
Jak kupić bilet okresowy ZDiTM?
Instrukcja krok po kroku



Jeśli jeszcze nie posiadasz w swoim 
telefonie aplikacji SkyCash, pobierz ją 
ze strony: http://m.skycash.com

Po pobraniu i zainstalowaniu SkyCash uruchom 
aplikację i załóż konto. 

W tym celu postępuj zgodnie z instrukcjami 
wyświetlanymi na ekranie Twojego telefonu.
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Do dokonywania zakupów poprzez aplikację SkyCash będą potrzebne 
Ci środki na koncie. 

Jeśli masz zasilone konto lub podpiętą kartę, pomiń ten krok.

Jeśli potrzebujesz zasilić konto, przejdź teraz na koniec instrukcji do części 
„Jak zasilić konto?”
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Na ekranie startowym aplikacji wybierz kafel „Komunikacja miejska”.
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Z listy miast wybierz Szczecin. 
SkyCash zapamięta wybór i w przyszłości będzie można pominąć ten krok.

Wybrane miasto będzie wyświetlało się domyślnie do momentu kolejnej zmiany.
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Wybierz taryfę biletów, np. Normalne.
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Na trzech kolejnych ekranach wybierz rodzaj biletu i konkretny bilet, 
np. Okresowe             Miesięczne             Normalny miesięczny sieciowy
na wszystkie linie.
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Wypełnij formularz swoimi danymi i ustaw datę, od której bilet
będzie aktywny. Wybierz przycisk „Dalej”
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Wybierz metodę płatności. W tym miejscu możesz zawsze dodać kolejną
kartę płatniczą i opłacić z niej aktualną transakcję.
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Wprowadź swój kod PIN lub kod CVV/CVC2/CVC2/MPIN karty płatniczej
i zatwierdź transakcję przyciskiem „Zapłać”.

Gratulacje! 
Właśnie kupiłeś swój pierwszy bilet okresowy ze SkyCash!
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Gdzie znajdę bilet podczas kontroli?



Na ekranie startowym SkyCash wybierz kafel „Kontrola biletów”. 

Bilety możesz okazywać do kontroli także w trybie offline, 
bez konieczności łączenia się z Internetem.
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Jak zasilić konto?
instrukcja



Aby zasilić konto, wybierz przycisk „+ Doładuj konto”

14



Następnie wybierz metodę spośród dostępnych na liście.
Rekomendujemy błyskawiczny przelew „Przelewy24” lub „Karta płatnicza”.

W drugiej z wymienionych zakładek znajdziemy przycisk „Dodaj kartę". 
Nasi użytkownicy bardzo chętnie korzystają z tego rozwiązania, ponieważ 
eliminuje ono konieczność pamiętania o zasileniach. 

Dodaną kartę znajdziemy później na ekranie płatności, jako jedną z opcji
do wyboru.
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