
OK SYSTEM: 5555 Witaj!
Zanotowano wejście do: 12345

Pakiety sportowe OK System
JAK KORZYSTAĆ

Rejestracja wejścia 

Otrzymasz od nas SMS Powitalny

* Sprawdź czy Twój pakiet jest już aktywny – wyślij SMS o treści PAKIET 
na numer 661000556. Jeśli tak, możesz zacząć korzystać!

Witamy w OK System! Twoj pakiet FIT&more 
bedzie aktywny od dnia rrrr-mm-dd*. 
Instrukcja korzystania: 
www.oksystem.pl/instrukcja. 

a) Wejście za pomocą SMS

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

TY 12345

dodaj Obiekt 
do ulubionych

TY pakiet

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

Pokaż SMS zwrotny w recepcji i ciesz się z wybranej usługi!

 Pomocne komendy SMS

Biuro Obsługi Klienta

e-mail: bok@oksystem.pl 
tel. 22 290 80 70 

OK System Polska S.A.
Jeden z czołowych operatorów pakietów sportowych i socjalnych dla firm.

Kod usługi otrzymasz w recepcji Obiektu
lub w aplikacji mobilnej OK System.

b) Wejście za pomocą aplikacji OK System

Pobierz aplikację na swój telefon i rejestruj wejścia 
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 w recepcji. I to wszystko!

Jeśli często korzystasz z danego Obiektu, dodaj go do ulubionych 
– zarejestrujesz wejście jeszcze szybciej!

Aby sprawdzić czy pakiet jest aktywny:

TY ile

Aby sprawdzić ile pozostało wejść:

TY rezygnuje

Aby anulować błędnie zarejestrowane wejście:

Wyślij wiadomość SMS na numer 661 000 556

Kontakt

Aplikacja dostępna na:

Wyszukiwarka Obiektów: www.oksystem.pl/oferta/firmowy

Pozostało 5 wejść do dnia 
rrrr-mm-dd.

Anulowano wejście do: 12345

Pobieranie wydań specjalnych 
Korzystaj z wiedzy i ciesz się poradami ekspertów!

Zaloguj się na stronie www.pakietyoksystem.pl/login, 
wejdź na zakładkę FIT&more i pobierz interesujący Cię 
numer wydania specjalnego.

Login i hasło prześlemy Ci w mailu.

imie.nazwisko@firma.pl

123456


