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Vytvoření zákaznického účtu



Klikněte na „TO THE PORTAL“ na stránce www.myliebherr.com

Začít je úplně jednoduché

MyLiebherr.com - Přihlášení3

http://www.myliebherr.com/


Před přihlášením si vytvoříte vlastní účet

Vytvoření vlastního účtu
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Jako uživatel si vytvoříte privátní verzi

Vytvoření vlastního účtu
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Pro založení budete potřebovat funkční e-mailovou adresu

Vytvoření vlastního účtu
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Vaše údaje

Vytvoření vlastního účtu
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– Příjmení

– Jméno

– Telefonní číslo



Adresa, na které sídlíte

Vytvoření vlastního účtu
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– Ulice

– PSČ, Město

– Stát



Zvolte si bezpečné heslo

Vytvoření vlastního účtu
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– Použijte alespoň 1 velké písmeno

– Použijte alespoň 1 malé písmeno

– Použijte alespoň 1 číslo anebo 

speciální znak (!+=)

– Použijte alespoň 8 znaků 



Ochrana dat

Vytvoření vlastního účtu
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– Přečetl jsem si podmínky používání a zásady ochrany osobních údajů.

– Přečetl jsem si podmínky služby SSO od Liebherr-IT a souhlasím s nimi. 



Potvrzovací kód z e-mailu

Vytvoření vlastního účtu
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– Do pole Enter Code vepíšete 

kód, který byl odeslaný na Vaši 

emailovou adresu. 



Registrace je téměř hotová

Vytvoření vlastního účtu
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– Po zadání kódu Vás portál přesměruje na úvodní 

obrazovku, kde začnete opět vstoupením do 

portálu 



Přiřazení vaší firmy

Vytvoření vlastního účtu
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– Pokud zakládáte novou registraci pro Vaši firmu, je potřeba zvolit „No“ 



K nastavení Vašeho účtu budeme potřeboval pár informací

Vytvoření vlastního účtu
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– Název firmy

– Ulice

– PSČ, Město

– Stát

– Telefonní číslo

– Ostatní není nutno vyplňovat



Status registrace

Chvilka strpení
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– Momentálně po přihlášení můžete vidět stav 

svojí registrace.

– Ověření a schválení může trvat až tři pracovní 

dny.



Účet Liebherr

Postup registrace
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– O postupu vaší registrace budete informováni emailem.



Vaše registrace je kompletní

HOTOVO

MyLiebherr.com - Přihlášení17

Gratulujeme, Vaše registrace je kompletní

a nyní si můžete začít užívat portál naplno.
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Registrace u servisního partnera



Orientace

Hlavní stránka
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– Přidání strojů

– Vstup do katalogu ND             

a dokumentace

– Přidání servisního partnera

– Vaše stroje



Přidání servisního partnera

První kroky
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V oblasti produktů vyberte stavební stroje

Přidání servisního partnera
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Zvolení regionu

Přidání servisního partnera
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– Region Morava

– Region Čechy



Zadejte zákaznické číslo

Přidání servisního partnera
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– Pokud znáte Vaše zákaznické číslo, 

můžete ho vyplnit do pole „Customer

number“.

– Pokud ne, tak stačí potvrdit registraci

u servisního partnera níže na stránce.

– Odsouhlasení všeobecných podmínek

– Finální potvrzení servisního partnera



Ukončení a potvrzovací e-mail

Přidání servisního partnera
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– Čeká na schválení

– Registrace 

schválena
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Registrace Vašich strojů



Jak na to

Registrace produktů
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Výběr oblasti strojů

Registrace produktů
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1 2



Výběr stroje

Registrace produktů
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– Zadejte konec výrobního čísla (4 – 5 číslic)



Výběr stroje

Registrace produktů
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– Systém Vám nabídne všechny stroje, které mají stejný 

konec výrobního čísla. Vyberte prosím ten Váš dle 

označení a typu.



Přidání vlastního názvu

Registrace produktů
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– Zde si můžete zadat vlastní označení stroje, třeba dle 

Vašeho interního systému. 

– Zadání klíčového slova pro vyhledávání



Konečné schválení stroje pro registraci

Registrace produktů
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– Stroj čeká na schválení

– Stroj je schválen



Možné akce

Registrace produktů
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– Přidání dalšího stroje

– Katalog ND

– Dokumentace
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Objednávání náhradních dílů



Přepnutí do katalogu

Katalog náhradních dílů
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Orientace

Katalog náhradních dílů
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– Základní navigace – Obrazová část

– Seznam položek na obrázku

– Vyhledávání



Pohyb v katalogu

Katalog náhradních dílů
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Zjištění ceny náhradního dílu

Katalog náhradních dílů
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Objednací číslo
Počet kusů

Název dílu Cena bez DPH



Přidání do košíku

Katalog náhradních dílů
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Dokončení objednávky

Nákupní košík
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– Již objednané díly

– Pokračování                 

v objednávce



Dokončení objednávky

Nákupní košík
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– Tady můžete vyplnit číslo Vaší interní objednávky, které se má zobrazit na faktuře.

– Poznámka k objednávce.



Dokončení objednávky

Nákupní košík
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– Adresa

– Přidání nové adresy



Dokončení objednávky - rekapitulace

Nákupní košík
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GRATULUJEME! VAŠE PRVNÍ OBJEDNÁVKA JE HOTOVÁ!

Dokončení objednávky
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Potvrzení v e-mailu

Notifikace
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Děkujeme za 
registraci


