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Kreditek 
 

A kiemelések igénybevételéhez kreditekkel kell rendelkezni. Kreditvásárlásra a 

Megrendelt szolgáltatások és kreditek menüben, azon belül a Kreditek fülre kattintva 

van lehetőség. Ugyanitt megtekintheti aktuális egyenlegét, illetve 

kreditfelhasználását is. 

 

 

 

A „További kreditek megrendelése” gombra kattintva láthatjuk a választható 

kreditcsomagokat, amelyekből kiválaszthatjuk a számunkra megfelelőt. 
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A „Kredit csomag megrendelése” gombra kattintva még véglegesítenünk kell a 

megrendelést, a számlázási adatokat is meg kell adnunk, és a fizetés módját is ki kell 

választanunk. 
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A „Megrendelés véglegesítése” gombra kattintva meg is rendeltük a kreditcsomagot, 

mely az összeg befizetése után íródik jóvá fiókunkon. A vásárolt kreditek bármeddig 

felhasználhatóak. 
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Kiemelési lehetőségek 

 

A „Hirdetéseim” menüpont alatt lehetőségünk van a hirdetéseink kiemelésére. Két 

opció áll rendelkezésünkre: Első helyre kiemelés és címkézés. 
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Első helyre kiemelés 

 

Amennyiben az „Első helyre kiemelés”-t választjuk, úgy az alább látható ablak ugrik 

fel nekünk. Itt megadhatjuk, hogy mely napokra szeretnénk igénybe venni ezt a 

funkciót, aminek díja 100 kredit/nap. Lehetőségünk van egy egész hetet kiválasztani 

egyetlen kattintással, ha bepipáljuk a táblázat bal oldalán található „Hét” rubrikát. 

 

 

 

Az első helyre kiemelés a megrendelés pillanatától adott nap éjfélig tart, ezért 

javasoljuk az ingatlanokat a következő naptári naptól kiemelni. 

 

Ha rákattintottunk a „Mentés” gombra, akkor rögtön aktívvá válik a szolgáltatás, ezt 

úgy vehetjük észre, hogy az „Első helyre kiemelés” színe sárgává változik, és az 

ingatlan háttere a hirdetéseink között kék lesz. 
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A találati listákon az első helyre kiemelt hirdetések megjelenése zöld színű 

megkülönböztetést, és egy „KIEMELT” címkét kapnak, illetve előre sorolódnak. 
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Címkézés 

Amennyiben a „Címkézés” funkciót választjuk, akkor ez az ablak jelenik meg előttünk. 

 

Itt is láthatjuk, hogy mennyi az aktuális kredit egyenlegünk. Négy csomag közül 

választhatunk, az 1 napos (50 kredit), az 1 hetes (300 kredit), a 2 hetes (500 kredit) 

és az 1 hónapos (800 kredit) közül. Emellett ki kell választanunk a címkét is. 

 

A „Megrendelem” gombra kattintva láthatjuk, hogy a hirdetésünk mellett megjelent 

egy piros felirat a kiválasztott címke szövegével. Visszalépve a Hirdetéseim menübe, 

a jobb oldalon lévő eszköztárból eltűnt a „Címkézés” gomb. Amikor a címkézés 

időszaka lejár, a jobb oldali eszköztárban ez ismét elérhetővé válik számunkra. 
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A címkézett hirdetés a listában egy sárga jelvénnyel, és a választott felirattal lesz 

ellátva: 
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Kreditek átadása 
 

A „Kreditek átadása irodán belül” gombra kattintva kiválaszthatjuk azt a referenst, 

akinek kreditet szeretnénk adni, és a kredit mennyiségét is beállíthatjuk. Ezután a 

„Küldés” gombra kattintva átadhatjuk a kreditünket a referensünk számára. 

 

 

Amennyiben vissza szeretnénk venni krediteket egy referenstől, a Felhasználói 

oldalakról elérhető Referensek adminisztrálása menüpontban lépjünk be az adott 

munkatárs fiókjába, majd a fent leírt metódus alapján állítsuk be a visszavonni kívánt 

kreditek mennyiségét, kedvezményezettnek pedig az iroda nevét!  
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További információk 
 

Amennyiben kérdés adódna a kreditekkel kapcsolatban, úgy hívja kapcsolattartóját, 

vagy keresse bizalommal ügyfélszolgálatunkat! 

Sikeres hirdetést kívánunk! 

Az Ingatlannet.hu csapata 
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