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Sago mini world subscription

Ta aplikacja jest dostępna tylko w App Store dla telefonu iPhone iPada. Godziny twórczej aktywności, gry i otwartej zabawy = pozytywny, interaktywny czas przedsekcyjny dla przedszkolaków. Sztuczki pomagają dzieciom dorastać: Ciesz się setkami ciekawych zajęć, które zachęcają do wyrażania siebie, empatii i kreatywności poprzez otwarte odkrywanie. Mniej czasu na
telewizję, bardziej aktywne umysły: Dzięki łatwemu w nawigacji menu, przyjaznym postaciom i chichoczącym niespodziankom u dzieci w wieku od 2 do 5 lat, mogą odkrywać i wchodzić w interakcje na własną rękę. (Koniec z zombie ekranu!) Poznaj Sago Mini Pals: Dzieci podróżują z Harveyem, Jinją, Robinem i Jackiem, gdy eksplorują przestrzeń kosmiczną, latają po lesie, budują
robota, projektują potwora, jeżdżą wóz strażacki, nurkują w nurkowaniu głębinowym, stają się superbohaterami, odwiedzają znajomych i nie tylko - wszystko w jednym kapryśnym świecie. Super bezpieczny czas przed ekranem: Zarówno COPPA, jak i KidSafe certyfikowane, to cyfrowa rozrywka, w której rodzice mogą czuć się dobrze. Parents' Choice Gold Award, nominacja
Webby, Academics' Choice Smart Media Award, Kidscreen Award i W3 Mobile App Design Award *** Idealny dla przedszkolaków! Opisywany w New York Times, The Guardian i USA Today Wszystkie ich aplikacje są ucztą dla dzieci. – GuardianShare jeden Sago Mini Świat subskrypcji z całą rodziną - niezależnie od platformy lub urządzeniaFeatures:• Nieograniczony dostęp do
setek działań, wszystko w jednej aplikacji przyjaznej dla dzieci• CERTYFIKAT COPPA i kidSAFE• Graj w fabrycznie załadowane gry bez WiFi lub Internetu• Świeże treści, gry i niespodzianki aktualizowane co miesiąc• Korzystaj z jednej subskrypcji na wielu urządzeniach• Uzyskaj regularne aktualizacje od ulubionych postaci• Członkowie otrzymują pierwszy dostęp do wszystkich
nowych gier i wydań• Idealny dla dzieci w wieku 2-5 lat• Brak reklam innych firm lub zakupów w aplikacji dla członków• Sprawia, że idealny prezent dla ciekawskich dzieci Informacje o subskrypcji w okresie próbnym przy rejestracji! Po bezpłatnym okresie próbnym możesz zamówić co miesiąc lub rocznie. A jeśli zmienisz zdanie w dowolnym momencie, anulowanie jest łatwe dzięki
twoim ustawieniom iTunes.• Po potwierdzeniu zakupu płatność zostanie obciążona za pośrednictwem twojego konta iTunes.• Twoja subskrypcja zostanie automatycznie odnowiona, chyba że automatyczne odnowienie zostanie wyłączone co najmniej 24 godziny przed końcem bieżącego okresu.• Nie chcesz jej automatycznie odnawiać? Zarządzaj ustawieniami konta i odnawiania
w ustawieniach konta.• Możesz korzystać z subskrypcji na dowolnym urządzeniu zarejestrowanym przy użyciu konta Apple ID. Podobnie jak wszystkie subskrypcje Apple, Sago Mini World nie może korzystać z chmury rodzinnej do udostępniania subskrypcji za pośrednictwem różnych kont Apple ID.• Anuluj subskrypcję w dowolnym momencie za pomocą ustawień konta bez
opłaty za anulowanie.• Jeśli potrzebujesz pomocy, masz pytania lub Przywitaj się, prosimy o kontakt worldsupport@sagomini.comPrivacy PolicySago Mini zobowiązuje się do ochrony prywatności twoich dzieci. Przestrzegamy ścisłych wytycznych zawartych w przepisach dotyczących ochrony prywatności dzieci w internecie (COPPA), aby informacje o dziecku online. Przeczytaj
naszą pełną politykę prywatności tutaj. Regulamin: Sago MiniSago Mini jest wielokrotnie nagradzaną firmą zajmującą się grami. Robimy aplikacje, gry i zabawki dla przedszkolaków na całym świecie. Zabawki, które sieją wyobraźnię i wyhodowują cuda. Wnosimy przemyślane planowanie do życia. Dzieci. Rodziców. Ze względu na chichocze. Uwielbiamy nawiązywają nowe
znajomości! Instagram: @sagominiFacebook: Sago MiniTwitter @sagominiSay hello@sagomini.com*NOWE NIESPODZIANKI* Dotknij w prawym górnym rogu menu Świat, aby odbić 3 zupełnie nowe mini-gry z plikami Sago BFF. Bądź playdi w domu Gałka muszkatołowa, zbuduj samochód z blokami lub muszlą w kąpieli Harveya!* NOWE SPOSOBY PORUSZANIA SIĘ *
Sprawdź rozszerzone menu Ulubione, aby znaleźć wszystkie gry, w które grało Twoje dziecko. Możesz również wybrać gry na podstawie tematu lub lokalizacji: idealny na kryty dzień śniegu lub myślenie życzeniowe na tropikalne wakacje! Zespół wykonał fantastyczną pracę i mówi prawdę, że dzieci nie tylko grać w tym ;)Grafia, zabawne pomysły dostępne opcje sprawiają, że
całkowicie warte swojej ceny! Jest doskonały, zabawny, nie agresywny, inteligentny i piękny. Moje dziecko kocha te gry. Warte każdego grosza. Deweloper (Sago Mini) wskazał, że zasady ochrony prywatności w aplikacji mogą obejmować opisane metody przetwarzania danych. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z zasadami ochrony prywatności dewelopera. Z: Zakupy Dane
kontaktowe Identyfikatory Dane mogą być gromadzonezone, ale są powiązane z Twoimi kontami, urządzeniami lub tożsamością: Zasady ochrony prywatności ochrony prywatności, np. w zależności od zależnościch funkcji lub Swoje wieku wieku. Więcej informacji Strona internetowa dewelopera Wsparcie Aplikacji Prywatności Godziny twórczej aktywności, gry i otwartej gry =
pozytywny, interaktywny ekran dla przedszkolaków. Sztuczki pomagają dzieciom dorastać: Ciesz się setkami ciekawych zajęć, które zachęcają do wyrażania siebie, empatii i kreatywności poprzez otwarte odkrywanie. Mniej czasu na telewizję, bardziej aktywne umysły: Dzięki łatwemu w nawigacji menu, przyjaznym postaciom i chichoczącym niespodziankom u dzieci w wieku od 2
do 5 lat, mogą odkrywać i wchodzić w interakcje na własną rękę. (Koniec z zombie ekranu!) Poznaj Sago Mini Pals: Dzieci podróżują z Harveyem, Jinją, Robinem i Jackiem, gdy eksplorują przestrzeń kosmiczną, latają po lesie, budują robota, projektują potwora, jeżdżą wóz strażacki, nurkują w nurkowaniu głębinowym, stają się superbohaterami, odwiedzają znajomych i nie tylko -
wszystko w jednym kapryśnym świecie. Super bezpieczny czas przed ekranem: Zarówno COPPA, jak i KidSafe certyfikowane, to cyfrowa rozrywka, w której rodzice mogą czuć się dobrze. Parents' Choice Gold Award, nominacja webby, Academics' Choice Smart Media Award, Kidscreen Award i W3 Mobile Design Award *** Idealny dla przedszkolaków! Opisywany w New York
Times, The Guardian i USA Today Wszystkie ich aplikacje są ucztą dla dzieci. - Guardian Udostępnij jedną subskrypcję Sago Mini World Rodzina – niezależnie od platformy lub urządzenia Cechy: • Nieograniczony dostęp do setek aktywności, wszystko w jednej aplikacji przyjaznej dla dzieci • CERTYFIKAT COPPA i kidSAFE • Graj w fabrycznie załadowane gry bez WiFi lub
Internetu • Świeże treści, Gry i niespodzianki aktualizowane co miesiąc • Korzystaj z jednej subskrypcji na wielu urządzeniach • Otrzymuj regularne aktualizacje od ulubionych postaci • Członkowie otrzymują pierwszy dostęp do wszystkich nowych gier i wydań • Idealny dla dzieci w wieku 2-5 lat • Brak reklam innych firm lub zakupów w aplikacji dla członków • Sprawia, że idealny
prezent dla ciekawskich dzieci Szczegóły subskrypcji Nowi użytkownicy mają dostęp podczas bezpłatnego okresu próbnego podczas rejestracji! Po bezpłatnym okresie próbnym możesz zamówić co miesiąc lub rocznie. A jeśli zmienisz zdanie w dowolnym momencie, anulowanie jest łatwe dzięki ustawieniom iTunes. • Po potwierdzeniu zakupu płatność zostanie pobrana za
pośrednictwem twojego konta iTunes. • Subskrypcja zostanie automatycznie odnowiona, chyba że automatyczne odnawianie zostanie wyłączone co najmniej 24 godziny przed końcem bieżącego okresu. • Nie chcesz odnawiać automatycznie? Zarządzaj ustawieniami konta i odnawiania w ustawieniach konta użytkownika. • Możesz uzyskać dostęp do subskrypcji z dowolnego
urządzenia zarejestrowanego za pomocą konta Apple ID. Podobnie jak wszystkie subskrypcje Apple, Sago Mini World nie może używać chmury rodzinnej do udostępniania subskrypcji za pośrednictwem różnych firm Apple. • Anuluj subskrypcję w dowolnym momencie za pomocą ustawień konta bez opłaty za anulowanie. • Jeśli potrzebujesz pomocy, masz pytania lub chcesz się
przywitać, skontaktuj się z [email protected] Polityka prywatności Sago Mini zobowiązuje się do ochrony prywatności i prywatności twoich dzieci. Przestrzegamy ścisłych wytycznych zawartych w przepisach dotyczących ochrony prywatności dzieci w internecie (COPPA), aby zapewnić ochronę danych dziecka w internecie. Przeczytaj naszą pełną politykę prywatności tutaj.
Regulamin: About Sago Mini Sago Mini to wielokrotnie nagradzana firma zajmująca się grami. Robimy aplikacje, gry i zabawki dla przedszkolaków na całym świecie. Zabawki, które sieją wyobraźnię i wyhodowują cuda. Wnosimy przemyślane planowanie do życia. Dzieci. Rodziców. Ze względu na chichocze. Uwielbiamy nawiązywają nowe znajomości! Instagram: @sagomini
Facebook: Sago Mini Twitter @sagomini Say [email protected] Nie-rodzice są zdesperowani, aby wiedzieć, jakie zwierzę rosie jest (chomik, rekord!), naszym drugim najczęściej zadawanym pytaniem było udostępnienie jednej subskrypcji Sago Mini World na wielu urządzeniach. Podczas gdy subskrypcja może być udostępniona, jeśli użytkownicy byli pod tym samym Apple ID lub
Google Play e-mail, pozostawił babci tablet, iPhone opiekunki i młodszego rodzeństwa iPad w szczęściu. A z furią sklepu spożywczego lub aukcję rodzeństwa na horyzoncie, wiemy, że natychmiastowy i łatwy dostęp do świata jest sprawą najwyższej wagi. Zajęło trochę (w porządku: trochę więcej niż trochę) za kulisami, aby dostosować i przetestować, ale jesteśmy
podekscytowani, aby móc że możesz teraz udostępnić jedną subskrypcję World na wielu urządzeniach — niezależnie od tego, czy są one na iOS czy Android. Twoje a wsparcie, kiedy uporządkowaliśmy załamanie tej gorąco oczekiwanej funkcji, nie zostało niezauważone. Nie mogliśmy natychmiastowo ustalić Twojej lokalizacji. Więc wystarczy rozmawiać ... Niech cię uwięzimy!
(Nie martw się, to bułka z masłem). Wystarczy zaktualizować aplikację Świat (lub pobrać ją z wybranego sklepu z aplikacjami), otworzyć ją i postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:1. Otwórz aplikację i kliknij przycisk Start. Powinieneś zostać poproszony o utworzenie konta — to konto jest niezależne od subskrypcji i możesz udostępnić adres e-mail i hasło tego konta,
komu chcesz udostępnić subskrypcję!2.Nie widzisz monitu? Zawsze możesz utworzyć konto udostępniania w sekcji Rodzice aplikacji (znajdującej się w lewym górnym rogu). Gdy jesteś w sekcji Rodzice, przejdź do karty Konto i przewiń w dół, aż znajdziesz pozycję Utwórz konto. 3. Szybkie ostrzeżenie: musisz utworzyć konto udostępniania Sago Mini na urządzeniu i iTunes /
Google Play ID z subskrypcją World. Dowiedz się więcej o Świecie, naszej aplikacji, która daje pełny dostęp do wszystkich ponad 25 gier, tutaj. Tutaj.
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