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1. Instalacja aplikacji
Aplikacja mobilna LUBIKA może zostać zainstalowana na urządzeniach mobilnych pracujących pod
kontrolą systemów operacyjnych Android (minimalna wersja 8.0) oraz iOS (minimalna wersja 12) .
Aby dokonać instalacji, należy pobrać aplikację ze sklepu właściwego dla danej platformy.

2. Uruchomienie aplikacji
Po pierwszym uruchomieniu aplikacji, pojawia się ekran logowania.
Na ekranie logowania możliwe jest:
1. Wprowadzenie danych do logowania
2. Utworzenie konta
3. Przywrócenie zapomnianego hasła do istniejącego konta.

3. Utworzenie konta
Z aplikacji mobilnej LUBIKA korzystać mogą wyłącznie zarejestrowani użytkownicy. Użytkownik może
założyć konto imienne (spersonalizowane) lub konto na okaziciela Umożliwia utworzenie konta
spersonalizowanego jak również niespersonalizowanego.

Aby utworzyć konto należy wprowadzić:
‐ numer polskiego telefonu w sieci komórkowej
‐ adres email
‐ hasło (minimum 8 znaków)

3.1. Import danych z karty KBE
Jeżeli użytkownik posiada użytkowaną wcześniej kartę KBE, może w procesie rejestracji wprowadzić
jej numer, co pozwoli na import danych z karty do aplikacji.
Jeżeli nie użytkownik nie posiadał karty KBE lub nie chce przenosić informacji o zakupionych na nią
biletach i chce utworzyć nowe konto powinien wybrać przycisk „Nie mam karty KBE”.

Po wprowadzeniu numeru karty KBE należy podać dane zgodne z podanymi przy rejestracji karty KBE

3.2. Zakładanie nowego konta imiennego (spersonalizowanego) bez importu
danych z karty KBE
A. wprowadzanie numeru telefonu, adresu email, hasła
‐ Numer telefonu z polskiej sieci komórkowej w formacie XXXXXXXXX (9 liczb)
‐ Adres email
‐ Hasło (minimum 8 znaków)

B. wprowadzenie danych osobowych użytkownika: imię, nazwisko, PESEL lub data urodzenia
(dotyczy obcokrajowców)
C. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,
D. akceptacja regulaminu,
E. weryfikacja numeru telefonu przy pomocy otrzymanego kodu autoryzacyjnego SMS.

3.3. Zakładanie nowego konta na okaziciela (niespersonalizowanego)
A. Wprowadzanie numeru telefonu, adresu email, hasła
‐ Numer telefonu z polskiej sieci komórkowej w formacie XXXXXXXXX (9 liczb)
‐ Adres email
‐ Hasło (minimum 8 znaków)

B. Pominięcie wprowadzania danych osobowych klawiszem na dole ekranu

C. Akceptacja regulaminu

D. weryfikacja numeru telefonu przy pomocy otrzymanego kodu autoryzacyjnego SMS.

4. Ekran główny aplikacji

Doładowanie portmonetki
Stan konta portmonetki
Szczegóły konta

Sekcja zakupu biletów

Wyszukiwanie połączeń

Sekcja biletów na dojazd na imprezy masowe

Sekcja Aktualności

Wersja aplikacji

5. Doładowanie konta portmonetki
Doładowania konta portmonetki można dokonać przy pomocy karty płatniczej lub przelewem z
rachunku bankowego.
Doładowanie
portmonetki

5.1. Doładowanie portmonetki (EP) przy pomocy karty płatniczej
Aby dokonać doładowania portmonetki przy pomocy karty płatniczej należy wprowadzić kwotę
doładowania w zakresie od 5 do 200zł. Nie można dokonać doładowania powyżej wartości
środków zgromadzonych na portmonetce w kwocie 200zł.
Domyślnie aplikacja proponuje zapamiętanie karty i umożliwienie jej wykorzystania przy kolejnych
transakcjach, bez konieczności przeprowadzania autentykacji 3DS. Jeżeli użytkownik chce dokonać
płatności kartą bez jej zapamiętania, należy dezaktywować opcję „Zapamiętaj kartę” .
Po naciśnięciu przycisku zapłać kartą, aplikacja pokaże interfejs operatora płatności, na którym
należy podać dane karty płatniczej oraz jej posiadacza. W zależności od banku, użytkownik może
zostać poproszony o przeprowadzenie weryfikacji 3D Secure (potwierdzenie SMS, PIN, w aplikacji
mobilnej banku).
Jeżeli transakcja zostanie potwierdzona przez operatora płatności, na koncie portmonetki zostaną
zaksięgowane środki.

W przypadku zrealizowania transakcji, na adres email wskazany przy rejestracji konta zostanie
przesłane potwierdzenie realizacji transakcji.

5.2. Doładowanie portmonetki (EP) przelewem bankowym
Aby dokonać doładowania portmonetki przy pomocy przelewu z rachunku bankowego należy
wprowadzić kwotę doładowania w zakresie od 5 do 200zł. Nie można dokonać doładowania
powyżej wartości środków zgromadzonych na portmonetce w kwocie 200zł.
Kolejnym krokiem jest wybór banku, w jakim użytkownik posiada konto. Aby rozpocząć płatność
należy nacisnąć na ikonę banku.

Jeżeli transakcja zostanie potwierdzona przez operatora płatności, na koncie portmonetki
zostaną zaksięgowane środki, a na adres email wskazany przy rejestracji konta zostanie
przesłane potwierdzenie realizacji transakcji.

6. Zakup biletów
Aplikacja mobilna umożliwia dokonanie biletów z aktualnej oferty taryfowej ZTM.
Wyróżnia się trzy typy biletów:
A. Bilet przystankowy (check‐in/out)
B. Bilet czasowy
C. Bilet okresowy

6.1. Bilet przystankowy
Bilet przystankowy jest przypisany do konkretnego przejazdu w ramach jednej linii.
Rozpoczęcie jazdy w ramach biletu przystankowego nosi nazwę operacji CHECK‐IN, natomiast
zakończenie CHECK‐OUT.
Zakup biletów przystankowych realizowany jest ze środków zgromadzonych na elektronicznej
portmonetce (EP). Aby umożliwić korzystanie z biletu przystankowego, wartość środków
zgormadzonych na elektronicznej portmonetce nie może być mniejsza od wartości biletu
(począwszy od przystanku rozpoczęcia podróży do końca trasy). Jeżeli podczas zakupu wartość
środków w portmonetce jest niewystarczająca do przeprowadzenia operacji CHECK‐IN,
użytkownik ma możliwość doładowania portmonetki w trakcie realizacji transakcji. Przy wybraniu
opcji CHECK‐IN pobierana jest z portmonetki kwota równa wartości przejazdu do końca trasy. Przy
wykonaniu operacji CHECK‐OUT naliczana jest kwota za faktycznie przejechane przystanki, a na
konto portmonetki zwracana jest ewentualna nadwyżka pobrana przy CHECK‐IN. Operacja ta
widoczna jest w zakładce Historia/Portmonetka.
A. Rozpoczęcie korzystania z biletu przystankowego CHECK‐IN
Po wybraniu opcji zakupu biletu przystankowego (kafelek „Przystankowy check in/out”) należy
zeskanować kod QR wyświetlany na ekranie kasownika w pojeździe. Jest to operacja check‐in,
stanowiąca potwierdzenie rozpoczęcia podróży, co jest równoznaczne ze skasowaniem biletu. W
przypadku braku możliwości zeskanowania kodu QR z kasownika możliwe jest zeskanowanie QR
kodu lub tagu NFC z naklejki umieszczonej przy wejściu do pojazdu lub wprowadzenie ręcznie 4‐
cyfrowego numeru bocznego pojazdu.

Istnieje możliwość zakupienia w ramach jednej transakcji większej liczby biletów– bilety dla
współpasażerów.

B. Zakończenie korzystania z biletu przystankowego CHECK‐OUT
Aby zakończyć naliczanie opłaty za przejazd, należy dokonać CHECK‐OUT.

Kliknij aby wyświetlić bilet

Po naciśnięciu przycisku CHECK‐OUT zostanie wyświetlona lista przystanków. Należy wskazać
przystanek na którym pasażer będzie wysiadał. CHECK‐OUT można wykonać po dojechaniu na
przystanek, na którym pasażer wysiada lub, jeśli pasażer zna cel podróży, można dokonać tego
wcześniej (wybierając przystanek na którym planowane jest zakończenie podróży). Czynność ta musi
zostać dokonana w przeciągu 15 sekund od momentu wyświetlenia ekranu z listą przystanków.

Po przeprowadzeniu CHECK‐OUT bilet przestaje być aktywny i jest wyświetlany jako podsumowanie
transakcji. Równocześnie następuje naliczenie właściwej kwoty za faktycznie przejechane przystanki i
na konto portmonetki zwracana jest ewentualna nadwyżka pobrana przy CHECK‐IN.

6.2. Bilet czasowy
Po wybraniu opcji zakupu biletu czasowego (kafelek „Czasowy ”) należy wskazać czas przez jaki
bilet ma być ważny a następnie zeskanować kod QR wyświetlany na ekranie kasownika w
pojeździe. Jest to operacja stanowiąca potwierdzenie rozpoczęcia podróży, co jest równoznaczne
ze skasowaniem biletu. W przypadku braku możliwości zeskanowania kodu QR z kasownika
możliwe jest zeskanowanie QR kodu lub tagu NFC z naklejki umieszczonej przy wejściu do pojazdu
lub wprowadzenie ręcznie 4‐cyfrowego numeru bocznego pojazdu.

Podobnie jak w przypadku biletu przystankowego, istnieje możliwość zakupienia w ramach jednej
transakcji biletów dla współpasażerów.

Po wybraniu odpowiedniej liczby biletów, należy potwierdzić transakcję na ekranie
podsumowania. Środki zostaną pobrane z konta elektronicznej portmonetki.

Aby wyświetlić szczegóły zakupionego biletu czasowego, należy otworzyć go na ekranie głównym.
W szczegółach biletu można odczytać informacje takie jak:
‐ Numer boczny pojazdu dla którego został zakupiony bilet
‐ Okres ważności biletu
‐ Ilość pasażerów
‐ Licznik czasu wskazujący jak długo bilet jest jeszcze aktywny.

6.3. Bilet okresowy
W taryfie występuje szereg biletów okresowych. Płatność za ich zakup może zostać
zrealizowana wyłącznie kartą płatniczą lub przelewem z rachunku bankowego (nie ma
możliwości wykorzystania środków zgromadzonych na elektronicznej portmonetce). Bilet
okresowy imienny może być zakupiony wyłącznie dla właściciela nośnika (użytkownika
aplikacji).

Aby dokonać zakupu biletu okresowego należy dokonać jego konfiguracji w zakresie:
przysługującej ulgi, wyboru strefy biletowej opcji 1 lub wszystkich linii, a także wybrać długość
jego obowiązywania i określić daty początku i końca jego ważności przy pomocy kalendarzy
wyświetlanych po naciśnięciu „ważny od” oraz „ważny do” oraz wskazać numer linii (w
przypadku biletu na 1 linię).
Pasażerowie posiadający uprawnienie wynikające z posiadania LKM mają dostęp
dedykowanej dla posiadaczy LKM taryfy. Chcąc zakupić taki bilet należy przestawić suwak
LKM na ekranie zakupu biletu okresowego.
Przy zakupie biletów istnieje możliwość wprowadzenia numeru rejestracyjnego pojazdu, co
stanowić będzie podstawę do korzystania z parkingu P&R.

6.3.1. Bilet okresowy na dowolną liczbę dni
Zgodnie z obowiązującą taryfą biletową obok biletów 10‐, 30‐, 90‐ i 150‐ dniowych można
zakupić bilet okresowy obowiązującą na dowolną liczbę dni z przedziału 10 do 300. Po
wyborze opcji „dowolna liczba dni” podczas konfiguracji parametrów biletu należy
dodatkowo określić zakładaną liczbę dni jego obowiązywania.

Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT za dokonaną transakcję. W tym celu należy
przestawić suwak „Faktura VAT” oraz wprowadzić dane podmiotu, dla którego faktura ma
zostać wystawiona. Po wystawieniu faktury , użytkownik otrzyma powiadomienie
o wystawieniu faktury. Faktura będzie możliwa do pobrania w historii transakcji

Oczekiwanie na wystawienie

Faktura dostępna do pobrania

7. Bilet na dojazd na imprezę masową
Aplikacja umożliwia uzyskanie biletu na dojazd na wydarzenie kulturalne czy imprezę masową.
Aby otrzymać taki bilet, pasażer musi posiadać bilet na konkretne wydarzenie, na którym zawarty
jest kod konieczny do wprowadzenia w aplikacji mobilnej.
Ilość biletów na dojazd może być ograniczona. Jeżeli pula dostępnych biletów zostanie wykorzystana,
pasażerowi zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.

8. Profil użytkownika
W profilu użytkownika dostępne są podstawowe informacje dotyczące właściciela konta, saldo konta
elektronicznej portmonetki, historia transakcji oraz historia portmonetki. W tym miejscu można
pobierać również wystawione wcześniej faktury VAT, oraz dokonać zmiany hasła do konta aplikacji
mobilnej.

Znajduje się tutaj również Identyfikator Aplikacji w postaci kodu QR, którego można użyć przy
transakcjach zakupu biletu lub doładowania elektronicznej portmonetki realizowanych w
automacie stacjonarnym.

