Добре дошли!
Инструкция за инсталиране
Версия: български
свободен превод без юридическа отговорност

Вие можете така лесно да спечелите:
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Изтеглете"My Dawonia"
Отворете Google Play Store или Apple App Store.
Изтеглете и инсталирайте приложението "My Dawonia".
Регистрация
Моля, натиснете клавиша "Регистрация" след успешно изтегляне и инсталиране на приложението.
Въведете имейл адреса си и приемете условията за ползване и за поверителност, преди да потвърдите
с клавиша „Регистрация“.
За активиране натиснете получения имейл и задайте парола.
Моля, приемете прехвърлянето на вашите данни, за да можем да обменяме с вас информация по
договора за наем.
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Активиращ код (номер на наемателя / код)
Кодът за активиране е комбинация от номера на наемателя (а) и код (б)
Номерът на наемателя (а) може да намерите в договора под наем или в друго писмо от нас.
Кодът (б) може да бъде намерен на страница 1 в нашето писмо от 14.01.2019 г.

Номер на наемателя

Код

Напр.
9999.8888.123/AQ4BB9
или 4050/9999.8888.123/AQ4BB9

4

Моля, обърнете внимание на правописа
голяма и малка буква както и на наклонената
черта / в началото на кода.

Ползване на приложението
След успешната регистрация вие можете незабавно да се възползвате от услугите на приложението.

www.dawonia.de/app
Помощ по тел.  089-30617-0 или app@dawonia.de
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mustermann@muster.de
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Mieternummer

Code

Моля, обърнете
внимание на
правописа и
наклонената черта /
в началото на кода.
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Перевод на текста
SS.

Добре дошли!

11.

Прочетох и приемам Условията за ползване.
Съгласен съм с декларацията за поверителност.
Регистрация

22.

Потвърждение
Съобщението за потвърждение бе изпратено на mustermann@muster.de
Моля, отворете електронната си поща и кликнете върху изпранения линк, за да продължите
регистрацията. Ако не сте получили имейл, моля, проверете и папката си за спам.

33.

Здравейте!
Добре дошли в приложението My Dawonia Mieter App.
Радваме се, че сте създали нов акаунт в приложението My Dawonia Mieter App.
За да завършите регистрацията си, моля, натиснете линка за активиране.
Ако не можете да активирате линка, моля, копирайте го и го поставете в браузъра си.
Надяваме се, че приложението My Dawonia Mieter App ще бъде полезно за вас.
С уважение
Екипът на Dawoniа

44.

Паролата трябва да съдържа поне 8 символа
Запаметене паролата

55.

Като наемател на Dawonia ще се възползвате от онлайн услугите на Dawoinia.
За да активирате приложението се нуждаете от код за активиране. Ако все още не сте получили
такъв, моля, заявете го .
Съгласен съм с предаването на данни на Dawonia.
Не сега
После

66.

Aктивиращият код ви дава достъп до договора ви за наем.
Вие можа да използвате с това приложение онлайн услугите на Dawonia.
Ако все още не сте получили активиращ код , моля, заявете го.
Активиране на кода
Заявете кода за активиране

77.

Моля, обърнете внимание на правописа голяма и малка буква както и на наклонената черта / в
началото на кода.

