
MOBILET JUŻ DOSTĘPNY! 

W tym dniu w mieście uruchomiony został System moBILET.

moBILET stanowi ,godną i nowoczesną alternatywę dla tradycyjnego zakupu biletów
jednorazowych w komunikacji miejskiej i podmiejskiej. Daje to pasażerom możliwość zakupu biletu
zawsze i wszędzie (24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu) bez posiadania gotówki na jego
zakup.

System jest dostępny we wszystkich sieciach komórkowych, zarówno dla numerów z
abonamentem jak i na kartę. Wszystko czego potrzebuje użytkownik, to telefon komórkowych, z
zainstalowaną bezpłatną aplikacją oraz dostępem do Interwal. Aby korzystać z moBILET należy
pobrać aplikację ze stronę m.mobilet.pl lub z dedykowanego sklepu z aplikacjami w telefonie.
Podczas pierwszego uruchomienia konieczne jest przeprowadzenie krótkiej rejestracji,
doładowanie konta dowolną kwotą i już możemy kupować bilety. moBILET działa na zasadzie
elektronicznej portmonetki — przedpłata (prepaid) na indywidualny rachunek moBILET, otrzymany
podczas rejestracji. Aby dokonać wpłaty na konto Użytkownik może skorzystać z tradycyjnego
przelewu bankowego, karty kredytowej, lub ekspresowego zasilenia poprzez stronę internetową
lub bezpośrednio z aplikacji mobilnej. Dzięki intuicyjnej obsłudze, zakup jest bardzo prosty. W celu
skasowania biletu komunikacji miejskiej, przed wejściem do pojazdu uruchamiamy w telefonie
aplikację, wybieramy miasto, rodzaj biletu , wpisujemy numer boczny autobusu i numer linii i
potwierdzamy zakup.

Po zatwierdzeniu wybranego biletu system łączy się z serwerem za pomocą Internetu, a my
o.ymujemy bilet, który w razie potrzeby należy pokazać kontrolerowi.

Za bilety MZK w systemie moBILET nie pobiera się żadnych dodatkowych opiat. W zależności od
taryfy operatora komórkowego użytkownik może ponosić jedynie dodatkowy koszt połączenia
telefonu z Internetem.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.mobilet.pl.

Instrukcja korzystania z aplikacji moBiLET 
1. Uruchom aplikację moBiLET
2. Wybierz komunikacja miejska
3. Kliknij przewoźnika Krotoszyn MZK
4. Wybierz obszar w którym podróżujesz 

Miasto i Gmina Krotoszyn

https://www.mobilet.pl/


Poza terenem Miasta i Gminy Krotoszyn
5. Wybierz strefę (pomoc - załącznik nr I do Instrukcji)
6. Wybierz rodzaj biletu (normalny lub ulgo, — załącznik nr 2 do Instrukcji)
7. Wprowadź informacje dodatkowe: 

numer autobusu (widoczny p, tablicy rejestracyjnej pojazdu lub wewnątrz autobusu na
ściance za kierowcą np. 282, 293, 285)
numer linii np. 1, K , 5

8. Potwierdź zakupi korzystaj z biletu
9. Podczas kontroli pokaż ekran telefonu z ważnym biletem

Załącznik nr 1 moBiLET - Miejski Zaklad Komunikacji w
Krotoszynie Sp. z o.o. Bilety jednorazowe

Miasto i Gm Krotoszyn

Strefa Miejska - Miasto Krotoszyn

Bilet Normalny - 2,80 zł
Bilet Ulgowy 37% - 1,80 zł
Bilet Ulgowy 50% -1,40 zł

I Stefa do 5 km : Bożacin, Durrym, Kobierno,Lutogniew, Nowy Folwark, Wróżewy

Bilet Normalny - 3,60 zł
Bilet Ulgowy 37% - 2,30 zł
Bilet Ulgowy 50% -1,80 zł

11 Strefa 5-10 km : Benice,Romanów,Dzierżanów,Gorzupia, Jasne
Pole,Smoszew,Raciborów,Brzoza,Różopole,Tomnice

Bilet Normalny - 4,00 zł
Bilet Ulgowy 37% - 2,50 zł
Bilet Ulgowy 50% -2,00 zł 

III Strefa 10.15 km: Baszyny, Biadki, Brzezinka, Roszki, Chwaliszew, Ustków,
Duszna Górka, Orpiszew, Świnków, Wielowieś



Bilet Normalny - 5,30 zł
Bilet Ulgowy 37% - 3,30 zł
Bilet Ulgowy 50% - 2,65 zł 

IV Strefa 15-20 km : Janów,Ugrzele,Unisław,Wronów -Bilet Normalny - 5,70 A -Bilet Ulgowy 37, 3,60
A -Bilet Ulgowy 50% -2,85 zł 

Załącznik n, 

Pora terenem M. i Gm. Krotos, I strefa do 10 km : Perzyce, Zduny, CiesAc6w, Starygród,
Kuklin6w,Konarzew -Bilet Normalny - 4,50 zł -Bilet Ulgo,- 2,25 A 

II strefa od 10 do 20 km : Sulmierzyce,Hentyków,Rozdrazew,Bestwin,Łąkociny Maciejew,Nowa
Wicś, Baszków,Ruda, Chachalnia,Mazuty,Daniszyn,Dzielice, -Bilet Normalny - 6,00 z1 -Bilet Ulgo,-
3,00 A 

III strefa powyżej 20 km : Lamki, Zacharzew,Ostrów Wlkp. -Bilet Normalny -7,50 zł -Bilet Ulgowy-
3,75 zł 

Miasto Ostrów Wlkp. -Bilet Normalny - 2,80 .1 -Bilet Ulgo,- 1,40 zł

Załącznik nr 2 W aplikacji moBilet istnieje możliwość
zakupienia biletu normalnego lub ulgowego, poniżej
przedstawiamy wysokości ulg oraz kategorię uprawnień 

Na terenie Miasta i Gm. Krotoszyn
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Poza terenem Miasta i Gm. Krotoszyn

Wysokość ulgi,
Kategoria uprawnienia,
50 % tylko na linii K,
Dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania
przedszkolnego,
Dzieci i młodzież w olcresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania
przedszkolnego do ukończenia szlcoly podstawowej lub ponadpodstawowej — publicznej lub
niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ulcończenia 24 roku życia,
50 % tylko na linii K,1, 5,8 i 10,
Emeryci lub renciści,
Osoby uprawnione do ulg ustawowych proszone są o zakup biletu tradvevinevo u kierowcy,
Przypominamy Osoby korzystające z przejazdów bezpłatnych lub ulgowych zobowiązane są
wykazać uprawnienie dokumentem urzędowym potwierdzającym tożsamość i tytuł uprawnienia.


