Informacja prasowa, 10 sierpnia 2017 r.
Rekordowo niska cena
biletów komunikacji miejskiej

Bilety ZMKS Jasło w komórce
Bilety na autobusy komunikacji miejskiej w Jaśle można już kupować telefonem
komórkowym, przy użyciu darmowej aplikacji mobilnej mPay. Pasażerowie
korzystający z rozwiązania mogą też uczestniczyć w promocji, dzięki której cena
biletów wynosi tylko 1 zł.
Aplikacja mPay zapewnia szybki dostęp do biletów komunikacji miejskiej. Pasażerowie mogą
kupować je w każdym miejscu i o każdej porze dnia, bez konieczności stania w kolejkach,
posiadania gotówki czy szukania otwartego kiosku. Rozwiązanie jest dostępne w
kilkudziesięciu innych miastach na terenie całej Polski, m.in. w Rzeszowie, Krakowie,
Przemyślu, Poznaniu i Warszawie. W Jaśle aplikacja pozwala na kupowanie telefonem
biletów jednorazowych. Standardowo ich ceny są takie same, jak w tradycyjnych punktach
sprzedaży. Dzięki trwającej obecnie promocji pasażerowie mogą jednak liczyć na duże
oszczędności i kupować bilety za symboliczną złotówkę. Z tańszych przejazdów można
korzystać wielokrotnie.
Celem akcji zorganizowanej przez mPay i Mastercard jest propagowanie mobilnego stylu
życia oraz zachęcanie do korzystania z nowoczesnych rozwiązań płatniczych. Z biletów za
złotówkę mogą korzystać wszyscy użytkownicy mPay, którzy dokonują zakupu przy użyciu
karty płatniczej zarejestrowanej w portfelu cyfrowym Masterpass, dostępnym w aplikacji
mPay pod nazwą mPay Wallet. Rabat będzie naliczany automatycznie podczas każdej
transakcji zrealizowanej w czasie trwania akcji. W promocji mogą uczestniczyć posiadacze
kart z logo różnych banków i organizacji płatniczych. Aby móc płacić nimi za bilety, należy
zarejestrować się w cyfrowym portfelu mPay Wallet. Można to zrobić na stronie internetowej
www.wallet.mpay.pl lub bezpośrednio w aplikacji na telefonie. W tym celu należy wejść do
zakładki „Karty płatnicze”, wybrać opcję „Dodaj kartę” i wypełnić formularz danymi karty.
Kupowanie biletów za pomocą karty płatniczej jest bardzo proste. Wystarczy uruchomić
mPay w komórce, a następnie wybrać Jasło z listy miast i potrzebny bilet. Kolejny krok to
wybór mPay Wallet jako formy płatności i zatwierdzenie operacji. Pasażerowie mogą też
płacić za bilety środkami, którymi wcześniej zasilili swoją elektroniczną portmonetkę (np.
zwykłym przelewam bankowym).
Wszystkie zakupione bilety zostają automatycznie zapisane w aplikacji. Podczas kontroli
wystarczy wejść do zakładki „Kontrola biletów”, wybrać aktywny bilet i okazać go
kontrolerowi. Można to zrobić nawet wtedy, gdy telefon nie ma połączenia z Internetem.
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Aplikacja mPay jest darmowa i dostępna na telefony z systemami Android, iOS oraz
Windows Phone. Żeby ją pobrać, wystarczy w dedykowanym sklepie z aplikacjami wpisać
„mPay płatności mobilne”. Innym sposobem jest wpisanie w przeglądarce internetowej
telefonu adresu www.app.mpay.pl. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacja
przeprowadza użytkownika przez krótki proces rejestracji.
Promocja umożliwiająca kupowanie biletów za złotówkę będzie trwała do wyczerpania
przeznaczonych na nią środków w kwocie 15 tys. zł. Z tańszych przejazdów komunikacją
miejską można korzystać we wszystkich miastach, w których działa system. Pełny regulamin
promocji jest dostępny na stronie internetowej mPay.

***
mPay zadebiutował na rynku w 2003 r. i jest najdłużej działającym w Polsce systemem płatności
przez telefon komórkowy. Aplikacji mPay umożliwia m.in. kupowanie biletów komunikacji
miejskiej, regulowanie należności za parkowanie czy zasilanie telefonicznych kont prepaid za
pomocą smartfona lub tabletu.
Od roku 2007 mPay SA jest koncesjonowanym agentem rozliczeniowym, uprawnionym do
procesowania transakcji realizowanych za pomocą urządzeń mobilnych. Firma posiada też
zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na świadczenie usług w charakterze krajowej instytucji
płatniczej. Inwestorem strategicznym mPay S.A. od 2013 r. jest Grupa "LEW" S.A. Więcej
informacji: http://mpay.pl
Masterpass to usługa Mastercard pozwalająca klientowi zarejestrować karty płatnicze w
cyfrowym portfelu dostępnym pod marką wydawcy, np. w mPay Wallet. Wybierając metodę
płatności Masterpass, użytkownik nie musi każdorazowo wpisywać danych karty płatniczej, a
jedynie wybrać dowolną z kart zapisanych w portfelu. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych
zabezpieczeń dane kart płatniczych zapisanych w Masterpass są w pełni bezpieczne. Nie są one
też udostępniane sprzedawcom. Tej metody płatności można używać w sklepach internetowych i
aplikacjach mobilnych na całym świecie, tam gdzie widoczne jest logo Masterpass. Więcej
informacji: http://masterpass.pl/.
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