Pakiety sportowe OK System
JAK KORZYSTAĆ
1. Wysyłamy Ci SMS Powitalny z OK PIN
Witamy w OK System! Aktywacja
pakietu FIT&more od dnia XXXX-XX-XX.
OK PIN do rejestracji na terminalu to
XXXXXX.
Sprawdź czy okres aktywności pakietu się
rozpoczął - jeśli tak, możesz zacząć korzystać!

2. Udajesz się do wybranego Obieku Sportowego
(wyszukiwarka obiektów: www.oksystem.pl/oferta/firmowy)

Do Obiektu Sportowego możesz wejść na dwa sposoby: terminal
biometryczny i SMS (każdy odbywa się na RECEPCJI wybranej placówki)

1) TERMINAL
Pierwsze wejście: zostaniesz poproszony przez

pracownika recepcji o Twój OK PIN.

Żeby się zarejestrować trzykrotnie przyłóż palec do czytnika.
Zarejestrujemy z niego jedynie rozkład charakterystycznych
punktów.

3x
Kolejne wejścia: powiedz pracownikowi w recepcji

z jakiej usługi chcesz skorzystać i przyłóż palec do czytnika
tylko raz!

1x

2) SMS - jeśli nie ma terminala

(informację podaje Recepcja Obiektu)

Wyślij SMS (wg taryfy operatora) na numer
661 000 556 w treść wpisując tylko
numer usługi z której chcesz skorzystać.
Numer usługi otrzymasz na recepcji obiektu

TY

XXXXX

jednorazowy
numer wejścia

OK SYSTEM: 5555 Witaj!
Zanotowano wejście do:
XXXXX
Pokaż smsa na recepcji i ciesz się
z wybranej usługi!

Odzyskanie OK PIN

(kiedy zapomnisz lub utracisz)
W celu odzyskania utraconego numeru OK PIN,
wyślij wiadomość SMS o treści "OKPIN"
na numer 661 000 556.

TY

okpin

Twój OK PIN to: XXXXXX,
dzięki któremu możesz
się zarejestrować na
terminalu.

Pozostałe komendy SMS
Wyślij wiadomość SMS na numer 661 000 556
Aby sprawdzić czy pakiet jest aktywny:

TY

pakiet

Aby sprawdzić ile pozostało wejść:

TY

ile

Aby anulować błędnie zarejestrowane wejście:

TY

rezygnuje

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. Znajdziesz tu również
wyszukiwarkę zniżek JOY.
Login i hasło prześlemy Ci w mailu.

Kontakt

Biuro Obsługi Klienta

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

OK System Polska S.A.

Jeden z czołowych operatorów pakietów sportowych i socjalnych dla firm.

