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Gyakran Ismételt Kérdések

Üdvözöljük a PressReader világában
A Mastercard – PressReader együttműködésnek köszönhetően korlátlan hozzáférést
kapnak a magyar Mastercard World Elite kártyabirtokosok 7000+ nemzetközi és magyar
online újsághoz és magazinhoz, a rendkívül felhasználóbarát applikáción keresztül.
A hozzáférés mind mobileszközön (telefon, tablet), mind számítógépen elérhető.
A Takarékbank által küldött egyedi link segítségével hozzáférhetővé válik, és letölthető
a teljes tartalom.

1. Regisztráció
A Mastercard World Elite kártyájához mostantól jár PressReader előfizetés! A Takarékbank
küld Önnek egy egyedi linket e-mailben, amelyre rákattintva a telefonon az AppStore-ba
vagy a Google Playbe jutva letöltheti az applikációt. Amennyiben számítógépen kapta meg
a linket, arra rákattintva a pressreader.com-ra jut, és ugyanúgy indulhat a használat.
FIGYELEM: a Takarékbanktól kapott linket mentse le, mert ennek segítségével tudja
majd a jövőben újabb eszközökre telepíteni a PressReader prémium hozzáférést,
ugyanúgy díjmentesen.
Milyen eszközön használható a PressReader?
A PressReader applikáció a legtöbb mobileszközön elérhető: telefonon és tableten egyaránt,
és a főbb operációs rendszereken, mint iOS, Android, Windows, Amazon, Blackberry, és Mac.
A PressReader webes platformját a legtöbb böngésző támogatja.
Mely alkalmazás-áruházakban érhető el a PressReader?
A PressReader elérhető az Apple App Store-jában, a Google Playben, a Windows Store-ban,
az Amazonon, illetve a Blackberry World-ben.
Már 5 eszközön telepítettem a PressReadert, de le fogom cserélni a telefonomat. Hogyan
tölthetem le az új telefonomra a PressReadert?
Egyszerre 5 eszközön tudja használni a PressReadert. Törölje egy korábbi eszközről és így
a Takarékbanktól kapott link segítségével fel tudja telepíteni az új eszközre.

Nekem már van PressReader előfizetésem. Hogyan tudok áttérni a Mastercard prémium
szolgáltatásra?
Lépjen be az applikációba ugyanúgy a kapott link segítségével. A meglévő előfizetését lemondhatja,
hiszen mostantól Mastercard World Elite kártyájához jár a PressReader korlátlan hozzáférése.
Megnyitottam a PressReader applikációt, de a tartalom úgy tűnik zárolva van.
Hogyan tudom megnyitni a kívánt tartalmakat?
Ha első alkalommal belépve nem fér hozzá a PressReader teljes könyvtárához, akkor elképzelhető,
hogy hibás linket kapott. Ebben az esetben kérjük, keresse Privát bankárát!

2. Újságok és magazinok letöltése
Hogyan töltöm le az újságokat és magazinokat?
Amint belép az egyedi link segítségével a PressReader applikációba, az újságokat azonnal el tudja
kezdeni letölteni.
Keresni tud Kategóriák (Categories), Országok (Countries) és Nyelvek (Languages) alapján, illetve
a magazinok (Magazines) és újságok (Newspapers) között. Konkrét címekre is rá lehet keresni
a nagyító/keresés funkcióval. Amikor megtalálta a keresett sajtóterméket, kattintson rá, majd a zöld
gomb megnyomásával le tujda tölteni mobileszközére vagy számítógépére.
A már letöltött tartalmakat az oldal alján, a Downloaded ikon megnyomásával tudja előhívni.
Hány példányt lehet letölteni?
Előfizetése korlátlan letöltést tesz lehetővé. A letöltött tartalmak mennyiségét az eszközön elérhető
szabad tárhely befolyásolja.
Meddig tarthatom meg a letöltött tartalmakat?
A letöltött tartalmakat a Mastercard-PressReader együttműködés teljes ideje alatt megtarthatja.
Letölthetek teljes kiadványokat?
Igen. A PressReaderen található kedvenc magazinjai vagy napilapjai teljes terjedelemben letölthetők
az applikáción keresztül. Eredeti print tördelésben vagy egyszerűsített szövegnézetben is olvasható
a tartalom.
Mely címek elérhetőek a PressReaderen?
Sok ezer cím megtalálható a világ 120 országából. A nyitó oldal tetején található keresővel könnyen
megtalálhatja a feltöltött tartalmakat.

Egy konkrét napilapot vagy magazint keresek, de nem találom a PressReader app-ban.
Kérhetem, hogy vegyenek fel új tartalmakat?
Igen. Ha szeretne olyan kiadványokat olvasni, ami jelenleg nem található meg az applikációban,
kérjük, írjon egy e-mailt az alábbi címre: care@pressreader.com. PressReader a világ minden táján
kapcsolatban áll kiadókkal, és napi szinten kerülnek új kiadványok a portfolióinkba. Azzal is tudja
segíteni a PressReadert, ha a kedvenc kiadványának jelzi, hogy szeretné látni a PressReader
applikációban.

Miért kéri a PressReader applikáció, hogy fizessek letölthető tartalomért?
Amennyiben bármely kiadvány letöltésekor fizetésre szólít fel az applikáció, lehetséges, hogy
csatlakozási problémák léptek fel. Nyissa meg az applikációt a kapott linken keresztül.

Hozza ki a maximumot a PressReader app-ból!
Mobilbarát applikáció a PressReader?
Igen. A kiadványok nagy része eredeti print tördelésben vagy egyszerűsített szövegnézetben is
olvasható, amely mobileszközök esetén kellemesebb olvasási élményt nyújt. A módosított
szövegnézet (Text view) a megnyitott magazin vagy napilap alatt, jobb oldalt található „A” betűs
ikonnal aktiválható.
Miért nincs egyszerűsített szövegnézet (Text view) az épp olvasott magazinhoz?
Vannak magazinok, amelyeknél nem elérhető az egyszerűsített szövegnézet. A legfontosabb
szempont, hogy a lehető legjobb legyen az olvasás élménye, de néhány magazin cikk esetén nem
lehet esztétikusan elvágni a cikkeket. Az eredeti tördelésű cikkek olvasása az ujjak használatával
nagyított szöveggel tehető kellemesebbé.
Hány nyelven érhető el a PressReader?
PressReader applikáció az alábbi nyelveken érhető el: angol, kínai, koreai, francia, arab, német,
olasz, japán, portugál, orosz, spanyol és török. A mobileszközön beállított nyelvpreferenciák
határozzák meg a PressReader-ben megjelenő nyelvet.
A tartalom több mint 60 nyelven elérhető. Jelenleg 19 nyelvre lefordíthatóak a tartalmak.
Kihez fordulhat kérdéseivel?
Amennyiben bármilyen gondja akadna a regisztráció során, a mastercard@pressreader.com e-mail
címre tud angol nyelvű levelet küldeni. Közvetített formában a Private Banking kollégák tudnak
Önnek segíteni a privatebanking@takarek.hu címen, magyar nyelven.

