
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!

Kontakt

Wyszukiwarka Medicover Sport
JAK TO DZIAŁA?

Wejdź na stronę: 
www.medicoversport.pl/wyszukiwarka

1. Znajdź swój Obiekt 
i kliknij ZAREJESTRUJ 
WEJŚCIE 

KROK 1:  Sprawdź ustawienia przeglądarki, czy zezwalasz stronie na 
dostęp do Twojej lokalizacji. Zezwól stronie do dostępu do Twojej 
lokalizacji, aby automatycznie pokazał obiekty w Twojej okolicy.

KROK 2: Ustaw kursor myszy na RODZAJ PAKIETU 
i wybierz odpowiedni pakiet.

KROK 3: Wybierz rodzaj usługi

KROK 4: Sprawdź obiekty w Twojej okolicy po wybraniu 
rodzaju pakietu oraz rodzaju usługi.

KROK 5: Pamiętaj, aby sprawdzić czy wybrane usługi są dostępne 
w Twoim pakiecie. Jak to zrobić? Sprawdź wszystkie dostępne usługi 

w obiekcie, a następnie rozwiń szczegóły poniżej i sprawdź czy wybrana 
usługa jest dostępna w wybranym pakiecie. 

Naciśnij przycisk ZWIŃ, aby przejść niżej do listy obiektów 
z usługą w okolicy.

Wybierz obiekt i zapoznaj się ze szczegółami m.in.: dokładny adres, 
godziny otwarcia obiektu i inne przydatne informację o usłudze 
dostępnej w tym obiekcie. 

Lista obiektów z których możesz korzystać w ramach Pakietu Medicover 
Sport jest dostępna na stronie: www.medicoversport.pl/wyszukiwarka

Wejścia do obiektów realizowane jest przy użyciu kodów SMS 
znajdujących się w recepcji obiektu i aplikacji Medicover Sport.

Szczegółowe zasady korzystania z pakietów Medicover Sport zawarte 
są w Regulaminie dla użytkowników Pakietów Medicover Sport 
dostępnym na stronie dedykowanej.

Instrukcja korzystania z Pakietów Sportowych (Jak korzystać) znajduje 
się na stronie dedykowanej.
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Dodatkowe informacje

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.

Aplikacja dostępna na:

Wyszukiwarka Obiektów: www.medicoversport.pl/wyszukiwarka

Jeśli interesuje Cię obiekt świadczący konkretną usługę, wybierz ją
z rozwijanej listy. Jeśli chcesz zobaczyć wszystkie obiekty dostępne
w Twoim pakiecie - zostaw pole RODZAJ USŁUGI puste.


