
TERC-ETALON ONLINE  

ÉPÍTŐIPARI KÖLTSÉGVETÉS-KÉSZÍTŐ  

ÉS KIÍRÓ PROGRAMRENDSZER 

 

TERC KFT. 1149 BUDAPEST, PILLANGÓ PARK 9. TEL: +36 1 222-2402 FAX: +36 1 222-2405 terc@terc.hu 
A TERC-ETALON Programrendszer a http://www.etalon.terc.hu honlapon elérhető 

TERC-ETALON csomag előfizetés és a szolgáltatás használatba vétele 

Tisztelt ügyfelünk! 

Köszönjük, hogy érdeklődik költségvetés-készítő programrendszerünk iránt. A következő lépések 

segítségével tud előfizetéseket vásárolni a rendszerben. 

 

1. Első lépésként regisztrálnia szükséges a www.etalon.terc.hu weboldalon, a böngésző ablakának 

jobb felső részén megjelenő „Regisztráció” menüpontot használva. 

2. Ha a regisztráció sikeresen lezajlott, vagy már rendelkezik regisztrációval a böngésző „Belépés” 

ablakában a regisztrált e-mail címével és jelszavával lépjen be a rendszerbe. 

3. A TERC-ETALON programrendszer kezelő felületének jobb felső részén található e-mail címére 

állítva az egérmutatót, az alábbiakhoz hasonló ún. saját menü jelenik meg. 

4. A „Szolgáltatások vásárlása” menüpontot választva az 

ablakban állítsa be a „Szolgáltatások vásárlása” 

lehetőséget. 

5. A megjelenő mezőbe válassza a „Szolgáltatási csomag”-ot, 

majd a listában jelölje ki a vásárolandó csomagot. A 

csomagok kijelölésekor az ablak alsó részén mindig 

megjelenik az aktuális csomag szolgáltatás-tartalma és a 

szolgáltatási időtartam. 

6. A „Tovább” gombra kattintva ellenőrizze le a számlázási adatok helyességét. 

7. A „Tovább” gomb után pedig már a fizetési lehetőségek közül választhat. 

- Bankkártyás fizetés esetén a CIB Bank Bankkártyás felületére irányítja át a rendszer, ahol a 

fizetést kártyája adatainak megadása után végrehajthatja.  

Ebben az esetben a szolgáltatások előfizetése azonnal megtörténik. 

Kérjük, ügyeljen arra, hogy a banki fizető oldalról a rendszer szabályszerűen irányítsa Önt vissza 

az Etalon felületére (ne szakítsa meg a folyamatot). 

- Előre történő utalás esetén a rendszer egy díjbekérőt küld e-mail fiókjába, és az átutalást az 

abban foglaltak szerint kell végrehajtaniuk. 

Ebben az esetben a szolgáltatások előfizetése az átutalás megérkezése után 2-3 nappal 

történik meg. 

Kérjük, az átutalásnál mindenképpen írja be a közlemény rovatba az előfizetés hivatkozási 

számát. 

8. Vásárlásai számlái a saját menü „Számlatörténet” felületén elérhetőek és letölthetőek lesznek. 

 

A programrendszer részletes felhasználói kézikönyve elérhető a következő címről: 

https://www.terc.hu/documents/ETALON%20fiz%2004.01.pdf 

Műszaki segítség esetén hívja műszaki ügyfélszolgálatunkat: 

 Lóczi Miklós   06 1 422 2505 

 Kuti Krisztina  06 1 422 2539 

 Bényász Levente 06 1 422 2540 
 

A programrendszer használatához további jó és eredményes munkát kívánunk!  
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