
Forum AION PL 

Oficjalne forum Aion PL to świetne miejsce na wymianę informacji odnośnie gry, rekrutowanie 

nowych graczy do legionu, uzyskanie odpowiedzi na pytania czy po prostu podzielenie się fajnym 

filmikiem czy screenem. To także miejsce, gdzie nasz Zespół Aion PL będzie w stanie najszybciej 

zareagować / odpowiedzieć na Twoje zapytanie, tam też organizowane będą specjalne konkursy i 

eventy dla aktywnych użytkowników forum! 

Jak widać zalet korzystania z forum jest wiele, nie wiesz jednak jak się na nie zalogować? Poniższy 

poradnik rozwieje Twoje wątpliwości. 

W chwili obecnej jedynym sposobem na korzystanie z oficjalnego forum Aiona jest logowanie się 

poprzez stronę główną http://www.aionfreetoplay.com/website/ Na forum należy każdorazowo 

logować się przy użyciu strony głównej! 

Poniżej przedstawiamy dwa sposoby, jak można zalogować się na forum 

Sposób 1: 

Upewnij się, iż strona główna przełączona jest na wersję polską. Następnie kliknij na przycisk „Do 

loginu”. 

 

 



Następnie zaloguj się używając swojej nazwy oraz hasła 

 

 

 

 

 

 

 

 

Następnie zaloguj się używając swojej nazwy oraz hasła przypisanych do konta gry

 

 

 

Będąc zalogowanym na stronie głównej, wejdź w 

Społeczność -> Forum. Jeśli logujesz się po raz 

pierwszy poproszony zostaniesz o wybranie 

swojej nazwy użytkownika na forum (ważne by 

nazwa składała się TYLKO z małych liter

Utworzone zostanie Twoje unikalne 

forum. Przy kolejnych odwiedzinach, 

automatycznie zostaniesz przeniesiony na forum.

 

 

 

przypisanych do konta gry!

 

Będąc zalogowanym na stronie głównej, wejdź w 

> Forum. Jeśli logujesz się po raz 

pierwszy poproszony zostaniesz o wybranie 

swojej nazwy użytkownika na forum (ważne by 

TYLKO z małych liter). 

Utworzone zostanie Twoje unikalne konto na 

forum. Przy kolejnych odwiedzinach, 

automatycznie zostaniesz przeniesiony na forum. 



Sposób 2: 

Nie będąc zalogowanym na stronie głównej

Zostaniesz poproszony o zalogowanie się przy użyciu loginu i hasła 

logujesz się po raz pierwszy, będziesz musiał wybrać swój unikalny nick na forum.

odwiedzinach automatycznie zostaniesz przeniesiony na forum.

 

Znane problemy!!! 

Jeśli strona cały czas nie przyjmuje

należy „do skótku” wpisywać nick składający się z losowych znaków np. „jdfhyebasbhdjs”. W 

momencie, gdy strona przeniesie Cię na forum należy 

(poprzez system Supportu Aion PL 

użytkownika na forum na wybraną przez Ciebie.

 

na stronie głównej, przejdź do Społeczność -> Forum.

Zostaniesz poproszony o zalogowanie się przy użyciu loginu i hasła przypisanych do konta gry

będziesz musiał wybrać swój unikalny nick na forum.

odwiedzinach automatycznie zostaniesz przeniesiony na forum.

 

Jeśli strona cały czas nie przyjmuje różnych wybranych przez Ciebie nazw użytkownika na forum, 

należy „do skótku” wpisywać nick składający się z losowych znaków np. „jdfhyebasbhdjs”. W 

momencie, gdy strona przeniesie Cię na forum należy JAK NAJSZYBCIEJ zgłosić Administracji Forum 

stem Supportu Aion PL http://support.aionfreetoplay.pl/ ) prośbę o zmianę nazwy 

użytkownika na forum na wybraną przez Ciebie. 

 

przypisanych do konta gry. Jeśli 

będziesz musiał wybrać swój unikalny nick na forum. Przy kolejnych 

 

różnych wybranych przez Ciebie nazw użytkownika na forum, 

należy „do skótku” wpisywać nick składający się z losowych znaków np. „jdfhyebasbhdjs”. W 

zgłosić Administracji Forum 

) prośbę o zmianę nazwy 


