Cum înregistrez un user nou
Această funcționalitate se adresează clienților care nu au un cont pe site-ul www.sea.ro.
În această situație pot fi atât clienții noi, cât și cei care există în baza de date SEA (în această categorie
sunt incluși toți clienții care au avut cel puțin o ofertă sau factură emisă de către SEA).
În cele ce urmează se analizează aceste două aspecte. În oricare dintre situații ne aflăm vom apela
”INREGISTRARE”.

I. Clienți noi
Urmare a apăsării butonului ”INREGISTRARE” se va afișa imaginea de mai jos. Se bifează ”NU,
COMPANIA MEA NU ESTE CLIENT SEA MOMENTAN. AS DORI SA MA INREGISTREZ”.

Se apasă butonul ”Inainte”.

Se va completa câmpul ”COD CUI COMPANIE” cu codul fiscal, însă doar partea numerică a acestuia,
deci fără indicativul ”RO”; restul câmpurilor marcate cu culoarea gri se vor autocompleta după ce se va apăsa
tasta <enter>. Dacă restul datelor se cunosc, atunci se vor completa și ultimele trei rânduri.
În partea a doua a ecranului veți găsi datele ce trebuiesc completate pentru persoana de contact, așa cum se
poate vedea și în captura de ecran alăturată.
Adresa de email pe care o veți introduce va reprezenta user-ul dumneavoastră.
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După ce se va face click pe butonul ”Finalizeaza” se va afișa mesajul:

La scurt timp după înregistrarea în site se va primi mesajul de mai jos pe adresa de email menționată la
înregistrare.

După accesarea link-ului specificat în emailul primit se va putea seta parola și vă veți putea loga.
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II.

Clienți care colaborează cu SEA și doresc activarea unui (alt) user
Urmare a apăsării butonului ”INREGISTRARE” se va afișa imaginea de mai jos. Se bifează ”DA,
COMPANIA MEA ESTE DEJA CLIENT SEA”, iar în câmpul ”COD CUI COMPANIE” vom trece codul
fiscal, doar partea numerică, deci fără indicativul ”RO”.

Se va apăsa ”next” și se va afișa captura de ecran alăturată. Se vor completa toate datele solicitate și se va
apăsa ”Finish”.

Se va primi mesajul:
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La scurt timp dupa înregistrarea în site se va primi mesajul de mai jos pe adresa de email menționata la
înregistrare.

Autentificare după logare
Detalii despre logare se pot accesa în instrucțiunea ”Cum Ma Autentific”.
Dacă se doresc mai multe informații despre politica de cookie-uri se poate accesa “Politica de utilizare
cookie-uri”, ca in captura ce urmează.

Înainte de a plasa o primă comandă se recomandă citirea documentului atașat la “TERMENI SI
CONDITII” întrucât aceștia reprezintă contractul la distanță, precum și informații utile despre fluxul integral de
vânzare, livrare, plată etc.

După plasarea comenzilor sau a navigării se recomandă deconectarea, prin simpla apăsare a butonului
”DECONECTARE”.Se va afișa mesajul:

Pentru eventuale neclarități și/sau informații suplimentare nu ezitați să ne contactați pe adresa de email
magazinonline@sea.ro.
Vă mulțumim!

pagina 4 din 4

