
 

 

moBILET stanowi wygodną i nowoczesną alternatywę dla tradycyjnego systemu wnoszenia 

opłat za postój parkingowy. Daje to kierowcom możliwość zakupu biletu parkingowego zawszei 

wszędzie (24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu) bez konieczności posiadania gotówki na 

jego zakup. 

      Cała obsługa odbywa się za pomocą prostego i intuicyjnego interfejsu graficznego. 

Aplikacja moBILET dostępna jest na wszystkie telefony komórkowe. Dla systemu Andorid, iOS, 

Windows Phone, BlackberryOS oraz JAVA posiadamy intuicyjne darmowe aplikację. Aplikację  

dostępne są w dedykowanych sklepach dla danego systemu.  

Jak zostać użytkownikiem systemu moBILET? 

Prosta jednorazowa i bezpłatna rejestracja możliwa jest poprzez 

aplikację mobilną instalowaną z dedykowanego sklepu lub 

bezpośrednio na www.mobilet.pl 

 

Na telefony bez obsługi Internetu rejestrację można wykonać 

przez  wysłanie SMS o treści MOBILET pod numer 4321* 

 

Rozpoczęcie parkowania - procedura aktywacji biletu parkingowego: 

 uruchomienie aplikacji 

 wybór podstrefy oraz maksymalnego okresu ważności biletu 

 zatwierdzenie wybranego biletu (system łączy się z serwerem za pomocą Internetu, gdzie 

informacja o rozpoczęciu parkowania zostaje zapisana w bazie danych) 

 kierowca otrzymuje potwierdzenie aktywnego biletu,  

 bilet zostaje zapisany w pamięci aplikacji na telefonie, dzięki czemu można go wyświetlić  

w dowolnym momencie 

 

http://www.mobilet.pl/


 

moBILET SMS dla Narodowego Forum Muzyki 
 

Rozpoczęcie poboru opłat parkingowych na Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu możliwe jest 

również z wykorzystaniem SMS. Intencją wdrożenia usługi SMS jest udostępnienie możliwości 

wnoszenia opłat przez telefon, osobom nie posiadającym dostępu do Internetu. 

W celu korzystania z funkcjonalności SMS, Użytkownik musi posiadać: 

 aktywne konto moBILET 

 dodatni stan konta w moBILET 

 

Aktywacja opłaty parkingowej przez SMS 

Aby rozpocząć parkowanie z wykorzystaniem  systemu moBILET należy wysłać SMS o treści: 

MOBILET WR NFM [LICZBA_MINUT] [NUMER REJESTRACYJNY] na numer 4321*  

 

Przykład: 

Wniesienie opłaty parkingowej 60 min dla NFM Wrocławiu na numery DW 12345 to SMS o treści: 

 

MOBILET WR NFM 60 DW12345 

 

Zakończenie poboru opłat odbywa się automatycznie  

w momencie wyjazdu z parkingu. Po wyjeździe kierowca  

otrzymuję SMS informującego o dokładnym czasie  

postoju oraz pobranej kwocie.  

 

Rezygnacja z opłaty przed wjazdem na parking 

możliwa jest po wysłaniu SMS o treści:  

MOBILET STOP na numer 4321* 

 

 

 

 

 

* koszt SMS zgodnie z taryfą operatora komórkowego 

 


