
Super Express » Wydarzenia » Warszawa » Warszawa. Bilet na Kolej Mazowiecką kupisz teraz przez komórkę. Władze województwa mazowieckiego pochwaliły się elektronicznymi biletami na Kolej 

Mazowiecką

Z OSTATNIEJ CHWILI: PODKOWA LEŚNA: TIR ZDERZYŁ SIĘ Z POCIĄGIEM WKD

Koleje Mazowieckie przed wyborami biorą przykład z Zarządu Transportu 

Miejskiego i wprowadzają bilet, który można kupić przez komórkę. 

- To duża wygoda dla pasażerów - zachwalał nowy system Artur 

Radwan, prezes KM. 

Jak kupić bilet? Na początku trzeba na komórkę ściągnąć aplikację ze 

strony m.skycash.com lub wysyłając pusty SMS na numer 510 510 205. 

Potem należy się zarejestrować. A dalej już z górki - przy kupnie biletu 

musimy wybrać: taryfę, strefę i za pierwszym razem wpisać swoje imię i 

nazwisko. 

Kontrolerowi pokazujemy tylko kod na wyświetlaczu. 
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Adam Struzik, bilet, Koleje Mazowieckie, komunikacja miejsca, Mazowieckie, Warszawa 

Sezon przedwyborczych cudów trwa w najlepsze. Władze województwa mazowieckiego, z 

kandydującym do Sejmu marszałkiem Adamem Struzikiem (54 l.) na czele, pochwaliły się wczoraj 

nowinką dla pasażerów Kolei Mazowieckich. Biletem, który można kupić przez komórkę, czyli 

rozwiązaniem, z którego od dawna z powodzeniem korzystają pasażerowie komunikacji miejskiej. 

Warszawa. Bilet na Kolej Mazowiecką kupisz 
teraz przez komórkę  
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Kategoria: Mała architektura 

Cena: 28.90 zł

Podpora pod 
kwiaty 
ELGARDEN, 
90x37 

Cena: 51.90 zł

ELGARDEN 
Parawan Obły 

Cena: 17.90 zł

ELGARDEN 
Globus Mały 
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