
A regisztráció megkezdéséhez kattints ide → Stevens kerékpár regisztráció (bikesafe.hu)  

 

1. A weboldalon görgess lentebb a regisztráció megkezdéséhez.  

Egy szabadon választott felhasználónév és e-mail címed megadásával megkezdheted a 

nyilvántartásba vételt. A felhasználónevednek egyedinek kell lennie, ha foglalt nevet 

írsz be, a rendszer értesít róla. Ügyelj a kis- és nagybetűre, mert a program ezeket 

megkülönbözteti. 

  

  

https://bikesafe.hu/reg/stevensbikes


2. Válaszd ki a legördülő listából az általad vásárolt modell nevét (pl: Stevens ATB Albis 

Forma 21 52 Velvet Black), majd írd be a kerékpár egyedi azonosítóját 

(pl:S21MINTA12345). A modell pontos elnevezését és a vázszámot a BikeSafe 

adatlapon megtalálhatod, amit a bringa átvételekor a jótállási jegy, a Stevens kerékpár 

kézikönyv és a Stevens kerékpár adatlap mellé kapsz. 

Válaszd ki a legördülő listából az üzlet nevét (pl:BringAngyal), ahol a kerékpárt 

vásároltad. A továbblépés előtt fogadd el a szolgáltatási feltételeket és az adatvédelmi 

nyilatkozatot. Ha kerékpárodat a Pedelec-2020 állami támogatással vásároltad, akkor 

pipáld ki a "PÁLYÁZATI TÁMOGATOTT ELEKTROMOS KERÉKPÁR" melletti 

jelölőnégyzetet. 

 

 

 
 

https://kerekpar2020.elektromobilitas.ifka.hu/


3.  A sikeres regisztrációt követően kattints a "BELÉPEK" ikonra. A regisztrációról 

email-ben is kapsz visszaigazolást, amiben elküldik felhasználóneved és jelszavad. 

 

 

4. Ezután megkapod a kuponkódot. Javasoljuk, hogy ezt másold ki vagy írd fel 

magadnak, mert a fizetésnél majd be kell írnod. Figyelj a kis- és nagybetűkre. 

 

 



5. Kattints a "KERÉKPÁR FELTÖLTÉS→KERÉKPÁR FELTÖLTÉS" menüpontra. 

Add meg személyes adataidat, ellenőrizd kerékpárod adatait és tölts fel a bringádról 

fényképet. 

 
 

6. Kattints a "MEGRENDELÉS → WEBSHOP " menüpontra és rendeld meg a 

törzskönyvet. 

 



 

 

 

7. A fizetési oldalon, fizetési módnak a "KUPON"-t válaszd, majd az adatok megadásánál 

írd be a kuponkódot, e-mail címed, valamint a szállítási adatokat. Fontos, hogy pontos 

szállítási címet adj meg, mert a kerékpár törzskönyvét postai úton fogják küldeni az 

általad megadott szállítási címre.



 

 



8. Ezután megjelenik a törzskönyv előnézete. Ellenőrizd az adatokat, majd kattints 

lentebb a "MEGRENDEL" ikonra. 

 
9. Lépj a "FIÓKOM → KERÉKPÁRJAIM" menüpontra és kattints a 

"BEREGISZTRÁLOM" ikonra. Fontos: 14 nap áll rendelkezésre, hogy beregisztráld 

bringád a BikeSafe adatbázisába.  

 



10. Ellenőrizd személyes adataidat, majd lépj a „TOVÁBB” gombra.  

 

 

11. Utolsó lépésként, kattints a regisztráció véglegesítésnél a „REGISZTRÁL” ikonra. 



  

 


