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04.11.2019 - 15:30

Grudziądz przebuduje torowisko
tramwajowe. Ruszył przetarg

04.11.2019 - 14:53

mObywatel w Kolejach
Mazowieckich

04.11.2019 - 14:30

ERTMS kolejnej generacji w
Norwegii. Siemens otwiera...

04.11.2019 - 14:00

Port Hamburg dostarczy czystą
energię swoim gościom

04.11.2019 - 13:30

Tramwaje Warszawskie
przetestują zielone torowisko...

mObywatel w Kolejach Mazowieckich
inf. pras. oprac. jm  04.11.2019   0

fot. Łukasz Piotrowski, sm42.pl

Koleje Mazowieckie wprowadziły możliwość elektronicznego potwierdzenia tożsamości przy kontroli

biletów. 

Korzystając z usługi mTożsamość poprzez aplikację mobilną mObywatel możliwe jest potwierdzenie danych

osobowych, bez konieczności posługiwania się jak dotychczas dokumentem tożsamości z postaci papierowej lub

plastikowej. 

Z możliwości tej mogą korzystać osoby odbywające przejazdy na podstawie biletów imiennych, także tych

zakupionych przez internet, na których podróżnych zobowiązany jest wpisać swoje imię i nazwisko oraz numer

dowodu tożsamości, oraz biletów ważnych wraz z dokumentem uprawniającym do korzystania z ulgi. 

Aplikacja nie ma zastosowania w przypadku wystawienia wezwania do zapłaty - podkreśla przewoźnik. 

Warto przypomnieć, że PKP Intercity wprowadziło możliwość potwierdzania tożsamości przy wykorzystaniu

aplikacji mTożamość już w lipcu. 
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Kontroler w Dziale Bezpieczeństwa Ruchu Kolejo…
LOTOS Kolej Sp. z o.o. prowadzi rekrutację na sta…

Więcej ogłoszeń

Wiecej na temat:
Koleje Mazowieckie (1339) 
 

MObywatel (4) 
 

MTożsamość (3)

Wiecej z regionu:
Mazowieckie (783)

 
 

Podziel się ze znajomymi:

     

Reklama Redakcja Prenumerata Praca Katalog kolejowy
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SPIS TREŚCI PRENUMERATA

NUMER 10/2019
JUŻ W SPRZEDAŻY

Trzy dekady zmian na kolei

⚫ ⚫

Kosiarki Spalinowe Do Trawy
W mgnieniu oka przywracają 

trawnik do doskonałej kondycji. 

Przekonaj się!
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