PZU Sport
Instrukcja wejścia do obiektu CityFit

Pobieranie aplikacji i rejestracja

Krok 1.
Pobierz aplikację CityFit na swoje
urządzenie mobilne. Znajdziesz ją w
Sklepie Google Play (dla urządzeń z
systemem Android), App Store (dla
urządzeń z iOS) lub AppGallery (dla
wybranych urządzeń marki Huawei)
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Krok 2.
Uruchom aplikację CityFit i wybierz
“zarejestruj pakiet sportowy”.

Krok 3.
Wybierz PZU Sport
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Krok 4.
Wypełnij formularz rejestracyjny.

Jan

Zwróć szczególną uwagę na
numer telefonu (powinien być

Kowalski

zgodny z tym, zgłoszonym przez

12345678

Ciebie w PZU Sport

jan.kowalski@adres.pl

numer karty PZU Sport

jan.kowalski@adres.pl

+48

111222333

Warszawa Rondo ONZ

Gdzie znajdziesz numer karty PZU Sport i
informacje o numerze telefonu, który podałeś
podczas rejestracji?
Uruchom aplikację mojePZU, przejdź

do modułu Sport, a następnie wybierz
ikonę listy w prawym górnym rogu
ekranu głównego.
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Widzisz już swój numer karty.
Wybierz ikonę kartki z lupą, aby
zobaczyć szczegóły.
Jan Kowalski
12345678

Na ekranie zobaczysz wszystkie dane
potrzebne do rejestracji w aplikacji CityFit.

Jan Kowalski
12345678
Praca SA

Abonament dla Ciebie

jan.kowalski@adres.pl
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111222333

Krok 5.
Przejdź do aplikacji CityFit i wprowadź
swoje dane. 



12345678

jan.kowalski@adres.pl

Pamiętaj, aby dane, które wprowadzasz
były spójne z tymi, które widzisz w

jan.kowalski@adres.pl

+48

111222333

aplikacji mojePZU (zwróć szczególną
uwagę na numer telefonu i numer karty

Warszawa Rondo ONZ

PZU Sport).


Zapoznaj się z regulaminem i
zaakceptuj go.


Wybierz “Załóż konto”.

Rejestracja zakończona!
Przed sobą widzisz stronę główną

T

aplikacji CityFit, a woje konto jest
aktywne.
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2. Jak wejś na zaj cia do obiektu CityFit?

Krok 1.
Uruchom aplikację mojePZU i przejdź
do modułu Sport.


Wybierz “Znajdź swoje zajęcia”.

Krok 2.
W wyszukiwarce znajdź obiekt
sportowy CityFit, do którego chcesz
wejść.
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Krok 3.
Po znalezieniu obiektu, wybierz

-

“Generuj kod” tak samo, jak robisz to
w przypadku generowania kodu
wejścia na zajęcia do każdego innego
obiektu.

Krok 4.

Na ekranie pojawi się kod wejścia do

obiektu wraz z czasem jego ważności.


pamiętaj, aby generować kod tuż przed

Jan Kowalski

wejściem na zajęcia tak, aby był ważny
w momencie wejścia do obiektu

Wejście OPE

N

N

City Fit, Rondo O Z 18, Warszawa

sportowego.


Przejdź do aplikacji CityFit.
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Kod: 173325
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Kod ważny jeszcze:

30 min. 34 sek.

E AŻ KOD SMSEM

PRZ K

Krok 5.
W aplikacji CityFit, w lewym górnym
rogu wybierz ikonę

QR kodu ze strzałką.

Krok 6.

Na ekranie zobaczysz QR kod.


Wygenerowany kod zeskanuj przy
bramce wchodząc do obiektu CityFit.
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To wszystko!
Pamiętaj, aby każdorazowo wchodząc do obiektu CityFit
wygenerować kod wejścia do obiektu w aplikacji
mojePZ
wygenerować

QR kod w aplikacji CityFit i zeskanować

go przy bramce podczas wejścia do obiektu.

