iFIT.com: utworzenie konta, aktywacja wersji premium i
dodatkowi użytkownicy
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Jeśli nie masz jeszcze konta na platformie iFIT odwiedź witrynę
ifit.com, a następnie skorzystaj z przycisku DOŁĄCZ/ZALOGUJ
widocznego na załączonym zrzucie ekranu.

Następnie skorzystaj z przycisku ZAREJESTRUJ SIĘ

Jeśli posiadasz kod członkostwa iFIT Premium podaj go w
tym momencie, zaznaczając opcję widoczną na grafice.
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Wprowadź swój kod iFIT w formacie:
XXXX-XXXX-XXXX-XXXX
UWAGA: Jeśli nie posiadasz kodu iFIT, będziesz mógł go także wprowadzić później.

W kolejnym kroku będziesz musiał(-a) wybrać sposób rozliczenia. Jest to czynność
konieczna, którą jednak potem w dowolnym momencie można anulować.

Jeśli posiadasz już konto na platformie iFIT i chcesz podwyższyć poziom swojego członkostwa,
zacznij od zalogowania się na konto i postępuj według poniższych instrukcji.
UWAGA: Aby móc korzystać z platformy iFIT na swoim sprzęcie NordicTrack/ProForm musisz
posiadać aktywną wersję Premium!

Jeśli nie posiadasz członkostwa Premium, to po zalogowaniu się na konto, obok
imienia i nazwiska, pojawi się komunikat "Podwyższ poziom członkostwa".

Aby przejść do ustawień konta kliknij na przycisk Menu znajdujący się w
lewym górnym rogu ekranu, a następnie na napis "Edytuj ustawienia
profilu" znajdujący się pod Twoim zdjęciem oraz imieniem i nazwiskiem.
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lewym górnym rogu ekranu, a następnie na napis "Edytuj ustawienia
profilu" znajdujący się pod Twoim zdjęciem oraz imieniem i nazwiskiem.

Do ustawień konta możesz przejść także klikając na opcję Ustawienia
widocznej po rozwinięciu menu, po najechaniu na imię i nazwisko.
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Wszystkie informacje związane z płatnościami dostępne są w menu ROZLICZENIE

Jeśli chcesz anulować swoją
subskrypcję musisz kliknąć na
przycisk ANULUJ. W dowolnym
momencie będzie można
zdefiniować płatność na nowo.

Jeśli posiadasz niewykorzystany kod
członkostwa iFIT Premium wprowadź
go w tym polu w formacie:
XXXX-XXXX-XXXX-XXXX

W tym miejscu widoczny jest status
Twoich zamówień (także data
wygaśnięcia członkostwa iFIT Premium)

Po prawidłowym anulowaniu
subskrypcji we wskazanym miejscu
pojawi się napis ODNÓW
CZŁONKOSTWO oraz data anulacji.

W ramach posiadania jednego członkostwa iFIT Premium możesz
zaprosić do korzystania z niego do 3 dodatkowych użytkowników.

Tutaj wpisz adres e-mail użytkownika posiadającego konto w
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Tutaj wpisz adres e-mail użytkownika posiadającego konto w
serwisie iFIT Premium, którego chcesz powiązać ze swoim kontem

W każdej chwili możesz odłączyć danego
użytkownika z subskrypcji Twojego konta.

Informacja o zaakceptowanych i oczekujących zaproszeniach znajduje się w powiadomieniach konta
na platformie iFIT.com (miejsce zaznaczone na grafice znajdującej się obok).
UWAGA: Użytkownik może aktywować członkostwo jako użytkownik drugorzędowy tylko po
kliknięciu na przycisk potwierdzenia w module powiadomień.
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