
 Inscrições Ibérico 2022 – Tutorial 

 A  inscrição  no  Land  Rover  Ibérico  2022  no  Parque  de  Campismo  INATEL  Cabedelo  só  é  possível  a  sócios 
 e não sócios registados na plataforma informá�ca do clube, disponível em  www.landmania.pt/website/  . 

 Mesmo  quem  já  é  sócio  e  se  quer  inscrever  no  evento  tem  de  fazer  o  registo  nesta  plataforma,  para  que 
 todos os seus dados sejam atualizados. 

 Todos os campos marcados como obrigatórios têm de ser preenchidos: 

 Após  o  registo,  irão  receber  um  email  no  endereço  de  email  u�lizado  para  a�var  a  conta  (caso  não 
 receba  o  email,  verifique  nas  diversas  pastas  do  seu  email,  incluindo  o  SPAM).  Se  efe�vamente  não  o 
 �ver recebido, entre em contato com o clube através do email: socios@landmania.pt. 

 Sem este passo, o registo não será validado nem o pedido de sócio analisado. 

 Após  a  a�vação  da  conta,  os  novos  sócios  deverão  aguardar  a  recepção  de  um  email  com  o  seu  número 
 de sócio antes de avançarem para a inscrição do Ibérico 2022. 

 Da  mesma  forma,  os  sócios  que  atualizarem  os  seus  dados  na  plataforma  e  que  queiram  usufruir  dos 
 descontos  exclusivos  a  sócios  deverão  aguardar  a  recepção  de  um  email  com  a  informação  de  que  o 
 processo foi validado (apenas para casos em que o registo foi efetuado após a abertura das inscrições). 

 Após  o  registo,  os  não  sócios  poderão  avançar  para  a  inscrição  no  Ibérico,  no  entanto,  não  terão  acesso 
 às mesmas vantagens dos sócios. 

http://www.landmania.pt/website/


 Passo 1 – Acesso à plataforma de inscrição 

 A inscrição será feita no endereço:  www.landmania.pt/loja/ 

 Na  primeira  visita,  é  necessário  criar  uma  password  para  entrar  na  loja.  Assim,  no  primeiro  acesso  é 
 sempre obrigatório clicar na zona assinalada abaixo: 

 Será  redireccionado  para  uma  página  onde  deve  colocar  o  mesmo  endereço  de  email  que  foi  u�lizado 
 na plataforma de registo de sócios e não sócios: 

 Se não colocar o mesmo endereço, não receberá o email que lhe permi�rá definir uma password. 

http://www.landmania.pt/loja/


 Após  inserir  o  email,  clicar  em  “Enviar  ligação  de  reinicialização”,  aparecendo  de  seguida  a  seguinte 
 mensagem: 

 Após  esta  operação,  deverá  ir  ao  seu  email  e  abrir  a  mensagem  enviada  pela  loja  (verificar  o  SPAM,  caso 
 a mensagem não seja recebida num prazo razoável): 



 Após  clicar  na  hiperligação  da  mensagem,  será  redireccionado  para  uma  página  onde  deve  definir  a  sua 
 palavra-passe: 

 Após  inserir  a  password,  clicar  em  “Alterar  Palavra-Passe”.  Será  redireccionado  para  a  sua  área  pessoal  na 
 loja: 

 A  par�r  daqui  pode  iniciar  a  aquisição  da  sua  inscrição.  Para  isso,  basta  clicar  na  imagem  do  Landmania, 
 no  topo,  à  esquerda  sendo  direcionado  para  a  página  inicial  da  loja  onde  estão  os  ar�gos  disponíveis 
 para  aquisição  (  os  valores  são  apenas  indica�vos  e  podem  ser  diferentes  no  momento  em  que  as 
 inscrições abrirem  ): 

 Para  entrar  no  parque  com  um  Land  Rover,  é  sempre  necessário  adquirir  o  ar�go  “Inscrição  +  Land  Rover 
 +  Condutor”.  Depois,  mediante  a  existência  de  acompanhantes,  será  necessário  adicionar  os  ar�gos 
 “Inscrição – Acompanhante” ou “Inscrição Acompanhante Menor 12 anos (inclusivé)”. 

 A inscrição de todos os par�cipantes é obrigatória para que possam ser incluídos no seguro do evento. 



 Passo 2 – Condições de compra 

 Antes  de  iniciar  a  aquisição  das  inscrições,  é  importante  ler  as  condições  e  regulamento  do  evento, 
 disponíveis no rodapé da página ou nesta hiperligação 

 (  h�ps://landmania.pt/loja/pt/content/2-condicoes-gerais-de-venda  ): 

 As condições de venda também serão apresentadas durante o processo de encomenda. 

 A  aquisição  de  qualquer  ar�go  relacionado  com  o  Ibérico  2022  implica  a  aceitação  das  condições  do 
 mesmo  . 

 Passo 3 – Inscrição de LR + Condutor 

 De entre os ar�gos disponíveis na loja, escolher “Inscrição de LR + Condutor” 

 No ecrã seguinte é obrigatório preencher todos os campos: 

https://landmania.pt/loja/pt/content/2-condicoes-gerais-de-venda


 Confirmar  que  todos  os  dados  pessoais  (Nome,  Data  de  Nascimento  e  NIF)  estão  correctos  pois  são 
 essenciais  para  o  seguro  do  evento.  A  organização  não  é  responsável  pelas  consequências  da  prestação 
 de informações incorretas ou falsas. 

 Após  a  confirmação  dos  dados,  adicionar  o  ar�go  ao  carrinho.  Este  �po  de  inscrição  é  individual,  não 
 sendo possível adicionar mais que uma ao carrinho. 



 Após  este  passo,  deverá  adicionar  a  t-shirt  do  evento  ao  carrinho.  Para  isso,  selecionar  o  ar�go  T-Shirt 
 correspondente ao tamanho que pretende e adicionar: 



 Passo 4 – Inscrição de acompanhante 

 O  processo  de  inscrição  de  acompanhantes  (menores  ou  não)  é  igual  ao  do  passo  anterior.  Todos  os 
 dados indicados devem ser corretamente preenchidos: 

 Importante:  Dado  que  cada  acompanhante  tem  dados  diferentes,  é  necessário  adicionar  um  de  cada 
 vez. 

 Qualquer  ar�go  existente  na  loja  poderá  ser  adicionado  ao  carrinho  de  compras.  Para  adquirir  t-shirts 
 adicionais, é só repe�r o processo mencionado no passo anterior. 

 Passo 5 – Finalizar a compra 

 A  par�r  do  momento  que  o  carrinho  possui  inscrições  para  todas  as  pessoas,  só  falta  finalizar  a  compra. 
 Para isso clique no topo superior direito em “O meu carrinho” e verá todos os ar�gos encomendados: 



 Clicar em “Finalizar compra”. 

 Validar  se  o  endereço  está  correto  (o  endereço  foi  sincronizado  com  os  dados  da  plataforma  de  registo 
 de sócios): 

 Todas as compras neste período serão entregues no Ibérico. 

 Se quiser que outros extras sejam entregues noutra morada contactar para informar custos de envio. 

 Após  clicar  em  “Con�nuar”,  será  apresentada  a  informação  sobre  o  método  de  pagamento  e  os  detalhes 
 da encomenda: 



 Por uma questão de comodidade, sugerimos a u�lização do método de pagamento MBWAY. 

 Se  seleccionar  a  opção  MBWay,  deverá  introduzir  o  número  de  telemóvel  que  irá  receber  a  no�ficação 
 para pagamento através da aplicação MBWAY. 

 Caso selecione a opção Mul�banco, irá receber os dados para pagamento no email. 

 Após  seleccionar  o  método  de  pagamento,  concordar  com  o  “Regulamento  do  Evento  e  condições  gerais 
 de venda” e validar todos os dados, deverá clicar em “  Confirmar a minha encomenda  ”. 

 Após a confirmação é mostrado um resumo da compra: 

 E também é enviado um email com os detalhes da compra: 



 Após pagamento, receberá outro email com a confirmação da inscrição. 


