
TY
pakiet

Twoj pakiet FIT&more Open 
jest aktywny. Zapraszamy 
do korzystania!

TY
ile

Pozostało 5 wejść do dnia 
rrrr-mm-dd.

TY
rezygnuje

Anulowano wejście do: 12345

 Pomocne komendy SMS

Biuro Obsługi Klienta

e-mail: bok@medicoversport.pl 
Pon.–Pt. 7:30 – 21:00 oraz Sob.–Niedz. 8:00 – 20:00

tel. 22 290 80 70 

Medicover Sport
Postaw z nami na zdrowszy ruch!

Aby sprawdzić czy pakiet jest aktywny:

Aby sprawdzić ile pozostało wejść:

Aby anulować błędnie zarejestrowane wejście:

Wyślij wiadomość SMS na numer 661 000 556

Kontakt

Pakiety sportowe Medicover Sport
JAK KORZYSTAĆ

1. Otrzymasz od nas SMS Powitalny

* Sprawdź czy okres aktywności pakietu rozpoczął się – wyślij SMS o treści 
PAKIET na numer 661 000 556. Jeśli tak, możesz zacząć korzystać!

2. Będąc w wybranym Obiekcie zarejestruj wejście
(wyszukiwarka obiektów: www.medicoversport.pl/wyszukiwarka)

Pobierz aplikację na swój telefon i rejestruj wejście 
jeszcze szybciej!

Podaj swój numer telefonu lub wybierz pakiet, który posiadasz 
– dzięki temu wyświetlą się Obiekty dostępne w Twoim pakiecie.

1. Znajdź swój Obiekt 
i kliknij ZAREJESTRUJ 
WEJŚCIE 

3. Potwierdź rejestrację 
wejścia

2. Wybierz usługę, 
z której chcesz skorzystać

Pokaż SMS zwrotny na recepcji. I to wszystko!

1) Wejście za pomocą aplikacji Medicover Sport

Pokaż SMS w recepcji i ciesz się z wybranej usługi!

OK SYSTEM: 5555 Witaj!
Zanotowano wejście do: 12345

3) Rejestracja wejścia za pomocą SMS

Wyślij SMS (wg taryfy operatora) na numer 661 000 556 
w treść wpisując tylko kod usługi, z której chcesz skorzystać.

Kod usługi otrzymasz w recepcji Obiektu
lub w aplikacji mobilnej Medicover Sport.

TY
[kod usługi]

Medicover Sport: Witaj!
Zanotowano wejście do: 
[kod usługi]

Witamy w Medicover Sport! Twoj pakiet goFIT / 
FIT&more bedzie aktywny od dnia rrrr-mm-dd*. 

1. Wybierz w aplikacji obiekt, z którego chcesz skorzystać

2. Kliknij Zarejestruj wejście

3. Wybierz usługę, dla której chcesz zarejestrować wejście

4. Wygeneruj kod QR poprzez kliknięcie: Wejście poprzez kod QR

W celu potwierdzenia kod powinien zostać zeskanowany 
przez obsługę obiektu. 
(W razie problemu przy wygenerowaniu kodu QR, należy 
tapnąć na kod QR w aplikacji Medicover Sport. Pojawi się 
numeryczna wartość kodu, który należy podyktować 
obsłudze obiektu).

Pokaż kod QR na recepcji. I to wszystko!

Aplikacja dostępna na:

Wyszukiwarka Obiektów: www.medicoversport.pl/wyszukiwarka

2) Wejście za pomocą aplikacji Medicover Sport 
i kodu QR


