
 

 

 

Petrőczi Éva - A füst vállalása 
Molnár Piroska előadásában a 

hangoskönyv megvásárolható online, 
letölthető, vagy Pendrive adathordozón. 
https://www.helma.hu/konyvek/A-fust-

vallalasa 
Árak: 

Online: 2.390 Ft. 
Letölthető: 3.190 Ft. 
Pendrive: 6.090 Ft. 

Petrőczi Éva - Könyörgés, márciusi 
hóban Összegyűjtött versek 

Molnár Piroska előadásában a hangoskönyv 
megvásárolható online, letölthető, vagy 

Pendrive adathordozón. 
https://www.helma.hu/konyvek/Konyorges-

marciusi-hoban-Osszegyujtott-versek 
Árak: 

Online: 3.490 Ft. 
Letölthető: 4.290 Ft. 
Pendrive: 7.190 Ft. 

 
 

 

 

Petrőczi Éva - Nagyapa meséi 
Molnár Piroska előadásában a hangoskönyv 

megvásárolható online, letölthető, vagy Pendrive 
adathordozón. 

https://www.helma.hu/konyvek/Nagyapa-mesei 
Árak: 

Online: 1.390 Ft. 
Letölthető: 1.990 Ft. 
Pendrive: 4.890 Ft. 

 
Petrőczi Éva - Szürkeháj 

Molnár Piroska előadásában a hangoskönyv 
megvásárolható online, letölthető, vagy 

Pendrive adathordozón. 
https://www.helma.hu/konyvek/Szurkehaj 

Árak: 
Online: 2.590 Ft. 

Letölthető: 3.290 Ft. 
Pendrive: 6.190 Ft.  

 

 

 
 

Petrőczi Éva - Ida és Gyula 
családregény 

A hangoskönyv HAMAROSAN megvásárolható 
online, letölthető, vagy Pendrive adathordozón. 

Keresse a www.helma.hu weboldalon. 
 

  



 

 

Hogy juthat hozzá Petrőczi Éva könyveihez? 
Kérjük olvassa el figyelmesen ezt a rövid segítséget: 

 Nyissa meg a www.helma.hu weboldalt. 
 Kattintson a „Bejelentkezés/Regisztráció” nyomógombra. 
 Töltse ki a Regisztrációs oldalon lévő adatokat, fogadja el az Adatvédelmi és az ÁSZF-et, majd kattintson a 

„Regisztráció” nyomógombra. 
 E-mailban kapni fog egy levelet, melyben a regisztráció megerősítése linket nyissa meg. Amennyiben nem 

kapná meg a levelet, ellenőrizze a Levélszemét, vagy Spam mappáját is. 
 Következő lépés, hogy a www.helma.hu weboldalon újra kattintson a „Bejelentkezés/Regisztráció” 

nyomógombra, majd írja be felhasználói nevét vagy email címét, valamint a megadott jelszavát, és kattintson 
a „Bejelentkezés” nyomógombra. 

 A belépést követően, ha a főoldalon nem látja a keresett könyvet, akkor kattintson a „További könyveink” 
linkre. 

 A szerző neve kiírás mellett a lenyíló mezőben keresse ki Petrőczi Éva nevét. Utána már csak az Ő könyveit 
fogja látni. 

 Kattintson a „Részletek/Vásárlás” nyomógombra annál a könyvnél, amit szeretne megvásárolni. 
 A részletek alatt választhat, hogy Online (a weboldalon lehet csak hallgatni), vagy letölthető változatban 

szeretné a hangoskönyvet megvásárolni. Letölthető változat esetén a vásárlás folyamán lehetősége van 
Pendrive adathordozón is kérnie, melyet postai (MPL futárszolgálat) úton küldünk el Önnek. 

 A „Megvásárolom” gombra kattintás után kiválaszthatja, hogy kinek veszi meg, valamint azt, hogy azonnal 
megvásárolja, vagy a „Kosárba rakja bele. Illetve a fizetési módot is megadhatja. A kosaras vásárlás előnye 
az, hogy adathordozón történő vásárlás esetén akár 1 adathordozóra kérheti Petrőczi Éva összes könyvét is. 
Ilyenkor elegendő 1 adathordozót megvásárolnia, és nem kell minden könyvhöz külön adathordozót 
kifizetnie. Ez kizárólag a kosaras vásárláskor elérhető. 

 Amennyiben a kosaras vásárlást választotta, akkor a „Kosár” linkre kattintva megadhatja a rendeléshez 
szükséges további információkat. 

 Fogadja el az Adatvédelmi és ÁSZF feltételeket, és kattintson a fizetés gombra. Amennyiben bankkártyás 
fizetést választott, akkor átirányítja az oldal a Simple biztonságos fizetési felületére. Amennyiben Pendrive-m 
kérte, és utánvét, akkor pedig a futárnak kell kifizetnie az összeget. 
 

A www.helma.hu weboldalon bármikor segítséget kérhet a súgó elolvasásával, vagy kereshet minket a megadott 
elérhetőségeken.  

Amennyiben Pendrive fizikai adathordozón szeretné megvásárolni a könyveket, akkor ezt akár telefonon +36(30)499-
34-77, vagy e-mailban: info@alkosoft.hu is megteheti. Ebben az esetben a fenti lépéseket nem kell elvégeznie! 

 

Kellemes időtöltést kívánunk mindenkinek! 

Petrőczi Éva és a HELMA csapata 


