УПАТСТВО ЗА СЛЕДЕЊЕ НА ЛИГА НА ШАМПИОНИ И ЛИГА ЕВРОПА НА
HTTP: //WEB.MAXTV.MK

Нов мој телеком корисник
Задолжително е регистрирање на Мој Телеком профил на https: //moj.telekom.mk со Мој Телеком корисничко име
и лозинка, кои сами ќе го изберете.

Регистрирањето може да се направи на 2 начина:
1. Ако сте корисник на фиксни услуги од Македонски Телеком одберете Регистрирање за корисници на телефонија:

страница 1 од 6

и потоа внесете ги телефонскиот број и конто бројот од вашата телефонска сметка:

2. Ако сте корисник на интернет услуги од Македонски Телеком одберете Регистирање за корисници на интернет:
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и потоа внесете MaxADSL корисничко име/лозинка:
име/лозинка

Вториот чекор е ист за сите.

Мој Телеком корисничкото име за фиксните услуги е по ваш избор,
избор и може да биде и е-адреса
адреса, под услов името да е
сѐ уште слободно, и е непроменливо откако еднаш ќе биде избрано.
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По кликање на Продолжи:
На вашата e-адреса ќе пристигне порака со линк за активација на која треба да кликне за да се заврши
процесот на регистрирање.
На SMS (ако сте внеле мобилен телефон од било кој оператор) ќе стигне код за активација.
Ако на било кој начин направите активација (може и двете), регистрацијата ќе заврши, и со тоа новиот Мој Телеком
профил ќе биде активиран.

Активација на Web Max Football пакет
Најавете се на https: //moj.telekom.mk и во Мој профил одберете Активирачки код:

Доколку во моментот сте најавени од истата телефонска линија можете веднаш да го изберете Активирачки код и
да кликнете на копчето Внеси активирачки код. Во спротивно, ќе треба да го потврдите Вашиот идентитет со
мобилен број и контролен SMS код.
По изборот на активирачки код, во менито Пакети и услуги одберете web.MaxTV пакети и внесете го
Активирачкиот код и кликнете Активирај.
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Набрзо, пакетот ќе биде активен.

ЛИГА НА ШАМПИОНИ И ЛИГА ЕВРОПА НА HTTP: //WEB.MAXTV.MK

Арена спорт каналите ќе може да се следат и на http: //web.maxtv.mk.
За да може да се следат натпреварите, треба:
Да сте корисник на Македонски Телеком
Да имате регистриран Мој Телеком профил на https: //moj.telekom.mk
Да имате активирано месечен Web Max Football пакет преку https: //moj.telekom.mk.
Најавете се преку http: //web.maxtv.mk на линк кој ќе се појави во player-от кој води кон страница, каде има упатство:
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Доколку имате Мој Телеком профил, најавете се и активирајте Web Max Football пакет.
Доколку имате Мој Телеком профил и имате активиран Web Max Football пакет, најавете се во формата лево на http:
//web.maxtv.mk .
Бројот на истовремени посети со исто корисничко име е ограничен на 2.
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