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Schimbare limba curenta [sumar]

Pentru a schimba limba in care este afisata aplicatia, dati click pe steagul dorit in 

orice moment al utilizarii aplicatiei.

Steagul care este afisat mai mare este steagul care reprezinta limba in care este 

afisata aplicatia.

Logare [sumar]

Pentru logare introduceti adresa de e-mail, parola introdusa la crearea contului si 

apoi dati clcik pe "login".

Daca nu ati completat corect adresa de e-mail si/sau parola, va apare un mesaj 

care va semnala eroarea .



In cazul in care ati uitat parola, puteti sa introduceti adresa de e-mail si apoi dati 

click pe "AM UITAT PAROLA".

R  ecuperare parola [sumar]

Pentru a recupera parola, completati adresa de e-mail si apoi dati click pe "AM 

UITAT PAROLA".

Un mail cu parola asociata adresei de mail va fi expediat la adresa de mail 

specificata.

Creare cont utilizator nou  [sumar]

In cazul in care nu aveti inca un cont la noi, va rugam dati click pe cuvantul "aici" 

aflat in partea de jos a formularului de logare



In formularul Utilizator nou,  TOATE campurile trebuie completate :

• Nume si prenume – completati numele si prenumele dvs.

• Email – completati adresa de e-mail

• Telefon – completati cu numarul dvs. de telefon la care veti fi contactat la nevoie

• Parola – parola pe care vreti sa o stabiliti pentru contul dvs pe booking-sports

• Confirmare parola – mai introduceti odata parola 

• Limba preferata – alegeti limba preferata. Aceasta setare este valabila pentru 

toate mailurile primite automat de la aplicatie.

• Abonare la newsletter – bifati daca vreti sau nu sa primiti newsletter-ul arenei 

sportive

Dupa ce ati completat campurile, apasati SALVEAZA si contul se creaza.

De asemenea, un mesaj pentru confirmarea creerii contului este trimis catre 

adresa de e-mail introdusa.



La click pe link-ul din cadrul e-mailului, se confirma contul si acesta devine activ, 

putand sa efectuati rezervari.

ATENTIE !!!! Daca nu confirmati contul prin link-ul primit pe e-mail, nu va veti 

putea loga in aplicatie.


