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Poczuj przypływ 
wiosennej energii 

z kartą MultiSport!



Nie zwalniaj tempa, bądź stale w formie!

Korzystaj z nowości na wiosnę!



Dostępne od marca 2020.

www.kartamultisport.pl/usluga/multisport-bike

MultiSport Bike
Codziennie 60 minut jazdy za darmo!

Z aktywną kartą MultiSport lub MultiActive 

możesz codziennie korzystać z 60 minut 

darmowej jazdy rowerem miejskim.



Legimi. Zrelaksuj 
się po treningu

Zadbaj o formę umysłu i pobieraj za darmo 

książki z kartą MultiSport!

Z aktywną kartą MultiSport możesz wymieniać 

kody na książki dostępne w serwisie Legimi

i cieszyć się zdrową chwilą relaksu.

Pobierz kod na:
www.kartamultisport.pl/usluga/multisport-books/

http://www.kartamultisport.pl/usluga/multisport-books/


Dieta on-line

Wybieraj z kilkunastu planów dietetycznych, 

osiągnij wymarzoną sylwetkę i zadbaj 

o zdrowe nawyki całej rodziny!

Rozpocznij dietę przygotowaną przez 

ekspertów MultiSport.

Zarejestruj się już dziś:

www.kartamultisport.pl/usluga/multisport-diet



Zadbaj o siebie wszechstronnie.

Weź udział w wyzwaniach 
MultiSport!



Wyzwanie „Rozruszaj 
się w 4 tygodnie”
Ćwicz z trenerem MultiSport!

Przez miesiąc raz w tygodniu będziesz otrzymywać od 

nas dostęp do krótkich video z ćwiczeniami, które 

pomogą Ci w spokojny, naturalny i bezpieczny 

sposób zaktywizować Twoje stopy, biodra, barki i 

całe ciało. Spróbuj!

Dołącz do wyzwania na:

www.kartamultisport.pl/wyzwanie/

rozruszaj-sie-w-4-tygodnie



Wyzwanie „30 kroków 
do lepszej formy”

Wprowadź zdrowe nawyki do Twojego 

życia w 30 dni!

Weź udział w wyzwaniu przygotowanym przez 

dietetyczkę Monikę Ciesielską (Dr Lifestyle) i 

trenerkę Martę Hennig (Codziennie Fit) i już 

dziś zacznij pozytywne zmiany w Twoim życiu. 

Dołącz do wyzwania na:

www.kartamultisport.pl/wyzwanie/30-krokow



Wyzwanie „30 dni 
bez cukru”

Naucz się skutecznie ograniczać 

cukier w diecie.

Weź udział w wyzwaniu MultiSport i odkryj 

sprawdzone sposoby na to, jak odzwyczaić się 

od dużej ilości cukru w Twoim codziennym 

jadłospisie.  

Dołącz do wyzwania na:

www.kartamultisport.pl/wyzwanie/30-dni-bez-cukru



Zaczynasz przygodę z kartą MultiSport?

Sprawdź, co mamy dla Ciebie!



Sprawdź, jakie to proste!

www.kartamultisport.pl/mobile

Teraz masz jeszcze większy wybór! Korzystaj ze standardowej, 

plastikowej karty MultiSport lub z karty mobilnej. Pobierz 

bezpłatną aplikację, dodaj numer Twojej karty MultiSport 

i rejestruj wejścia do obiektów sportowych za pomocą kodu 

QR. Pamiętaj, by zawsze mieć przy sobie dowód tożsamości .

Mobilna karta MultiSport
w Twoim smartfonie!

https://apps.apple.com/pl/app/multisport/id1453169882?l=pl
https://apps.apple.com/pl/app/multisport/id1453169882?l=pl
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.multisport&hl=pl
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.multisport&hl=pl


Podcasty MultiSport

Słuchaj rozmów o zdrowym stylu życia!

Rozmawiamy o motywacji, aktywności, odżywianiu i życiu 

w zgodzie ze sobą. Po prostu - o tym, co nas rusza. Do 

rozmów zapraszamy prawdziwych pasjonatów w swojej 

dziedzinie, zadajemy pytania i szukamy nieoczywistych 

odpowiedzi.

www.kartamultisport.pl/podcast



Co Cię rusza? 

Poznaj inspirujące historie!

Możesz wyciskać z siebie siódme poty i każdego dnia 

podnosić sobie poprzeczkę. Zawsze możesz bardziej, 

lepiej, szybciej. Możesz, ale nie musisz. Poznaj 

historie osób, które żyją po swojemu i Ty też rób to, 

co Cię rusza.

www.kartamultisport.pl/co-cie-rusza



Pierwsze kroki 
na siłowni
Obejrzyj filmy z trenerami MultiSport.

Poznaj zasady działania  karty, naucz się 

prawidłowej rozgrzewki, korzystania ze sprzętu i 

bezpiecznych ćwiczeń. Zdrowe, aktywne życie jest 

bliżej niż myślisz – spróbuj!

www.kartamultisport.pl/pierwsze-kroki 



Odwiedź
Strefę MultiSport

Każdego dnia wspieramy Cię w Twojej aktywności. 

Zarejestruj się na www.kartamultisport.pl – bierz udział w konkursach, korzystaj 

z darmowych atrakcji i czytaj artykuły na blogu. 

http://www.kartamultisport.pl/



