Kedves KMDSZ Tagjaink
és kedves Külügyes Kollégák!
Örömmel értesítünk Titeket, hogy az All You Can Move 2017-ben online felületet hozott létre,
AYCM Intranet néven, az AYCM kártyaigénylés folyamatának meggyorsítása és a leendő AYCM SportPass
használók hatékonyabb kiszolgálása érdekében.
Ha még nem hallottál a szolgáltatásról: Az AYCM SportPass egy multifunkciós sportbérlet, amivel Klubtagjaik az
ország szinte összes sportlétesítményét látogathatják, egy uszodabérlet árának töredékéért, legyen szó jógáról,
táncról, falmászásról, gokartról, lovaglásról, golfról, teniszről, fitneszről, vitorlázásról, csoportos órákról, evezésről,
wakeboardról, strandolásról, stb.
Az alábbi hivatkozás alatt lehet megnézni, hogy mely elfogadóhelyeket, mely csomagokkal lehet látogatni:
http://www.aycm.hu/ebl/kiajanlo/index.php?nev=C_D_XXL_2018
Speciális csomagok és árak:

C – 5.990,- Ft/fő/hó
D – 7.990,- Ft/fő/hó
XXL – 16.900,- Ft/fő/hó
3000,-Ft/fő/év adminisztrációs díj
A fenti árak az ÁFÁ-t tartalmazzák
FONTOS!!!
A KMDSZ minden Külügyes munkavállaló esetében átvállalja a 3.000,-Ft/fő/év adminisztrációs díjat, továbbá a
KMDSZ Tagjai esetében 4.000,-Ft/fő/hó összeggel a szolgáltatási díjhoz is hozzájárul, ezért nagyon-nagyon fontos,
hogy amikor az alábbi módon jelentkeztek a kártyáért, a megfelelő szervezetet válasszátok ki!

Az AYCM megrendelés/hosszabbítás menete:
(hosszabbítás esetén, fizikailag a 2017-es kártyát lehet továbbra is használni)

1.

Az AYCM Intranet felülete az alábbi linken érhető el: https://intranet2.aycm.hu/

2.

Ezen az AYCM Intranet-es weboldalon a céges e-mail cím (@mfa.gov.hu végződésű) regisztrációja után érkezik
egy automatikus validáló (ellenőrző) üzenet. Az ebben szereplő linkre kattintva folytatható a kártya igénylés.

3.

Tovább lépés a szerződéskötő felületre.

4.

A személyes adatok, elérhetőség, munkáltató/szervezet stb. kitöltése.

5.

Csomag kiválasztása.

6.

Az Adatkezelési Nyilatkozat, a Felhasználási Szabályzat, az ÁSZF, és a dolgozói önrész tudomásul vétele.

7.

A megrendelés befejezése.

8.

A szakszervezet ügyintézője jóváhagyja a kártyaigénylést.

9.

Ezt követően érkezik e-mailben a szerződésre és a díjbekérőre mutató link.

10.

A kártya ezután átvehető a KMDSZ Irodában, hosszabbítás esetén az idei kártyát megtartva lehet folytatni a
sportolást

11.

A díjbekérőn szereplő összeg utalása.

12.

Ezután havonta érkezik a díjbekérő e-mailben, ami AYCM Ügyfélkapun bankkártyával vagy utalással is rendezhető.

Kérdés esetén fordulj bizalommal az AYCM Ügyfélszolgálatához az alábbi elérhetőségeken:
1053 Budapest Károlyi utca 11. III.em.1. (9-es kapucsengő)
(Egy perc séta a Ferenciek terétől)
Tel.: +36 1 445 1563
info@allyoucanmove.hu
NYITVA TARTÁS:
Hétfőtől - Szerdáig 10:00-18:00-ig
Csütörtökön 10:00-20:00-ig
Péntek – Szombat - Vasárnap: zárva

Végtelen sport, Végtelen élmény. #AYCM2018
Üdvözlettel:
KMDSZ

