
Príprava na založenie účtu:

Ak chcete vypľňať údaje vo vašom jazyku, použite napríklad prehliadač Google Chrome ktorý Vám ponúkne možnosť prekladu do vášho jayzka.
Originál stránky sú v angličtine. Návod bude urobený aj v anglickom jazyku.
Nakoľko sa stránky commonlaw stále rozširujú nemusia byť súčasné informácie k dnešnému dňu úplne aktuálne a budeme sa ich snažiť aktualizovať.
Tieto prvé kroky je nutné dodržovať krok za krokom nakoľko behom registrácie prídu na mail registračné čísla ktoré je potrebné do registrácie dopľňať.

Začíname. Kliknite na odkaz:

1-kliknite na možnosť prekladu
2 - vyberte jazyk prekladu
3- Iné možnosti výberu jazykov

https://www.commonlawcourt.com/list/deeds

https://www.commonlawcourt.com/list/deeds


1 - Kliknite na: Prihlásiť sa
2- Kliknite na: Vytvoriť účet



Pri vytváraní prihlasovacieho účtu môžete použiť niektoré ľubovoľné údaje ktoré si zapíšte alebo niekde uložte.
Meno: Odporúčame zvoliť vaše meno. V  našom príklade použijeme meno: jožko alebo aj Jožko (ako živý človek sa snažíme používať všade malé písmo)
Priezvisko:Odporúčame zvoliť vaše priezvisko. V našom príklade použijeme priezvisko: mrkvička alebo aj Mrkvička ....
E-mail: Použite email ktorý používate a dlhodobo budete používať. Kontrolujte si SPAMovú schránku po vyplnení každého registračného formulára.
Dátum narodenia: Použite váš dátum narodenia
Krajina: Zvolte štát alebo krajinu v ktorej žijete
Heslo: Zvolte si svoje heslo
Potvrď heslo: Zopakujte znovu heslo.

Skontrolujte si emailovú schránku a prípadne aj SPAMovú schránku kde vám príde uvítací mail.
Kliknite na: Registrovať

Po kliknutí na: Registrovať by vás to malo hneď hodiť na nastavenie účtu. V prípade odhlásenia použite v tomto odkaze váš email a heslo z tohto linku:
https://www.commonlawcourt.com/pages/login

https://www.commonlawcourt.com/pages/login


1-kliknite na: Nastavenie účtu



1 - doplňte meno (malo by byť doplnené z registrácie nastavené)
2 - doplňte priezvisko (malo by byť doplneneé z registrácie)
3 - doplňte svoje telefónne číslo
4 - doplňte svoj dátum narodenia
5 - voľiteľná volba. Možme zatiaľ nechať vypnuté

Kliknite na: Aktualizovať účet



1 - doplňte email (mal by byť doplnený z úvodnej registrácie)
2- vyplňte iba pokiaľ chcete zmeniť emailovú adresu

1 - vyplňte iba ak chcete zmeniť heslo vložením aktuálneho hesla
2 - vložte nové heslo
3 - potvrďte nové heslo



1 - doplňte ulicu Vášho bydliska
2 - doplňte číslo domu
3 - doplňte poštové smerovacie číslo
4 - doplňte mesto bydliska
5 - doplňte: Slovakia (pokiaľ máte bydlisko na Slovensku)



1 - kliknite na: Domov



1 -kliknite na: Skutky

1 - kliknite na: Rodný list



1-kliknite na: STLAČTE TU A VYPLŃTE SVOJ RODNÝ LIST



Ešte pred vyplnením rodného listu uvediem upravený Rodný list. Jeho prednú stranu a vnútornú stanu aby ste vedeli kde je treba čo vyplniť.



A teraz následuje vyplnený rodný list podľa údajov z rodného listu. POZOR aby ste správne
uvádzali u svojho mena a priezviska MALÉ PÍSMENA !!!!!!!!!





POZOR !!!.... V položke: MIESTO NARODENIA pokiaľ dáte: Československá socialistická republika tak v CLC karte budete mať Českú vlajku.
PRE ČR ak chcú mať na CLC karte ich vlajku buď použijú: Československá socialistická republika alebo Česká socialistická republika
PRE SR ak chcú mať na CLC karte ich vlajku nech použijú: Slovenská Socialistická Republika.

Skontrolujte si emailovú schránku a prípadne aj SPAMovú schránku kde vám príde referenčné čislo v tvare BC / XX / XXXXXX.
Toto číslo budeme vkladať v ďalšom postupe ale bez medzier !!! Tj. BC/XX/XXXXXX

Pokračujeme ďalej.

1 - kliknite na: PREDLOŽIŤ



1 - kliknite na: SKUTKY

2 - Kliknite na: FIKTÍVNE MENÁ





3 - Kliknite na: STLAČTE TU A VYPLŇTE SVOJE FIKTÍVNE MENÁ





FIKTÍVNE MENO A PRIEZVISKO JE VEĹKÝM PÍSMOM !!!! KTORÉ STE POUŽÍVALI ALEBO EŠTE POUŽÍVATE V OBČIANSKOM PREUKAZE
ALEBO INÝCH DOKLADOCH VYDANÝCH SYSTÉMOM ÚDAJNÉHO ŠTÁTU.

1 - doplňte referenčné číslo z predchádzajúceho emailu
2 - kliknite na: Predložiť



Skontrolujte si emailovú schránku a prípadne aj SPAMovú schránku kde vám príde referenčné čislo v tvare FN / XX / XXXXXX.
Toto číslo budeme vkladať v ďalšom postupe ale bez medzier !!! Tj. FN/XX/XXXXXX

Pokračujeme ďalej vytvorením CLC pasu.





1 - kliknite na: SKUTKY
2- Kliknite na: CLC PAS





1- Klikni na: STLAČTE TU A VYPLŇTE SVOJ PAS CLC



1 - Nahraný obrázok sa nezobrazí ale ak je tu zobrazený názov súboru ktorý ste tam nahrali, tak je to už v systéme uložené.

V nákupnom košíku budete mať 2 položky. Nemusíte ich platiť. Po čase sami zmiznú z nákupného košíka.

     Fotka musí mať BIELE pozadie.



1 - kliknite na: Domov
2 - kliknite na: Získajte kartu Common Law Court





V nákupnom košíku budete mať 2 položky. Nemusíte ich platiť. Po čase sami zmiznú z nákupného košíka.

Ďalší krok, registrácia auta



1 - kliknite na: SKUTKY
2 - Kliknite na: MOTOROVÉ VOZIDLÁ



1- Klikni na: STLAČTE TU A NAPLŇTE SVOJE MOTOROVÉ VOZIDLÁ





1 - kliknite na: Predložiť







1 - kliknite na: Predložiť

Vyplňovanie majetku - VYHLÁSENIE O PREDAJI

1 - kliknite na: SKUTKY
2- Kliknite na: VYHLÁSENIE O PREDAJI

















1 - kliknite na: Predložiť
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