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Calypso Fitness



REJESTRACJA KONTA

1. Od swojego pracodawcy dostałeś kod fi rmy do Programu dla Firm.

2. Wejdź na stronę https://dlafi rm.calypso.com.pl/ i kliknij kartę 
[REJESTRACJA KONTA] i zarejestruj się wypełniając pola formularza.

3. Na wskazany podczas rejestracji adres e-mail dostaniesz wiadomość 
z linkiem do aktywacji konta. Otwórz go, a Twoje konto zostanie aktywowane.

4. Kliknij kartę [LOGOWANIE] i zaloguj się podając swój adres e-mail i hasło.



5. Po pierwszym zalogowaniu zostaniesz poproszony o uzupełnienie danych 
osobowych: imienia i nazwiska, adresu (dane te niezbędne są do realizacji 
zamówień i otrzymywania faktur), numeru telefonu (ułatwi nam kontakt 
z Tobą w przypadku ewentualnych problemów) oraz kodu fi rmy.

6. Gratulacje, Twoje konto zostało utworzone! Możesz już zamawiać karnety.



ZAKUP (PRZEDŁUŻENIE) KARNETU

 1. Kliknij zakładkę [ZAKUP KARNETU] i wybierz, czy chcesz kupić karnet 
dla siebie czy i/lub dla osoby towarzyszącej.

 2. Wybierz miesiące, na które chcesz zakupić karnet dla siebie i/lub dla 
osoby towarzyszącej.

 3. W przypadku zakupu karnetu dla osoby towarzyszącej wpisz jej imię 
i nazwisko.

 4. Wybierz miejsce odbioru karty – do wybranego klubu zostanie 
wysłana Twoja karta (jeśli przedłużasz karnet, opcja wyboru klubu 
nie będzie dostępna).

 5. Zaakceptuj zgody i potwierdź zapoznanie się z regulaminami.



 6. Po kliknięciu [Zamawiam] zobaczysz podsumowanie zamówienia.

 7. Jeśli coś się nie zgadza kliknij [Anuluj zamówienie] a następnie złóż nowe 
zamówienie

 8. Jeśli wszystko się zgadza kliknij [Płacę teraz z PayU].

 9. Zostaniesz przekierowany na stronę płatności – postępuj wg. instrukcji 
portalu PayU i dokonaj opłaty.

 10. Po opłaceniu zostaniesz przekierowany z powrotem na stronę Programu 
dla Firm i zobaczysz historię swoich zamówień.



 11. Zamówienie będzie miało status „Zapłacone” lub „Oczekiwanie 
na wpłatę” (w zależności od wybranej płatności aktualizacja statusu może 
zająć od kliku sekund do kilku godzin).

 12. Gratulacje Twoje zamówienie zostało złożone! Oczekuj e-maila 
z potwierdzeniem wysłania karty do wskazanego punktu odbioru 
lub w przypadku przedłużenia karnetu – z informacją o zrealizowaniu 
zamówienia.

 13. Podsumowanie zamówienia, status płatności i realizacji zamówienia 
możesz zawsze sprawdzić na stronie Programu na Firm wybierając kartę 
[HISTORIA ZAMÓWIEŃ], a następnie [Szczegóły zamówienia].

KONTAKT

Aleksandra Pyskło

telefon:
22 243 35 93
602 726 167

e-mail: aleksandra.pysklo@calypso.com.pl 


