PRESSREADER
használati útmutató
GRÁNIT Platinum
és GRÁNIT
Business Prémium
kártyabirtokosok
számára
A Mastercard PressReader együttműködésnek köszönhetően GRÁNIT Platinum
és GRÁNIT Business Prémium kártyabirtokosaink korlátlan hozzáférést kapnak
7000+ nemzetközi és magyar online újsághoz és magazinhoz, a Pressreader
applikáción keresztül.

Regisztráció
Klikkeljen az
emailben SMS-ben
vagy e-banking
felületen küldött
egyedi linkre

Mobilon vagy PC-n
egyaránt használható

Akár 5 különböző
készüléken
csatlakozhat

Korlátlan
hozzáférést
biztosítunk

A hozzáférés mind mobileszközön (telefon, tablet), mind számítógépen elérhető,
amelyhez egyedi linket küldünk a banknál regisztrált email címére. A linkre kattintva a telefon AppStore-jába/Google Playbe jutva letöltheti az applikációt. Amennyiben PC-n kapta meg a linket, arra rákattintva a pressreader.com-ra jut, és ugyanúgy
indulhat a használat.
FIGYELEM: a banktól kapott linket mentse le, mert ennek segítségével tudja
majd a jövőben újabb eszközökre telepíteni a PressReader prémium hozzáférést,
ugyanúgy díjmentesen.

 ilyen eszközön használható és mely App store-okból tölthető le az alkalM
mazás?
A PressReader applikáció a legtöbb mobileszközön elérhető: telefonon és tableten egyaránt, és a főbb operációs rendszereken, mint iOS, Android, Windows,
Amazon, Blackberry, and Mac. A PressReader webes platformját a legtöbb böngésző támogatja. A PressReader elérhető az Apple App Store-ban, a Google
Playben, a Windows Store-ban, az Amazonon, illetve a Blackberry World-ben.
 ár 5 eszközön telepítettem a PressReadert, de le fogom cserélni a telefonoM
mat. Hogyan tölthetem le az új telefonomra a PressReadert?
Egyszerre 5 eszközön tudja használni a PressReadert. Törölje egy korábbi eszközről és így a banktól, emailben kapott link segítségével fel tudja telepíteni az
új eszközre.
 ekem már van PressReader előfizetésem. Hogyan tudok áttérni a MasterN
card prémium szolgáltatásra?
Lépjen be az applikációba ugyanúgy az emailben kapott link segítségével. A
meglévő előfizetését lemondhatja, hiszen mostantól GRÁNIT Platinum vagy
GRÁNIT Business Prémium kártyájához jár a PressReader korlátlan hozzáférése.

Újságok és magazinok letöltése
Amint belép az egyedi link segítségével a PressReader applikációba, az újságokat azonnal el tudja
kezdeni letölteni.
Keresni tud Kategóriák (Categories), Országok
(Countries) és Nyelvek (Languages) alapján, illetve
a magazinok (Magazines) és újságok (Newspapers)
között. Konkrét címekre is rá lehet keresni a nagyító/keresés funkcióval. Amikor megtalálta a keresett sajtóterméket, kattintson rá, majd a zöld gomb
megnyomásával le tudja tölteni mobileszközére
vagy számítógépére.
A már letöltött tartalmakat az oldal alján, a Downloaded ikon megnyomásával tudja előhívni.
Hány példányt lehet letölteni?
Előfizetése korlátlan letöltést tesz lehetővé.
Meddig tarthatom meg a letöltött tartalmakat?
A letöltött tartalmakat a Mastercard-PressReader
együttműködés teljes ideje alatt megtarthatja.

Letölthetek teljes kiadványokat?
Igen. A PressReaderen található kedvenc magazinjai vagy napilapjai teljes terjedelemben letölthetők az applikáción keresztül. Eredeti print tördelésben vagy
egyszerűsített szövegnézetben is olvasható a tartalom.
 gy konkrét napilapot vagy magazint keresek, de nem találom a PressReader
E
app-ban. Kérhetem, hogy vegyenek fel új tartalmakat?
Igen. Ha szeretne olyan kiadványokat olvasni, amelyek jelenleg nem találhatók
meg az applikációban, kérjük, küldjön egy e-mailt erre az email címre: care@
pressreader.com. PressReader a világ minden táján kapcsolatban áll kiadókkal,
és napi szinten kerülnek új kiadványok a portfóliójukba.
Miért kéri a PressReader applikáció, hogy fizessek letölthető tartalomért?
Amennyiben bármely kiadvány letöltésekor fizetésre szólít fel az applikáció, lehetséges, hogy csatlakozási problémák léptek fel. Nyissa meg az applikációt az
emailben kapott linken keresztül.
Mobilbarát applikáció a PressReader?
Igen. A kiadványok nagy része eredeti print tördelésben vagy egyszerűsített
szövegnézetben is olvasható, amely mobileszközök esetén kellemesebb olvasási élményt nyújt. A módosított szövegnézet (Text view) a megnyitott magazin
vagy napilap alatt, jobb oldalt található „A” betűs ikonnal aktiválható.
Hány nyelven érhető el a PressReader?
A PressReader applikáció az alábbi nyelveken érhető el: angol, kínai, koreai, francia, arab, német, olasz, japán, portugál, orosz, spanyol és török. A mobileszközön beállított nyelvpreferenciák határozzák meg a PressReader-ben megjelenő
nyelvet.
A tartalom több, mint 60 nyelven elérhető és jelenleg 19 nyelvre lefordítható.
Az applikció gyors bemutatásáról szóló videót itt tekintheti meg.

Kérdések

Amennyiben a levelet nem találja, vagy nem
kapott linket, kérjük jelezze azt beazonosított csatornán, netbanki szabad formátumú
levélben!

