KÖZLEKEDÉSI MOBILJEGY

HOL TALÁLJA MEG?

A díjtermék kiválasztása a távolság (km) alapján történik.

Adja meg az érvényesség kezdetét és a fizetés módját.

Egyszerű, gyors, kényelmes, készpénzmentes
megoldás a menetjegy és a bérletjegy vásárlásra.

Ez lehet egyenleg, bankkártya, és SimplePay is.
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A Közlekedési Mobiljegy a közösségi közlekedésben
használható jegyek, bérletek mobilapplikáción
keresztül megvásárolható és felhasználható
digitalizált formája, amelynek nincs területi határa,

• Play Áruházból,

azaz bármely városban, helyi és helyközi
közösségi közlekedésben alkalmazható.

• és a Huawei AppGallery-ből

A megfelelő jegy vagy bérlet kiválasztása után akár
az előzetesen feltöltött egyenlegből, akár
bankkártyával közvetlenül ki lehet egyenlíteni
a jegy vagy bérlet árát. Lehetőség van a bankkártya
elmentésére, ez tovább rövidíti a vásárlási időt.

A Közlekedési Mobiljegy applikáció elérhető

• AppStore-ból,
Aktív adatkapcsolat esetén, a regisztrációt követően
már megvásolhatja jegyét vagy bérletét

A DÍJTERMÉK KIVÁLASZTÁSA

A DÍJTERMÉK MEGVÁSÁRLÁSA

A díjtermék kiválasztása a távolság (km) alapján történik.

Adja meg a fizetés módját, valamint - amennyiben
kedvezményes a díjtermék - válassza ki a kedvezményt igazoló
igazolvány számát is.

A szükséges kilométer-övezet kiválasztásához használja a
https://weekendbus.hu/menetrend-szerinti-szolgaltatas/menetrend-2/
weboldalt
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A fizetési mód lehet egyenleg, bankkártya, és SimplePay is.

4
 

Menetjegy

Vásárlás

1


Jegyeim

Vásárlás

Beállítások

A DÍJTERMÉK KIFIZETÉSE

A DÍJTERMÉK HASZNÁLATA

Adja meg a fizetéshez szükséges adatokat

Ön ezek után már rendelkezik helyközi mobiljeggyel vagy bérlettel.

Majd kattintson a „FIZETÉS” gombra

Kérjük, ne felejtse el azt a járművön érvényesíteni!
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Jegyeim

Jegyeim

TERMÉK

ÖSSZESEN: 250 HUF

Még nem érvényes

Érvényes

Ha van már Simple fióko
FefETÉS SeMa_E FeZKKY_
FefETÉS Y_KY_MYfiShYg

Felhasználható:

Érvényesség vége:

2021.02.18. 16:31

2021.02.18. 16:31

Felhasználásel tt  nes tse e t

Kártyaszám

Részletek

Kártyabrtokos nhvh
HH/ÉÉ

Részletek

CVC/CVV

Simple fiókot regisztrálok
Lhgközhlhbb már kártyaadatok mhgadása nélkül,
jhlszóval fzhtthtszz

Fizetés
Jegyeim



Vásárlás

Beállítások

Jegyeim



Vásárlás

Beállítások

A DÍJTERMÉK HASZNÁLATA

A DÍJTERMÉK ELLENŐRZÉSE
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A szolgáltatás keretében kialakított menetjegyek
érvényesítése a járműveken elhelyezett kód
beolvasásával történik. A beolvasást követően
a menetjegyek egyszeri utazásra érvényesek. A
menetjegy kizárólag az érvényesítés előtt váltható
vissza.

Az utas, ha jegyellenőrrel találkozik, az applikációban
megnyitva mutassa be az érvényes jegyéhez vagy
bérletéhez tartozó jegykódot.
A díjterméket az ellenőr a megjelenő jegykód
ellenőri készülékkel történő beolvasás alapján vagy
a jegykód alatt a készüléken megjelenő adatok
szemrevételezésével ellenőrzi.

