System SkyCash

Sprzedaż biletów przy użyciu telefonu komórkowego za pośrednictwem firmy SkyCa
sh Poland S.A.

Podstawa prawna: Uchwała nr 175/2015 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia
24.09.2015r.
Darmowa aplikacja SkyCash pozwala
kupować bilety w każdym miejscu, 24 godziny na dobę, bez odliczania drobnych czy szukania
otwartego punktu sprzedaży.
Prom
ocja powitalna
Po założeniu konta pierwszy
bilet w cenie do 4 zł możesz „skasować” zupełnie za darmo
.
Powitalna promocja dotyczy wszystkich nowych użytkowników z saldem 0 zł, którzy nie
wykonali jeszcze żadnej transakcji.

Jak pobrać aplikację SkyCash?
Wystarczy, że posiadasz telefon komórkowy z systemem
Android
,
iOS
lub
Windows Phone
. SkyCash możesz pobrać wpisując w przeglądarce telefonu adres m.skycash.com lub
korzystając z dedykowanego sklepu z aplikacjami:
Google Play
App Store
Windows Phone Store

Aplikację możesz też pobrać wysyłając
SMS-a o treści 1 na numer 510 510 205
(opłata zgodna z cennikiem operatora telekomunikacyjnego).
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Podczas pierwszego uruchomienia SkyCash w telefonie aplikacja przeprowadzi Cię przez
krótki proces rejestracji.

Podłączenie karty płatniczej / Doładowanie konta
Podobnie jak w tradycyjnych punktach sprzedaży, do zakupu biletów potrzebne będą środki
pieniężne.
SkyCash umożliwia bezpieczne zarejestrowanie karty płatniczejMasterCard lub Visa, jak
również zasilanie elektronicznej portmonetki.

Podłączając do SkyCash kartę płatniczą możeszNależność
kupować bilety
za bilety
bezbędzie
konieczności
pobierana
pamiętan
bezpo
Zakup biletów
Uwaga! Aktywuj usługę i zasil konto przed wejściem do
autobusu.
Pamiętaj! Bilet należy kupić niezwłocznie po wejściu do autobusu.
Korzystanie ze SkyCash jest bardzo proste:

1.

Otwórz zakładkę „Komunikacja miejska”.

2. Z listy miast wybierz Przemyśl. Aplikacja zapamięta ten wybór i podczas kolejnych
zakupów ten krok zostanie pominięty.
3. Na kolejnym ekranie określ, czy chcesz dokonać zakupu biletu normalnego, ulgowego czy
ulgowego komunalnego.
4.

Wybierz jeden z dostępnych biletów jednorazowych.

5.

Wprowadź numer linii oraz określ liczbę biletów.

6. Zatwierdź zakup, np. kodem PIN lub kodem CVV/CVC2/CVC2/MPIN karty płatniczej (trzy
ostatnie cyfry numeru na jej odwrocie).
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Jeżeli chcesz kupować bilety jeszcze szybciej, możesz wyłączyć autoryzowanie mniejszych
transakcji kodem PIN.
W tym celu otwórz zakładkę Ustawienia konta > Bezpieczeństwo aplikacji i wybierz opcję
„Wyłącz PIN dla transakcji < 50 PLN”.

Kontrola biletów Wszystkie zakupione bilety zostają automatycznie zapisane w
pamięci telefonu i są dostępne w zakładce „Bilety do kontroli”.
Podczas kontroli należy okazać kontrolerowi ekran telefonu z wyświetlonym biletem. Aby to
zrobić, nie trzeba mieć połączenia z Internetem.
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Co jeszcze potrafi SkyCash? Poza biletami komunikacji miejskiej SkyCash oferuje
możliwość korzystania z wielu innych usług, jak np. realizowanie natychmiastowych przelewów
na numer telefonu, zasilanie telefonów na kartę, wypłacanie gotówki z bankomatów czy
opłacanie domowych rachunków. Aplikacja pozwala też kupować bilety na przejazdy pociągami
ośmiu przewoźników kolejowych, w tym Przewozów Regionalnych i PKP Intercity. SkyCash
działa w kilkudziesięciu polskich miastach, m.in. w Warszawie, Krakowie, Rzeszowie i Dębicy.
Więcej informacji:
www.skycash.com
i
www.facebook.com/skycash

Bezpieczeństwo
System SkyCash zapewnia bezpieczeństwo transakcji na poziomie kart kredytowych i
bankowości elektronicznej. Potwierdza to przyznana przez Narodowy Bank Polski licencja
Agenta Rozliczeniowego. Firma posiada ponadto certyfikat PCI DSS (Payment Card Industry
Data Security Standard). Oznacza to, że SkyCash spełnia światowe standardy mające na celu
zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa we wszystkich środowiskach, w których
przetwarzane są dane posiadaczy kart płatniczych.
W razie potrzeby pasażerowie mogą kontaktować się ze SkyCash pod adresem:
bok@SkyCash.com
lub pod numerami: (22) 403 8020, (22) 403 8040.
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