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Ghidul 1:
Înregistrarea pe platforma FUMO®

Pachet de bun venit 

FUMO®
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Bun venit la FUMO®!

În cadrul următoarelor diapozitive, vă vom ghida prin procesul nostru de înregistrare. Asigurați-vă că v-ați înregistrat deja 

compania înainte de auditul FUMO® Green Carrier.

Timp necesar: 10 - 15 minute

Veți primi cererea de înregistrare într-un e-mail separat. După ce primiți e-mailul, faceți clic pe link și continuați cu pașii din 

următoarele diapozitive.

Dacă aveți întrebări, nu ezitați să contactați serviciul nostru de asistență:

Telefon:   +49 (0)7348 40 71 72 0

E-mail:   info@fumo-solutions.com

Web:      www.fumo-solutions.com

Pregătiți următoarele documente pentru înregistrare:

1. Licență de transport european (.pdf)

2. Dovada unei asigurări valabile de răspundere civilă 

pentru pagube materiale (.pdf)

3. Dovada plății salariului minim (.pdf)

4. Registrul Comerțului (.pdf)

5. Logo-ul companiei (.jpg/.png)

Nu există costuri pentru compania 

dumneavoastră, deoarece Kaufland Stiftung & Co. 

KG suportă toate costurile.

mailto:info@fumo-solutions.com
http://www.fumo-solutions.com/
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Pasul 1: Introduceți datele companiei

După introducerea completă a datelor, faceți clic 

pe butonul în partea dreaptă 

jos a paginii.

Apoi, va apărea un mesaj care vă va informa că v-

am trimis un e-mail la adresa de e-mail introdusă 

anterior, după cum este prezentat mai jos:

Introduceți numele de utilizator și parola pentru a 

vă putea conecta mai târziu pe platforma noastră.



© 2022 - FUMO® Solutions GmbH - www.fumo-solutions.com

Pasul 2: Accesați programul de e-mail pe care 

îl utilizați și căutați e-mailul pe care l-ați primit de 

la adresa de e-mail

cu subiectul „Link de validare a înregistrării în 

FUMO®”.

Pasul 3: Faceți clic pe link pentru a continua 

înregistrarea.
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Pasul 4: Continuați procesul de înregistrare. 

Verificați datele principale și completați datele, dacă 

este necesar. 

Pasul 5: Introduceți codul promoțional KL2021.

Pasul 6: Încărcați logo-ul companiei.

Nu este obligatoriu, dar vă va personaliza profilul 

FUMO®.

Pasul 7: Faceți clic pe butonul în 

partea dreaptă jos a paginii.
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Pasul 8: Citiți cu atenție textul introductiv.

Pasul 9: Încărcați documentele

obligatorii sub forma unui document PDF.

1. Licență de transport european

2. Dovada unei asigurări valabile de răspundere civilă pentru pagube 

materiale

3. Dovada plății salariului minim

4. Registrul Comerțului (.pdf)

Asigurați-vă că faceți clic pe „Save” (Salvare) de fiecare dată 

după ce încărcați respectivul document PDF.
Pasul 10: Faceți clic pe butonul în 

partea dreaptă jos a paginii.

Valabil până la: linie cu linie
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Pasul 11: Selectați “Es ist kein Kurzaudit

erwünscht (Nu se dorește un audit scurt)”.

Pasul 12: Specificați serviciile, persoanele de 

contact și relațiile la nivel de țară (opțional), dacă 

doriți ca aceste date să fie vizualizate de actualii sau 

viitorii clienți.

Pasul 13: Faceți clic pe butonul în 

partea dreaptă jos a paginii.
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Pasul 14: Asigurați-vă că sunt selectate opțiunile 

evidențiate. 

Opțiunile ar trebui să fie deja preselectate.

Pasul 15: Faceți clic pe butonul în 

partea dreaptă jos a paginii.

Nu există costuri pentru compania 

dumneavoastră, deoarece Kaufland Stiftung & 

Co. KG suportă toate costurile.
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Pasul 16: Verificați intrările în rezumat.

Pasul 18: Faceți clic pe butonul în partea dreaptă 

jos a paginii.

Pasul 17: Asigurați-vă că sunt selectate opțiunile 

evidențiate. 

Opțiunile ar trebui să fie deja preselectate.

Nu există costuri pentru compania 

dumneavoastră, deoarece Kaufland Stiftung & 

Co. KG suportă toate costurile.
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După efectuarea pasului 18, va apărea un 

mesaj care vă va informa că v-am trimis un e-

mail la adresa de e-mail introdusă anterior.

Pasul 19: Accesați programul de e-mail pe care îl 

utilizați și căutați e-mailul pe care l-ați primit de la 

adresa de e-mail                                  cu subiectul 

„Confirmarea comenzii FUMO®”.

Rețineți că numărul de client este inclus in e-mail 

și că veți avea nevoie de număr pentru a vă conecta 

pe platforma noastră.
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Pasul 20: Accesați www.fumo-

solutions.com și conectați-vă cu numărul 

de client (Pasul 19), numele de utilizator și

parola (Pasul 1).

Continuați cu Ghidul 2.

Dacă aveți întrebări, nu ezitați să contactați serviciul nostru de asistență:

Telefon:   +49 (0)7348 40 71 72 0

E-mail:   info@fumo-solutions.com

Web:      www.fumo-solutions.com

Vă mulțumim că v-ați înregistrat la FUMO®!

http://www.fumo-solutions.com/
mailto:info@fumo-solutions.com
http://www.fumo-solutions.com/

