
 

Zarządzanie płatnościami subskrypcyjnymi 

Aby uruchomić płatność subskrypcyjną dla wybranej grupy musisz wcześniej zalogować się do Strefy 

Kursanta ProfiLingua pod adresem https://profi-lingua.langlion.com. Jeśli nie posiadasz loginu i hasła 

do aplikacji, skontaktuj się z pracownikiem swojej szkoły. 

Po zalogowaniu należy: 

1. Przejść do zakładki Płatności 

2. Przy wybranej grupie kliknąć na przycisk PŁATNOŚĆ SUBSKRYPCYJNA. Jeśli przycisk nie jest 

widoczny lub nie ma żadnych rat oczekujących na zapłacenie, skontaktuj się z pracownikiem 

swojej szkoły. W przypadku, gdy masz zaplanowane płatności za więcej niż jedną grupę – dla 

każdej z nich możesz skonfigurować osobną subskrypcję. 

 

Rysunek 1. Inicjowanie płatności subskrypcyjnej dla wybranej grupy 

3. Aby rozliczenie subskrypcyjne mogło zostać uruchomione, musisz przed jego rozpoczęciem 

uzupełnić w systemie swój adres e-mail. Jeżeli jeszcze nie zostało to zrobione, pojawi się 

dodatkowe okno, które umożliwi dodanie adresu – należy go wprowadzić, a następnie kliknąć 

na przycisk Zapisz. Jeśli adres został uzupełniony wcześniej, okno się nie pojawi. 

 

Rysunek 2. Dodawanie adresu e-mail do konta 

https://profi-lingua.langlion.com/


 

4. W kolejnym oknie należy wprowadzić dane karty płatniczej lub kredytowej – jej numer, datę 

ważności oraz kod CVV, a następnie kliknąć na przycisk DODAJ KARTĘ. Pod danymi karty 

będą widoczne wszystkie zaplanowane dla danej grupy płatności. 

 

Rysunek 3. Dodawanie danych karty płatniczej do subskrypcji 

W przypadku, gdy uruchomienie subskrypcji powiedzie się, nad zaplanowanymi płatnościami 

pojawi się zielony komunikat PŁATNOŚĆ SUBKSRYPCYJNA. 

 

Rysunek 4. Poprawnie skonfigurowana subskrypcja oraz zaplanowane płatności 

W przypadku, gdy przy uruchamianie subskrypcji zakończy się błędem, odpowiednia 

informacja będzie widoczna (również ponad listą rat). Zalecamy podjąć ponowną próbę 

konfiguracji subskrypcji po kliknięciu na przycisk PŁATNOŚĆ SUBSKRYPCYJNA. 



 

 

Rysunek 5. Nieudana próba uruchomienia subskrypcji 

5. W przypadku, gdy chcesz zakończyć subskrypcję, wystarczy, że klikniesz na menu (trzy kropki) 

obok zielonego napisu PŁATNOŚĆ SUBSRYPCYJNA, a następnie klikniesz na przycisk Zakończ 

subskrypcję. W przypadku, gdy skonfigurowane zostały subskrypcje dla więcej niż jednej 

grupy – każdą należy zakończyć osobno. 

Uwaga: płatność w dalszym ciągu powinna zostać wykonana inną metodą płatności. 

Rezygnacja z płatności subskrypcyjnej nie jest jednoznaczna z rezygnacją z kursu. 

 

Rysunek 6. Dezaktywacja subskrypcji dla wybranej grupy 

 


