Instrukcja programu
„The BEST program of Dahua”
dla użytkowników
w 4 krokach

Krok 1: rejestracja do programu
Do programu należy zarejestrować się przy pomocy formularza
dostępnego na stronie http://dahua.best/rejestracja
Prosty formularz prowadzi użytkownika przez proces rejestracyjny.
Po poprawnym wypełnieniu formularza użytkownik otrzymuje login
i hasło, ale pełnie praw do korzystania z programu otrzyma dopiero
wtedy, gdy Autoryzowany Partner sprawdzi jego zgłoszenie.
Krok 2: akceptacja użytkownika przez Autoryzowanego Partnera
Aby użytkownik zyskał pełny dostęp do programu musi zostać
zaakceptowany przez Autoryzowanego Partnera. Po poprawnym
wypełnieniu formularza informacja o nowym użytkowniku zostaje
automatycznie wysłana na adres mailowy partnera wybranego przy
rejestracji. Autoryzowany Partner w ciągu 72h weryfikuje
użytkownika. Po zakończeniu weryfikacji system automatycznie
wysyła informację do użytkownika. W przypadku pozytywnej
weryfikacji użytkownik może poprawnie zalogować się do programu
i w pełni korzystać z jego funkcjonalności

Krok 3: dodawanie etykiet produktowych i zbieranie punktów
Zarejestrowany i zweryfikowany użytkownik może zalogować się na
stronie http://dahua.best i rejestrować produkty zakupione u
Autoryzowanych Partnerów Dahua. Rejestracja odbywa się poprzez
przesłanie zdjęcia etykiety produktu poprzez formularz dostępny na
stronie http://dahua.best/dodaj-produkty/
Poprzez formularz należy dodawać zdjęcia pojedynczo, upuszczając
w pole poniżej lub klikając przycisk "Wybierz plik". Maksymalny rozmiar
zdjęcia to 10MB. Jeśli użytkownik zakupił produkt Dahua u innego
Partnera niż u tego wskazanego przy rejestracji, prosimy o wybranie
go z listy. W celu uławiania procesu sprawdzania poprawności
etykiet użytkownik proszony jest również o podanie numeru FV na
którą zakupił produkty. Status weryfikacji etykiet znajduje się poniżej
formularza.
Po poprawnym wprowadzeniu etykiety i jej weryfikacji, wartość
produktu zostaje przeliczona na punkty. Punkty zbierają się na
indywidualnym koncie użytkownika. Ich stan oraz historię ich
dodawania można zobaczyć w zakładce http://dahua.best/mojekonto/
UWAGA: daną etykietę można dodać tylko raz. Każda etykieta ma
unikalny numer seryjny (SN) i na jego podstawie sprawdzane jest czy
dana etykieta nie została już wprowadzona

Krok 4: wybieranie wyposażenia
Użytkownik który zbierze odpowiednią ilość punktów może je
wymienić na 99% rabat na wyposażenie. Lista wyposażenia znajduje
się na stronie: http://dahua.best/sklep/
Posiadając odpowiednią ilość punktów użytkownik wybiera
pożądane wyposażenie, dodaje je do koszyka i przechodzi proces
odbioru wyposażenia. Proces jest podobny do zakupów w sklepach
internetowych z tą różnicą, że użytkownik wymienia punktu oraz
dokonuje dopłaty 1% wartości wyposażenia na podstawie FV
wystawionej przez operatora programu.
Po zarejestrowaniu zakupu oraz odjęciu punktów z konta
użytkownika następuje weryfikacji zaległości finansowych przez
Autoryzowanego Partnera u którego użytkownik dokonywał zakupu.
Jeśli użytkownik nie ma zaległości nagroda zostaje wysłana. Jeśli są
zaległości Autoryzowany Partner może wstrzymać wysyłkę nagrody
do czasu ich uregulowania. Jeśli użytkownik kupował produkty u
więcej niż jednego Autoryzowanego Partnera wtedy każdy z
Partnerów musi dokonać weryfikacji zaległości.

