
ZAREJESTRUJ SWÓJ BILET KROK PO KROKU :
1. Przyłóż swoja kartę do czytnika- zobaczysz informację „karta wymaga 

aktualizacji”
2. Wsuń kartę do „kieszeni”, następnie „potwierdź”- zobaczysz informację 

„aktualizacja zakończona”
3. I gotowe  



Jeśli za szybko wyciągniesz swoją kartę zobaczysz informację:

Wtedy: 
1. Ponownie wsuń kartę do „kieszeni” 
2. Potwierdź aktualizację
3. I gotowe



TERAZ „SKASUJ” SWOJĄ KARTĘ ELEKTRONICZNĄ :
1. Wybierz rodzaj swojego biletu- normalny czy ulgowy i naciśnij go.
2. Przyłóż kartę do czytnika- usłyszysz sygnał
3. Zobaczysz informację, że pobrano pieniążki za Twój przejazd 
4. I gotowe.



Chcesz wybrać ulgowy?
1. Wybierz opcję ULGOWY
2. Teraz wybierz swoją ulgę: 50% lub 70%- naciśnij odpowiednie pole
3. Przyłóż swoją kartę do czytnika- usłyszysz sygnał
4. Zobaczysz informację, że pobrano pieniążki za Twój przejazd
5. I gotowe 



1. Wysiadając przyłóż swoją kartę do czytnika
2. Wyświetli się informacja ile pieniędzy Ci zwrócono (jeśli nie 

jedziesz do końca trasy) i stan Twoich środków na karcie 
elektronicznej  



BILET OKRESOWY 
1. Przyjdź do biura MPK, a my zmienimy rodzaj Twojej karty z 

PORTMONETKI na BILET OKRESOWY
2. Wsuń swoją kartę elektroniczną do „kieszeni”
3. Przeprowadź aktualizację 
4. Widzisz informację, że Twoja karta jest zaktualizowana
5. Przyłóż swoją kartę do czytnika- usłyszysz sygnał
6. Widzisz informację, że zarejestrowano Twój przejazd 
7. I gotowe



Chcesz swoją kartą elektroniczną zapłacić za inną osobę lub bagaż?
1. Kiedy „odbijesz” już kartę za siebie, na ekranie ponownie pojawi się 

główne menu
2. Wybierz odpowiedni rodzaj biletu dla kogoś lub za bagaż : normalny 

lub ulgowy
3. Jeśli ulgowy- to wybierz ULGOWY 50% lub ULGOWY 70%
4. Przyłóż swoją kartę elektroniczną- usłyszysz sygnał
5. I gotowe 



Chcesz sprawdzić stan środków na karcie elektronicznej ?
1. Na ekranie głównym wybierz opcję SPRAWDZENIE 
2. Przyłóż swoją kartę do czytnika 
3. Zobaczysz informację, że skasowałeś np..: 2 bilety normalne, 1 

ulgowy 50%, 0 ulgowych 70% oraz ile pozostało na karcie



Chcesz sprawdzić stan na bilecie okresowym?

1. Na ekranie głównym wybierz opcję SPRAWDZENIE

2. Przyłóż swoją kartę do czytnika
Bilet 
okresowy 
ważny 
nieskasowany

Bilet 
okresowy 
ważny 
skasowany
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