
Vážení členové společnosti DXN, 

rádi bychom Vás informovali o připravované změně u společnosti  DXN k 1. 3. 2018. 
 
Od 1. 3. 2018 bude ukončena činnost evropského informačního systému - Intranet a členové budou mít 
možnost využívat místo něj integrovaný celosvětový systém DXN – eWorld. 
V souvislosti s ukončením činnosti Intranetu bude ukončeno i používání osobních distributorských stránek 
(hnědá stránka) poskytovaných dosud zdarma společností DXN.  
I v systému eWorld Vám bude nabídnuta možnost používat zdarma svou osobní distributorskou stránku. 

Přihlásit se do systému eWorld může člen kdykoliv v průběhu svého členství. 
Nalezne zde možnost kontrolovat osobní i skupinové nákupy, dále prohlížet si své bonusy v elektronické 
peněžence, možnost online nákupů DXN produktů, stejně jako přehled o  novinkách v DXN. 

Pokud budete mít zájem o zasílání informačních zpravodajů od vedení společnosti DXN, zapište se po 

dokončení Prvního přihlášení do systému eWorld na informační zpravodaj DXN (bod 4). 

  

Budete-li potřebovat v průběhu Prvního přihlášení do systému eWorld poradit, obraťte se na kancelář své 

země: CZ: pevná linka: 541217440, mobil: 727 879 891 

Pokud dnes používáte jinou e-mailovou adresu než tu, kterou jste uvedli při registraci do DXN, 

požádejte kancelář o její aktualizaci (dxncz@dxn2u.com) ještě dříve, než provedete První přihlášení do 

eWorldu. 

  

POSTUP PRO PRVNÍ PŘIHLÁŠENÍ DO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU DXN EWORLD 

Pro První přihlášení do tohoto systému potřebuje člen aktivační kód. 

V Prvním přihlášení si člen vytvoří své heslo, pod kterým bude nadále vstupovat do tohoto systému. 

Noví členové získají aktivační kód v uvítacím elektronickém dopise, stávajícím členům byl zaslán 

v posledních dnech do jejich e-mailových schránek. Aktivační kód má platnost vždy jen 7 dnů. 

 

1. Pokud jste aktivační kód dosud neobdrželi: 

     Zkontrolujte nejdříve svou nevyžádanou poštu (SPAM).  

     Pokud ho tam naleznete, pokračujte bodem 2 nebo bodem 3. 

     Pokud ho tam nenaleznete, požádejte o pomoc kancelář. 
 

2. Pokud jste aktivační kód obdrželi, ale už skončila jeho platnost (7 dnů od doručení): 

        Zadejte adresu webové stránky systému DXN eWorld: https://eworld.dxn2u.com  

        Vyberte jako jazyk Čeština a klikněte v horní liště na Přihlaste se. 

        Objeví se okno Přihlášení distributora - vyberte První přihlášení (jen poprvé!) a klikněte na něj.  

        Objeví se okno První přihlášení – zadejte svůj distributorský kód a klikněte na Potvrdit.  

        Objeví se nové okno První přihlášení - zadejte své ID, datum narození, e-mail a klikněte na 

Request Code (Vyžádání aktivačního kódu).  Systém ho vzápětí zašle do Vaší e-mailové schránky.  

        Pokračujte bodem 3. 
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3.  Pokud znáte svůj aktivační kód, který je stále platný (7 dnů od doručení): 

        Zadejte adresu webové stránky systému DXN eWorld:      https://eworld.dxn2u.com  

        Vyberte jako jazyk Čeština a klikněte v horní liště na Přihlaste se. 

        Objeví se okno Přihlášení distributora – vyberte První přihlášení (jen poprvé!) a klikněte na něj. 

        Objeví se okno První přihlášení – zadejte svůj distributorský kód a klikněte na Potvrdit. Pokud 

není distributor aktivní, může se objevit chybové hlášení (Invalid login. Distributor is expired.). V 

tomto případě obnovte nejdříve své aktivní členství nákupem na své ID v minim. hodnotě 100 bodů. 

        Objeví se okno pro První přihlášení s žádostí o zadání aktivačního kódu a vytvoření Vašeho hesla  
(heslo musí mít 8 až 12 číslic). Zadejte svůj aktivační kód a své heslo a klikněte na Odeslat. 
Pokud se objeví zpráva Neplatný aktivační kód, buď jste zadali chybný kód, nebo už vypršela jeho 
platnost a je potřeba kliknout na Request Code - Zaslání kódu. Nový aktivační kód bude zaslán do 
Vaší e-mailové   schránky. 

        Po úspěšném Prvním přihlášení se objeví hlavní obrazovka systému DXN eWorld. 
 

        Pro všechny další vstupy do systému eWorld klikněte vždy na nabídku Přihlaste se v horní liště. 

        Objeví se okno Přihlášení distributora – vyberte Přihlaste se a klikněte na něj. 

Objeví se okno Přihlášení distributora s prázdnými okénky pro Kód distributora (Vaše ID = členské 

číslo), pro Heslo (které jste si vytvořili v Prvním přihlášení) a Bezpečnostní kód.  

Zadejte své ID, své heslo, opište bezpečnostní kód a klikněte dole na Přihlaste se. 

        Objeví se konkrétní nabídky systému eWorld, v horní liště vidíte své ID.  

        Po úspěšném prvním přihlášení se zapište na zpravodaj v bodě 4. 

  

4.  Po úspěšném provedení Prvního přihlášení v systému eWorld se zapište na informační zpravodaj DXN: 

        Pokud chcete dostávat informační zpravodaje o důležitých novinkách ve společnosti DXN, 
najděte ve spodní části obrazovky nabídku ODBĚR NEWSLETTERU (odběr zpravodaje). 
Pod tímto textem najdete prázdné okénko. Zadejte do něj svou e-mailovou adresu a klikněte na 
Potvrzuji. Poté se objeví upozornění, abyste zkontrolovali svou e-mailovou schránku pro dokončení 
registrace na zasílání zpravodaje. 
Zkontrolujte svou e-mailovou schránku, popřípadě nevyžádanou poštu (SPAM), najděte potvrzovací 
e-mail. Pro dokončení registrace klikněte na první odkaz v tomto e-mailu. 

        Pro ukončení práce v systému eWorld vždy klikněte na nabídku Odhlásit v horní liště. 
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