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1. Bevezető 

A Cetelem fizetési mód teszteléséhez számos beállítás szükséges. Ezekre a beállításokra 

azért van szükség, hogy a fizetési módot a tesztelés fázisában elrejtsük a nagyközönség 

előtt és csak a Cetelem munkatársainak mutassuk be, hogy a beállításaink mindenben 

megfelelnek a jogi igényeknek. A tesztelés végeztével a Cetelem fizetési mód könnyen 

élesíthető lesz pár módosítás után. 

2. Cetelem vevőcsoport és vásárló 

Először hozzunk létre a Bolt beállításokban egy Cetelem vevőcsoportot, amihez 

hozzárendeljük majd a Vevők menüpontban létrehozott Cetelem vevőnket. A vevő email 

címe legyen a következő: Ecom_Helpdesk@cetelem.hu, jelszó: cetelem. Ezt az információt 

kell majd elküldenünk a cetelem munkatársainak, akik a webshopban ezen keresztül 

belépve tesztelhetik majd a fizetési módot. 

3. Cetelem szöveges tartalom 

Hozzunk létre egy szöveges tartalmat, ami a Cetelem Online áruhitel leírása lesz. Egy 

ilyen leírás elhelyezése a főoldalon törvényi kötelességünk, ha használni akarjuk a 

Cetelemet. A leírás tartalmát a Cetelem fogja biztosítani még a szerződéskötés kezdeti 

fázisában. 
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A szöveges tartalmat úgy állítsuk be, hogy csak a Cetelem vevőcsoport férjen hozzá. 

Ezután a szöveges tartalmat állítsuk be szöveges menüpontként (Szöveges 

menüpontok/Új/Link egy szöveges tartalomra) és állítsuk be, hogy megjelenjen a 

fejlécben. 

4. Cetelem kategória 

Hozzunk létre egy Cetelem kategóriát, amit megint csak a Cetelem vevőcsoport 

láthasson. Ebben a kategóriába rakjunk pár teszt terméket, amin a Cetelem munkatársai 

letesztelhetik az online áruhitel konkrét menetét. 

5. Cetelem fizetési mód 

Ezután tényleg rátérhetünk a konkrét fizetési mód beállítására. A Cetelemet konfigurálni 

a Beállítások/Fizetési módokon belül lehet. Itt állítsuk be a kapott Barem és Bolt 

kódokat, valamint rakjuk teszt üzemmódra a fizetési módot. Továbbá itt is szükségünk 

van arra, hogy kizárólag a Cetelem vevőnknek legyen elérhető a fizetési mód. A fizetési 

mód leírásának adjuk meg a Cetelemtől kapott jogi hozzájárulás szövegét: 

„…PARTNER CÉGNEVE… a Magyar Cetelem Bank Zrt. hitelközvetítője, a Bank a hitelbírálathoz szükséges 

dokumentumok meghatározásának, valamint a hitelbírálat jogát fenntartja. A Bank a pénzügyi 

szervezetek Magatartási Kódexének alávetette magát.” 

6. Logó és kalkulátor 

Ezután menjünk a Termékoldal szerkesztő menüpontba, ami a Megjelenés 

menüpontban található. Itt állítsuk be, hogy a beállításaink csak a Cetelem kategóriára 

legyenek érvényesek, valamint állítsuk be az „Egyedi sablon használata ebben a 

kategóriában”-t. Majd a Cetelem logót és a Cetelem hitelkalkulátor kell elhelyeznünk az 

első, illetve második pozícióban. 
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7. Teszt vásárlás 

Ha mindezen pontokkal megvagyunk, akkor teszteljünk le egy hitelkérelemig való 

eljutást, miután beléptünk a webshopba a Cetelemnek létrehozott fiókunkkal. 

8. Élesítés 

Amennyiben a Cetelem munkatársai mindent rendben találtak, akkor visszajelzésük után 

szimplán töröljük a létrehozott Cetelem vevőt, vevőcsoportot és kategóriát. Valamint 

állítsuk be, hogy a szöveges tartalom, fizetési mód és Termékoldal megjelenés minden 

vevőcsoport számára és minden kategóriában engedélyezett legyen. 


