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Erreserba egiteko esteka

Erreserba egiteko esteka: https://www.erreserbatu.net/

Elkartea: Ikasbide
Erabiltzailea: bazkide zenbakia

Pasahitza: bazkidearen pasahitza



Online erreserba egiteko, bazkide zenbaki bat eta pasahitz bat behar dira. Lehenengo aldiz
bazkide zenbaki hau eta pasahitza hau lortzeko, elkarteko ordenagailutik pasa beharra
dauka bazkide bakoitzak.

Erabiltzailea eta pasahitza lortu
Egin beharreko pausoak:

1. Elkartera joan, eta txartela erabiliz ordenagailuan sartu. Ticket bat egingo bazenu
bezela:

Ezkerretako borobil urdina kokatuta dagoen lekuan, zure erabiltzaile zenbakia ikusi ahal
izango dezu.

2. Eskubiko borobil urdina sakatuz, zure pasahitza sortu ahal izango duzu:

3. Clave 1: atalean zuk erabili nahi duzun pasahitza jarri
4. Repetir Clave 1: atalean pasahitza errepikatu
5. Aceptar sakatu.

Clave 2 eta Repetir Clave 2: dauden bezala utzi. Ez ezer jarri.



Momentu honetan zure erabiltzailea eta pasahitza dakizkizu.

Online erreserba egin
Erreserba egiteko esteka: https://www.erreserbatu.net/

Elkartea: Ikasbide
Erabiltzailea: bazkide zenbakia

Pasahitza: bazkidearen pasahitza

Behin barruan aukera hauek aurkituko dituzu:

Reservas aukeratuta:



1. Data aukeratu
2. Bazkari edo afaria izango den aukeratu
3. Comedor: “Ikasbide” aukeratu
4. Mahaia aukeratu: pertsona kopurua adierazi eta Añadir sakatu

Beherako aldean lerro berri bat ikusiko dezu:



Beste mahai bat erreserbatu nahi badezu, lerro berri bat jarri beharko dezu:

Eta labea behar baduzu, Comedor: “Hornos” aukeratu eta erreserbatu.



Erreserba konfirmazioa
Sistemak 10 minutu baino lehenago erreserba konfirmazioa bidaliko dizu. Konfirmazio hori
honako atal honetan ikusi ahal izango duzu.

Konfirmazio hau jasotzen ez baduzu, zure erreserba ez da baliokoa izango. Zergatik
gertatzen da hau? Posible delako aldi berean pertsona bat baino gehiago egun eta mahai
berdina erreserbatzen egotea. Bai online, edo bai bat bertan eta bestea online dagoelako.

Bazkide bat elkarteko ordenagailutik erreserba egiten ari bada, eta beste bazkide bat online,
eta biek mahai eta egun berdinean erreserba egin nahi badute, elkarte bertatik erreserba
egiten ari denak izango du lehentasuna.

Behin konfirmazio mezua izanda, zure erreserba 100% konfirmatuta dago.


