
3. Email 

Ahogyan azt ígértük, nem „ászolunk” (küldözünk) versenyekről leveleket az engedélyed nélkül, ezért jelen 

levelünkben az egyéni és csapatversenyek online nevezéséhez adunk néhány hasznos tippet – a melléklet a 

levél alján. 

A már ismert VERSENYEK menü alatt találhatóak a jövőben megrendezendő versenyek, de itt találod a már 

lezajlott események eredményeit is. Igen, nemcsak a végeredmény, hanem a verseny teljes menete, 

eredményeivel együtt. Versenyek esetében roppant egyszerű – nekünk legalábbis – a részvételi szándékod 

jelzése (nevezés), de ez csak abban az esetben lehetséges, ha a Profil oldaladon is megjelenik a neved alatti 

Játékos ikon – adatlapodon a Játékos opciót állítsd be, reméljük előző levelünk segített ebben. Ha nem, keress 

minket az Ügyfélszolgálaton! 

A CSAPATBAJNOKSÁG menüben szintén az előttünk álló bajnokságok illetve a lezajlott bajnokságok 

adatait találod. Itt a nevezés már összetettebb – habár nekünk ez is egyszerűnek tűnik –, hiszen itt 

csapattagként szerepelsz, és nem is biztos, hogy te intézed a csapat nevezését. Természetesen örülünk, ha Te 

leszel az aki benevezi a csapatot, de ha mégsem, akkor legalább átlátod a folyamatát. A csapatkapitány a 

bajnokság ideje alatt izgalmas szerepkörökhöz jut, ezekről egy másik levelünkben írunk neked. 

Alig várjuk mikor bukkansz fel egy ponger által rendezett versenyen vagy csapatbajnokságban, amihez van 

egy fontos tippünk: 

A HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS gombot és annak lehetőségeit különösen ajánljuk a figyelmedbe, 

aktiválásával naprakész információkat kaphatsz újdonságainkról, versenyekről vagy akár különböző 

sportszergyártók aktuális kedvezményeiről. Ezt maximum hetente egy alkalommal kapod, és nem célunk, 

hogy minden héten „kínáljunk” valamit számodra. Ha felszaporodnak az „ajánlatok”, finomítunk a 

beállításokon, de erről előtte tájékoztatunk, ígérjük! 

Bármilyen észrevételed, ötleted, javaslatod van, kérünk, 

oszd meg velünk az ugyfel@ponger.hu e-mail címen! 

Sportbaráti üdvözlettel, 

ponger csapata 

 Kattints a képre a melléklet 

letöltéséhez! 

 

Ezt a rendszerüzenetet a(z) cserny.peter67@gmail.com címre küldtük a ponger.hu oldalon történt regisztrációd alapján. Fontos: Ez a leiratkozás nem érinti azon emailjeinket, amelyeket ügyfeleinknek és 

felhasználóinknak szerződés teljesítése jogcímmel rendszerüzenetként küldünk. 

Adatkezelési Szabályzatunkkal kapcsolatban az alábbi linken tájékozódhatsz: Adatkezelés 
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