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Stargard kupuje bilety komunikacji w SkyCash
W Stargardzie można już kupować bilety komunikacji miejskiej przy użyciu SkyCash –
darmowej aplikacji na smartfony. Tym samym Stargard dołącza do ponad 50 innych
miejscowości, w których można kupować bilety w aplikacji SkyCash.
W ofercie znajdą się najpopularniejsze bilety stargardzkiego MPK: jednorazowe dla Strefy A,
Strefy 2. i Strefy 3. oraz bilet 24-godzinny dla Strefy A, oczywiście w taryfie normalnej i z
uwzględnieniem zniżek ustawowych. Ponadto w weekendy dostępny jest bilet Rodzinny
Weekendowy. Jest to kolejny krok w celu ułatwienia pasażerom podróżowania komunikacją
publiczną.
Aplikacja SkyCash pozwala kupić bilet w dowolnym miejscu, 24 godziny na dobę, bez
odliczania drobnych czy szukania otwartego punktu sprzedaży. Wszystkie bilety sprzedawane
są w tych samych cenach, co ich papierowe odpowiedniki.
Jak kupić bilet MPK Stargard przez telefon?
Należy zainstalować aplikację SkyCash dostępną w Google Play dla telefonów z systemem
Android oraz w App Store dla telefonów iPhone. Teraz wystarczy uruchomić SkyCash w
telefonie, otworzyć zakładkę „Komunikacja miejska” i z listy miast wybrać Stargard - aplikacja
zapamięta wybór i podczas kolejnych zakupów można będzie pominąć ten krok. Następnie
należy wybrać jeden z dostępnych biletów i potwierdzić zamiar jego zakupu. Po zatwierdzeniu
płatności bilet zostaje automatycznie zapisany w pamięci telefonu. Podczas kontroli wystarczy
otworzyć zakładkę „Bilety do kontroli”, wybrać zakupiony bilet i okazać go kontrolerowi. Tę
czynność można wykonać nawet gdy nie ma połączenia z Internetem.
Aby móc dokonać płatności za bilety, należy uprzednio zasilić swoje Konto SkyCash środkami,
np. błyskawicznym przelewem bankowym. Aplikacja umożliwia też bezpieczne podłączenie
karty płatniczej, dzięki czemu nie trzeba w ogóle pamiętać o zasileniach. Należność za bilety
będzie wówczas pobierana bezpośrednio z konta bankowego pasażera.
- SkyCash to wygodny sposób na kupowanie biletów komunikacji miejskiej, ale także cały
szereg innych, ułatwiających codzienne życie usług – powiedział Piotr Bochenek, członek
zarządu SkyCash. – W aplikacji znajdziemy kupować bilety na pociągi większości polskich
przewoźników kolejowych, doładujemy telefon na kartę, wypłacimy gotówkę z bankomatu lub
opłacimy domowe rachunki - dodaje Bochenek.
Aplikację SkyCash można pobrać za darmo w Google Play i App Store, jak również po
wpisaniu w przeglądarce internetowej telefonu adresu m.skycash.com.
***

SkyCash to największy w Polsce system płatności i usług mobilnych dla telefonów
komórkowych, pozwalający m.in. w wygodny sposób kupować bilety komunikacji miejskiej
i opłacać parkowanie w kilkudziesięciu polskich miastach. Aplikacja umożliwia także
kupowanie
biletów
kolejowych
większości
polskich
przewoźników,
w tym PKP Intercity i Przewozów Regionalnych, jak również zakup biletów do kina, wypłacanie
gotówki z bankomatów bez użycia karty oraz natychmiastowe przelewy pomiędzy
użytkownikami i płatności za domowe rachunki. Wszystkie transakcje są zabezpieczone na
poziomie bankowości mobilnej i kart płatniczych.
Ze SkyCash korzysta już ponad 2 000 000 Użytkowników, którzy wykonują ponad 1,5 miliona
transakcji miesięcznie.
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