁRDI AUTO SLOVAKIA Vám prinesú ešte viac komfortu a ušetreného
času.

S pozdravom,

Tím BÁRDI AUTO SLOVAKIA


