
ZAKUP KARNETU ONLINE

TUTAJ DOWIESZ SIĘ, JAK:

• Zalogować lub zarejestrować się do panelu
• Wybrać karnet promocyjny
• Opłacić wybrany karnet

MASZ JUŻ KONTO W PORTALU?

DOWIEDZ SIĘ, JAK ODNOWIĆ KARNET I SKORZYSTAĆ Z PROMOCJI W KILKU PROSTYCH KROKACH

1. Wejdź na www.fitnessplatinium.pl i kliknij w zakładkę KARNET ONLINE znajdującą się u góry
strony. Zostaniesz przeniesiony do Panelu Klienta.

2. Jeśli jesteś lub byłeś naszym Klubowiczem i posiadasz już swoje konto, podaj swój adres e-mail zgodny z adresem na 
umowie, wpisz hasło i kliknij przycisk ZALOGUJ SIĘ.



3. Nie pamiętasz hasła? Wybierz opcję NIE PAMIĘTAM HASŁA, a następnie podaj swój adres e-mail.

WAŻNE:
Jeżeli zakładałeś konto Klienta w recepcji klubu, musisz je aktywować. 
W tym celu kliknij NIE PAMIĘTAM HASŁA i postępuj według kolejnych punktów.

4. Na swoją skrzynkę mailową otrzymasz od nas wiadomość z linkiem. Kliknij w link w wiadomości – zostaniesz z 
powrotem przekierowany do Panelu, gdzie będziesz mógł ustawić nowe hasło.



5. Po zalogowaniu się przekieruje Cię do PŁATNOŚCI, następnie przejdź do zakładki SZCZEGÓŁY KONTRAKTU.



6. Jeżeli masz już aktywny kontrakt, jego nazwa wyświetli się u dołu strony. Kliknij w opcję ZARZĄDZAJ KONTRAKTEM –
zostaniesz przeniesiony do kolejnej strony.

7. Na kolejnej stronie zobaczysz podsumowanie swojego aktualnego kontraktu.
Aby skorzystać z promocji, kliknij w przycisk ZMIEŃ KONTRAKT.

8. Jeżeli byłeś już naszym Klientem, posiadasz konto w Panelu, ale nie masz obecnie aktywnego karnetu, kliknij w 
przycisk DODAJ KONTRAKT.

9. Wybierz rodzaj karnetu promocyjnego, zaznaczając odpowiedni kafelek, a następnie kliknij przycisk DALEJ.



WAŻNE:
Jeżeli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o poszczególnych rodzajach karnetu kliknij w ikonkę.

10.  Jeżeli  dodajesz  nowy  kontrakt,  wybierz  datę  jego  rozpoczęcia  i  kliknij  przycisk DALEJ. Swój  karnet  możesz
aktywować maksymalnie 30 dni do przodu. Jeżeli masz już karnet, nie masz możliwości wyboru daty jego aktywacji,
ponieważ nowy kontrakt rozpocznie w kolejnym dniu po zakończeniu obecnego karnetu.

11. Zostaniesz przeniesiony do podsumowania zakupu. Sprawdź poprawność danych, zapoznaj się z regulaminem
promocji i zaznacz pola przy wymaganych zgodach, następnie kliknij przycisk DALEJ.



12. Wybierz metodę płatności. Za karnet możesz zapłacić przelewem internetowym za pośrednictwem systemu 
Przelewy24 lub kartą płatniczą. Jeżeli wybierzesz płatność przelewem, zostaniesz przekierowany do systemu 
Płatności24. Zaloguj się na swoje konto bankowe i dokończ proces płatności.



13. Jeśli wybierasz opcję zapłaty kartą płatniczą, uzupełnij wymagane pola, wpisując dane posiadacza karty, w tym 
numer karty i 3-cyfrowy kod CW/CVC, który znajdziesz pod paskiem magnetycznym na swojej karcie. Po uzupełnieniu 
danych kliknij przycisk DALEJ i dokończ proces płatności.

14. Jeżeli z jakiegoś powodu nie udało się dokonać płatności zawsze możesz dokończyć proces zakupu  przechodząc do
zakładki PŁATNOŚCI w Panelu Klienta, następnie zaznaczając pole przy karnecie i klikając przycisk OPŁAĆ.



15. Po dokonaniu płatności i zaksięgowaniu wpłaty, na Twoim koncie w Panelu, w zakładce 
SZCZEGÓŁY KONTRAKTU pojawi się informacja o posiadanym karnecie wraz datą jego
zakończenia.

GOTOWE!

DO ZOBACZENIA NA TRENINGU!



JESTEŚ NOWYM KLIENTEM?

DOWIEDZ SIĘ, JAK DOŁĄCZYĆ I SKORZYSTAĆ Z PROMOCJI W KILKU PROSTYCH KROKACH

1. Wejdź na www.fitnessplatinium.pl i kliknij w zakładkę KARNET ONLINE znajdującą się u
góry strony.
Zostaniesz przeniesiony do Panelu Klienta.

2. W Panelu Klienta kliknij w przycisk DOŁĄCZ JUŻ DZIŚ znajdujący się po prawej stronie.

3. W kolejnym kroku wybierz miasto, w którym chcesz trenować. Pamiętaj jednak, że ten
wybór Cię nie ogranicza. W ramach promocyjnych karnetów (z wyjątkiem karnetu OPEN
Bratysławska) możesz trenować w każdym klubie Fitness Platinium w Krakowie i Skawinie.



4. Następnie wybierz klub i kliknij przycisk DALEJ.

5. Wybierz rodzaj karnetu promocyjnego, zaznaczając odpowiedni kafelek i kliknij
przycisk DALEJ.



WAŻNE:

Jeżeli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o poszczególnych rodzajach karnetu kliknij w
ikonkę.

6. Wybierz datę rozpoczęcia karnetu. Możesz aktywować swój karnet maksymalnie 30 dni do przodu.

7. Podaj swoje dane oraz zaznacz wymagane zgody.



8. Zostaniesz przekierowany do podsumowania. Sprawdź poprawność informacji oraz zaznacz wymagane zgody, a 
następnie kliknij DALEJ.



9. Wybierz sposób płatności – przelew internetowy lub karta płatnicza i kliknij DALEJ.

10. Jeżeli wybierzesz płatność przelewem, zostaniesz przekierowany do systemu Płatności24.
Zaloguj się na swoje konto bankowe i dokończ proces płatności.

Jeżeli wybierzesz płatność kartą płatniczą, uzupełnij wymagane pola, wpisując dane posiadacza karty, w tym numer
karty i 3-cyfrowy kod CW/CVC, który znajdziesz pod paskiem magnetycznym na swojej karcie. Po uzupełnieniu danych
kliknij przycisk DALEJ i dokończ proces płatności.

11. Jeżeli z jakiegoś powodu nie udało się dokonać płatności zawsze możesz dokończyć proces zakupu przechodząc do 
zakładki PŁATNOŚCI, następnie zaznaczając pole przy karnecie i klikając przycisk OPŁAĆ.



12. Po dokonaniu płatności i zaksięgowaniu wpłaty, na Twoim koncie w Panelu, 
w zakładce SZCZEGÓŁY KONTRAKTU pojawi się informacja o zakupionym karnecie 
wraz z datą jego zakończenia.

GOTOWE! 

PAMIĘTAJ, BY PRZED PIERWSZĄ WIZYTĄ ZGŁOSIĆ SIĘ DO RECEPCJI KLUBU, KTÓRY WYBRAŁEŚ PRZY REJESTRACJI, BY 
ODEBRAĆ KARTĘ MAGNETYCZNĄ I KŁÓDKĘ DO SZAFKI.

DO ZOBACZENIA NA TRENINGU!


