
BILET W KOMÓRCE
jedna aplikacja - wiele zastosowań

moBILET to ogólnopolska platforma płatności przez telefon komórkowy, 
umożliwiająca zakup elektronicznych biletów za pomocą aplikacji
w telefonie. Funkcjonuje od 2007 roku i swym zasięgiem obejmuje 
wszystkie regiony kraju.
Stanowi kompletny i spójny system, gotowy do natychmiastowego 
wdrożenia, bez żadnych kosztów inwestycyjnych dla Klienta.  Obejmuje 
narzędzia statystyczne, systemy kontroli transakcji i zapewnienia jakości.
moBILET to nowoczesny, wygodny i tani kanał dystrybucji biletów, który 
pozwala optymalizować sprzedaż i zwiększać obroty.
Na początku 2013 roku podczas Mobile Trends Conference, największego 
w Polsce wydarzenia skupiającego branże mobile, firma moBILET została 
uhonorowana prestiżową nagrodą Mobile Trands Awards.  moBILET uzna-
no za najlepszą aplikację mobilną w kategorii podróże i komunikacja.

Komunikacja miejska

dla zarządców dróg
i operatorów parkingowych:

Płatne parkowanie

dla zarządców transportu miejskiego
i przedsiębiorstw komunikacyjnych:

Komunikacja dalekobieżna
dla kolei i przewoźników
komunikacji autobusowej:

ź niższe koszty eksploatacji urządzeń 
parkingowych i kolekcji bilonu

ź większa rotacja pojazdów
dzięki płatności za faktyczny czas 
postoju

ź większa dostępność biletów
dla pasażerów komunikacji zbiorowej

ź zaawansowane rozwiązania
wykluczające nadużycia

ź wygodny kanał sprzedaży biletów
długookresowych i miesięcznych

ź tania alternatywa dla biletomatów

ź uatrakcyjnienie usług poprzez znaczne 
zwiększenie komfortu zakupu biletów

ź krótsze kolejki do kas biletowych

Aplikacja roku w kategorii
podróże i komunikacja



www.mobilet.pl

Zapraszamy do współpracy:

Mobile Traffic DATA Sp. z o.o.
ul. Drużbickiego 11, 61-693 Poznań

tel. (61) 657 66 65
e-mail: info@mobilet.pl

Co oferujemy partnerom biznesowym?
ź kompleksowy, bezpieczny i sprawdzony system 
ź aplikację kontrolną w przypadku płatnego parkowania
ź wielopoziomowe zabezpieczenia biletów komunikacji miejskiej i dalekobieżnej
ź dostęp do panelu administratora z możliwością wglądu w statystyki i sporządzania zestawień
ź narzędzia zapewniające kontrolę nad poprawnością rozliczeń
ź wsparcie techniczne i  pakiet szkoleń dla pracowników administracyjnych i służb kontrolnych
ź negocjowalny sposób rozliczeń

ź liczne korzyści związane z wygodą i bezgotówkowym charakterem transakcji

Co dajemy użytkownikom końcowym?
ź łatwą w obsłudze, darmową aplikację przeznaczoną do zakupu biletów
ź dostęp do portalu użytkownika (konfiguracja, zestawienia)
ź możliwość szybkiego zasilania konta rozliczeniowego z poziomu aplikacji lub www
ź wsparcie techniczne – infolinia, internetowe biuro obsługi klienta

Aplikacja moBILET
ź ogólnopolski standard, uniwersalne narzędzie z obsługą wielu miast i funkcjonalności
ź aplikacja nagrodzona w Mobile Trands Awards 2012 w kategorii podróże i komunikacja
ź bezgotówkowy zakup biletów w formie elektronicznej
ź rozliczenia transakcji z konta przedpłacanego w moBILET, płatności kartą i BLIK
ź dla telefonów z dostępem do Internetu (WiFi, GPRS, 3G)
ź wersje dla najpopularniejszych systemów (Android, iOS)

ź kontrola: weryfikacja online na 
podstawie numeru rejestracyjnego

Płatne
parkowanie

ź zakup: wybór strefy i czasu 
parkowania z możliwością wydłużenia 
lub skrócenia czasu

Komunikacja
miejska

ź zakup:   wybór czasu przejazdu, linii
lub ilości przystanków;  potwierdzenie 
w formie biletu z kodem 2D; 
możliwość zakupu biletów 
długookresowych

ź kontrola: wzrokowa weryfikacja 
elektronicznego biletu z zabezpiecze-
niami i/lub weryfikacja online

Komunikacja
dalekobieżna

ź zakup: wybór relacji, daty i godziny 
oraz dodatkowych parametrów

ź kontrola: weryfikacja online i/lub  
wzrokowa weryfikacja elektronicz-
nego biletu z zabezpieczeniami


