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Płatności mobilne
Płatności mobilne
Posiadacze smartfonów mogą dokonywać płatności za parkowanie za pomocą aplikacji mobiParking należącej do
firmy SkyCash oraz CityParkApp należącej do City Parking Group.

Jak parkować?
aplikacja mobiParking
Wszystkie czynności związane z płatnością można wykonać w ciągu kilkunastu sekund, bez wychodzenia
z samochodu. System eliminuje też inne utrapienia kierowców, jak konieczność odliczania drobnych, szukania
parkomatu czy wracania do pojazdu, aby włożyć za szybę bilet parkingowy. Nie trzeba też udawać się do
parkomatu i samochodu, aby przedłużyć parkowanie. W każdej chwili można to zrobić z poziomu komórki. Kierowcy
korzystający z mobiParking mogą wybierać spośród trzech wygodnych metod parkowania:
- bez limitu czasowego, z możliwością zatrzymania w dowolnym momencie
- na wskazany czas
- za określoną kwotę
Przed rozpoczęciem korzystania z usługi należy oznaczyć pojazd bezpłatnym identyfikatorem, który w formie naklejki
samoprzylepnej można otrzymać w biurze Strefy Płatnego Parkowania w każdym mieście, w którym dostępna jest
usługa mobiParking. Identyfikator można również pobrać na naszej stronie, a następnie wydrukować i umieścić
w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu.
(źródło: http://www.skycash.com/aplikacja-skycash/)

Więcej informacji:
pod nr infolinii: 22/403-80-20
(pn.-pt. 8:00-18:00) 22/403-80-40
na stronie: www.skycash.com

aplikacja CityParkApp
Aplikacja ta, to prosty w obsłudze system umożliwiający dokonywanie płatności za parkowanie w strefach płatnego
parkowania za pomocą telefonu komórkowego. Dzięki niej zapłata za parkowanie zajmie tylko kilkanaście sekund.
Aplikację CityParkApp można pobrać bezpłatnie z Google Play, App Store lub Windows Phone Store.
Podczas Rejestracji konta należy podłączyć w aplikacji kartę płatniczą, która będzie źródłem środków do opłacania
parkowania. Dzięki współpracy z MasterCard Mobile płatność za parkowanie za pomocą CityParkApp jest możliwa bez
konieczności zasilania dodatkowego konta „portmonetki”.
Jeśli masz już konto w MasterCard Mobile, uruchomienie płacenia za parking będzie jeszcze łatwiejsze!
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Aby kontroler wiedział, że korzystasz z aplikacji CityParkAPP, odbierz specjalny identyfikator, który należy umieścić za
przednią szybą samochodu. Odebrać można go bezpłatnie w biurze Strefy płatnego parkowania przy ul. Pl. Słowiański
1, 59-220 Legnica.
Korzystanie w 4 krokach:
1.
2.
3.
4.

Pobierz aplikację: https://www.cityparkapp.pl/pobierz-aplikacje
Zarejestruj kartę płatniczą w aplikacji lub systemie MasterCard Mobile.
Naklej identyfikator na przednią szybę.
Zarejestruj swój pojazd w aplikacji.
(źródło: https://www.cityparkapp.pl/)

Więcej informacji:
pod nr infolinii: 801-066-135
na stronie: https://www.cityparkapp.pl/
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