SPP w Skawinie z płatnościami przy użyciu telefonów komórkowych
W Skawinie można płacić za parkowanie przy użyciu telefonów komórkowych,
korzystając z darmowej aplikacji mobilnej mPay.
Aplikacja mPay eliminuje konieczność odliczania drobnych, szukania parkomatu czy
wracania do pojazdu tylko po to, aby włożyć za szybę bilet parkingowy. Wszystkie czynności
związane z płatnością za postój można wykonać zdalnie, z poziomu telefonu. Rozwiązanie
pozwala też w dowolnym momencie sprawdzić aktualny koszt parkowania, ile czasu upłynęło
od jego rozpoczęcia oraz kiedy zostanie ono automatycznie zakończone.
Użytkownicy aplikacji mają do dyspozycji trzy metody parkowania: bez limitu, na czas lub na
kwotę. Decydując się na pierwszy sposób, kierowca nie musi z góry przewidywać, jak długo
będzie załatwiał swoje sprawy i płaci tylko za faktyczny czas postoju. Wystarczy, że
wysiadając z auta rozpocznie naliczanie opłaty przyciskiem start, a po powrocie zatrzyma je
dotykając przycisku stop.
Jak zacząć korzystać z aplikacji mPay?
Z aplikacji mPay mogą korzystać użytkownicy telefonów komórkowych z systemami
operacyjnymi Android oraz iOS. 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.
Jak zadbać o środki na płatności?
a) Elektroniczna portmonetka
Aby móc płacić za bilety telefonem, należy wcześniej zasilić swoją elektroniczną
portmonetkę mPay środkami pieniężnymi, np. za pomocą przelewu bankowego. Czynność tę
można wykonać bezpośrednio z poziomu aplikacji w telefonie (zakładka „Zasil portmonetkę”)
lub po zalogowaniu się na stronie internetowej www.mpay.pl.
b) Karta płatnicza
Do aplikacji można też podłączyć kartę płatniczą. Należność za parkowanie będzie wówczas
pobierana bezpośrednio z konta bankowego kierowcy. Pozwala to całkowicie uniknąć
konieczności pamiętania o regularnych zasileniach.
Kartę można podłączyć bezpośrednio z poziomu aplikacji w telefonie (zakładka „Środki
płatnicze”) lub po zalogowaniu się na stronie internetowej www.mpay.pl.
Jak płacić za parkowanie?
Wystarczy uruchomić aplikację mPay, dotknąć kafelka „Parkowanie” i wybrać jedną z trzech
metod parkowania. W kolejnym kroku kierowca wybiera sposób płatności (elektroniczna
portmonetka lub karta płatnicza). Aby sfinalizować transakcję, należy wpisać kod PIN, który
każdy użytkownik ustala samodzielnie podczas rejestracji w mPay.
Jak oznaczyć pojazd?

Przed rozpoczęciem korzystania z usługi należy wpisać w aplikacji numer rejestracyjny
pojazdu, którego parkowanie będzie opłacane telefonem komórkowym. Kierowca musi też
umieścić na samochodzie informację o tym, że płaci za postój korzystając z systemu mPay.
Służy do tego darmowa karta parkingowa w postaci naklejki na szybę, którą można odebrać
samodzielnie w biurze SPP (ul. Bukowska 1A, piętro I, pokój nr 7). Karta parkingowa jest
dostępna także w postaci pliku do wydruku, który można pobrać tutaj. Równie dobrze
sprawdzi się też umieszczona za przednią szybą zwykła kartka z odręcznie napisanym
słowem mPay.
Promocja – tańsze parkowanie do końca roku
Kierowcy dokonujący płatności za parkowanie przy użyciu karty płatniczej mogą
uczestniczyć w trwającej do 30 grudnia 2018 r. roku promocji. Wystarczy zrealizować
transakcję parkingową o wartości nie przekraczającej 3 zł, aby otrzymać automatyczny zwrot
wydanej kwoty. Z promocji można korzystać wielokrotnie, ale suma zwrotów przeznaczonych
na każdego uczestnika wynosi maksymalnie 15 zł.
Z regulaminem promocji można zapoznać się na stronie internetowej www.mpay.pl.
Dodatkowe informacje
Więcej informacji o aplikacji mPay można znaleźć na stronie internetowej www.mpay.pl. W
razie potrzeby pasażerowie mogą kontaktować się Biurem Obsługi Klienta, pod adresem
bok@mpay.com.pl lub numerem telefonu (34) 390 55 57 (infolinia czynna od poniedziałku do
piątku w godz. 8:00 - 18:00).

