Mobilne sposoby
�a bezgotówkowe płatności za postój
w Strefie Płatnego Parkowania
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Doładuj konto:
Pobierz i zainstaluj aplikację
na swoim telefonie
lub połącz się
z odpowiednim
Pango: połącz kartę płatniczą z kontem Pango,
lub doładuj konto w przedpłacie.
numerem

Parkuj i płać mobilnie

moBILET: przelewem
mobiPARKING (skyCash):

przelewem, kartą lub w sklepach Żabka i Freshmarket
po uprzednim wygenerowaniu kodu w aplikacji

mPAY: przelewem, środkami z dowolnej karty
płatniczej lub bezpośrednio z karty zapisanej
w MasterCard Mobile

mobiPARKING

!
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możliwości
aplikacji

płacisz za postój
w Strefie Płatnego Parkowania

kupujesz bilety
komunikacji miejskiej

kupujesz bilety kolejowe

możesz doładować
swój telefon

kupujesz bilety
do kina

możesz przez telefon
wykonywać
przelewy między
użytkownikami

dokonujesz płatności
za rachunki poprzez
zeskanowanie kodu

Dzięki Pango zaparkujesz zarówno
w Strefach Płatnego Parkowania,
jak i na parkingach zamkniętych.

płacisz przez Internet
środkami z „portmonetki
elektronicznej”
lub kartą zarejestrowaną
w MasterCard Mobile

wypłacasz pieniądze
z bankomatu
bez karty i przelewów

mobiPARKING

?
dla kogo

Android, iOS Apple (iPhone),
BlackBerry, SMS, IVR, ASR
System Pango działa
na każdym telefonie
(niezależnie od modelu
i operatora)
tel. 222 700 100

www.pango.pl
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Android, iOS Apple (iPhone), Windows Phone, Symbian oraz

Bada, BlackBerry,
Java, BlackBerry,
Windows Mobile 6.5 oraz telefonów Windows Mobile 6.5, możliwość
obsługujących aplikację Java*
korzystania przez SMS lub USSD.
Aplikacja do pobrania
*W przypadku problemów z zainstalowaniem
na stronie www.skycash.com
aplikacji należy poszukać rozwiązania na stronie
www.moBILET.pl w dziale „POMOC”.

Dla posiadaczy telefonów
i urządzeń mobilnych
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Szczegóły na stronie www.mpay.pl

Nie ma konieczności łączenia się
z Internetem

Dla osób posiadających w telefonie komórkowym
dostęp do Internetu

kontroler sprawdzi Twój elektroniczny
bilet parkingowy zdalnie, na podstawie
numeru rejestracyjnego auta

Aplikacja działa
na każdym telefonie
(niezależnie od modelu
i operatora)

nie musisz regularnie
doładowywać konta

ABC123

+

(warunkiem jest oznaczenie pojazdu,
tak by kontroler wiedział, że samochód należy do
użytkownika systemu, z którego obecnie korzysta)

wybrany czas postoju możesz
w każdej chwili skrócić lub wydłużyć
w aplikacji na telefonie

możesz przeglądać
i drukować zestawienia,
dzięki profilowi użytkownika
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(płacisz za faktyczny, a nie przewidywany czas postoju)

zalety
parkowania
z wybraną
aplikacją

nie ma minimalnej
kwoty zasilenia

możesz się zarejestrować przez Internet
na stronie internetowej serwisu, pobrać aplikację
i zasilić swoje konto przelewem lub kartą MasterCard

Wybierz sposób
parkowania z Pango:
- aplikacja Pango (www.pango.pl)
- telefon pod nr 222-700-100
- SMS (nr 4321)

wyślij SMS
o treści MOBILET
pod nr 7055,
a otrzymasz 3 zł na start*

055

7

*wykorzystana kwota zostanie potrącona
przy pierwszym zasileniu Konta moBILET

KOD

możesz zasilić konto
w sklepach
Żabka i Freshmarket
po uprzednim
wygenerowaniu kodu
w aplikacji

nie musisz
rejestrować się
przez Internet,
wystarczy
połączyć się telefonicznie
z numerem *145#
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