Tisztelt Koncesszió Jogosult, Tisztelt Koncesszió Gyakorló, Tisztelt Kijelölt!
Tájékoztatjuk, hogy folyamatos fejlesztésinknek köszönhetően a Dohánybolt Portál újabb
hasznos funkcióval bővült. Az új fejlesztés segíti az Önök munkáját hiszen a vásárlói
igényeknek megfelelően tájékoztatást tudnak adni az Európai Unió Dohánytermék
Irányelvének átültetése okán a dohánytermékek csomagolásáról lekerülő kátrány-,
nikotin-, szén-monoxid-tartalomra, illetve a vízipipadohányok ízesítésére vonatkozó
adatokat illetően is. Az eddig elérhető bejelentési és lekérdezési felület mellett a
„Cikktörzs adatok” új menüpont alatt lehetővé vált a dohánytermékek törzsadataiban
történő keresés és a lekérdezett információk megjelenítése akár a képernyőn, akár
kinyomtatott formában.
Ezen funkció segítségével lekérdezheti a következőket:
 az egyes dohánytermékek jellemzőit, a csomagoláson már nem szereplő kátrány-,
nikotin-, szén-monoxid-tartalomra vonatkozó adatokat, továbbá egyéb, az
Adatgyűjtő rendszerben megtalálható termékinformációkat. Ezzel a vásárlóit az
egységes csomagolás megjelenését követően is tájékoztathatja a dohánytermékek
csomagolásán már nem található termékjellemzőkről.
 a vízipipadohányok csomagolásán már csak szám- vagy szöveges kód alapján
feltüntetett ízesítések pontos megnevezését. Az ND Nonprofit Zrt.-nél regisztrált
termékek megnevezéseiben továbbra is szerepelnek a kódok mellett a
vízipipadohány ízesítések is, így ezen adatokat lekérdezhetők akár egyesével a
„Számla név” mezőben a színkód beírásával, akár a „Típus” mezőben a pipadohány
termékcsoport lekérdezésével. Utóbbi esetben természetesen tovább szűkítendő a
lista, hiszen minden pipadohány szerepelni fog a lekérdezésben.

A Dohánybolt Portál „Cikktörzs adatok” menüpont használatának rövid leírását a csatolt
melléklet tartalmazza.
Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a Dohánybolt Portált kizárólag érvényes dohánybolti
tanúsítvánnyal lehet elérni, mely minden esetben a dohányboltban, a kommunikációt végző
számítógépen található. Amennyiben a Portál elérésével kapcsolatosan bármilyen hibát
tapasztal, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Kiskereskedelmi Szoftvergyártójával a probléma
mielőbbi megszüntetése érdekében.
A Dohánybolt Portál Felhasználói kézikönyvét az alábbi link segítségével érheti el.
http://nemzetidohany.hu/adatszolgaltatas/dohanybolt-portal/2383-2/
A Dohánybolt Portál használatát az alábbi elérhetőség segítségével kezdheti meg.
http://nemzetidohany.hu/adatszolgaltatas/dohanybolt-portal/belepes/
Az ND Nonprofit Zrt. szolgáltatási feladatait szem előtt tartva továbbra is elkötelezett az
Önök munkájának segítésében.
További sikeres munkát kívánunk!
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