
ПРИРАЧНИК ЗА КРЕИРАЊЕ
ПРОФИЛ НА ВОЗАЧИ ЗА

CLAXI DELIVERY



1 Чекор

Ја симнувате апликацијата
од Play Store, со тоа што
пребарувате Claxi Driver.



За да го направите
вашиот профил
кликнувате на
опцијата SIGN UP.

Ова е првиот екран што го
гледате кога ќе влезете во
апликацијата. 

2 Чекор



Име

За да го креирате профилот, ги
внесувате следните информации:

3 Чекор

Презиме

Емаil

Лозинка

Повторно
ја внесувате
вашата лозинка

Ваша
фотографија



Го добивате првиот емаил дека
вашиот профил е испратен на
одобрување кај администраторите
кој изгледа вака:

Важно: Во рок од 24 часа вашиот
профил ќе биде одобрен и ќе
добиете потврден емаил дека
можете да го користите, кој изгледа
вака:

4 Чекор

5 Чекор



Се најавувате во апликацијата со
вашето корисничко име и
лозинка.

6 Чекор

Го внесувате вашиот мобилен
телефон: 
(пр. 70123123)

7 Чекор



8 Чекор
Добивате СМС порака со КОД коja
изгледа вака:

9 Чекор
Овој код го внесувате и го
одбирате копчето “SUBMIT”



Се враќате на почетниот екран
каде го внесувате вашето
корисничко име и лозинка и го
одбирате копчето LOGIN.

10 Чекор



Регистрациска
таблица

Oткако ќе се логирате внесувате
информации за вашето возило:

11 Чекор

Модел на возило

Број на возило

Број на седишта

Тип на возило:
приватно или такси



Пополнетите информации
изгледаат вака:



Следно се одбира опцијата
SUBSCRIBE кога ќе се појави
известувањето.

12 Чекор



Кога ќе кликнеш на Subscribe ќе
те однесе да го одбереш твојот
план - во овој случај е бесплатен.

Тука ја одбираш опцијата
CONTINUE FREE.

13 Чекор



На следната нотификација со
наслов “Confirm Subscription” ја
избираш опцијата CONTINUE.

14 Чекор



ВАЖНО: Доколку немаш пуштено
локација ќе го добиеш ова
известување.

15 Чекор

Koга ќе одбереш
опција “Settings” ќе
те однесе каде ќе
треба да кликнеш
за LOCATION ON.



076 706 215

CLAXI.NET

WWW.CLAXI.MK

Koнтакт
За дополнителни прашања и
информации, контактирајте на:


