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ZMIANY W REGULAMINIE PRZEWOZÓW OD DNIA 01.04.2018r. 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 139/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 22.02.2018r. 
nastąpiły zmiany zapisów w Regulaminie przewozów obowiązujące od dnia 1 kwietnia 2018r. 
wprowadzających nowe zasady sprzedaży biletów przez kierowców: 

1) § 37 ust.2: W przypadku biletu papierowego sprzedawanego przez kierowcę na liniach 
organizowanych w ramach porozumień międzygminnych w sprzedaży dostępne są 
wyłącznie bilety ulgowe i normalne do 10 minut albo 40 minut lub 1 przejazd. 

2) § 37 ust.5: Sprzedaż biletu papierowego sprzedawanego przez kierowcę na liniach 
organizowanych w ramach porozumień międzygminnych dokonywana jest pod 
warunkiem posiadania przez pasażera odliczonej ceny zakupu za bilet lub bilety. W 
przypadku braku spełnienia warunków przez pasażera  tj. braku posiadania 
odliczonej  ceny zakupu, sprzedaż biletu lub biletów  jest możliwy tylko w przypadku , 
gdy kierowca posiada środki pieniężne umożliwiające  zwrot nadpłaty za zakup przez 
pasażera biletu lub biletów. 

 

VADEMECUM BILETOWE 

W taryfie ZTM Poznań wyróżniamy następujące typy biletów/formy opłacania przejazdów: 

 długookresowe na sieć lub trasowane -  sprzedawane wyłącznie na kartę PEKA, o 
okresie obowiązywania od 14 do 366 dni (okresowe na sieć) oraz od 14 do 90 dni 
(okresowe trasowane); 

 Wśród biletów długookresowych jest dostępnych kilka rodzajów biletów specjalnych, 
dedykowanych pasażerom z różnego rodzaju uprawnieniami do korzystania z 
transportu zbiorowego organizowanego przez ZTM Poznań na preferencyjnych 
warunkach. Bilety specjalne są sprzedawane tylko na imienną kartę PEKA w Punktach 
Obsługi Klienta ZTM z wyjątkiem Biletu Metropolitalnego oraz Biletów Semestralnych 
na 120 i 150 dni, które można kupić w Punktach Sprzedaży Biletów oraz przez Internet. 

 t-Portmonetka na karcie PEKA czyli tzw. bilet przystankowy –  pozwala płacić za liczbę 
przejechanych przystanków niezależnie od czasu podróży (korzystając z tej 
funkcjonalności należy przyłożyć za każdym razem kartę do czytnika przy wejściu i 
wyjściu z pojazdu); 

 tradycyjnych biletów czasowych: w formie papierowej lub kasowanych poprzez 
telefon komórkowy w następujących systemach:  
CallPay (www.callpay.pl), 
moBILET (www.mobilet.pl), 
mPay (www.mpay.pl), 
SkyCash (www.skycash.pl 
GoPay (GoPay) 

 

 

http://www.callpay.pl/
http://www.mobilet.pl/
http://www.mpay.pl/
http://www.skycash.pl/
https://www.gopay24.pl/


BILETY JEDNORAZOWE 

Na liniach organizowanych przez ZTM w Poznaniu podróże można również opłacać na 
podstawie tradycyjnych biletów czasowych w formie papierowej. 

W ramach taryfy pasażerowie korzystający z transportu publicznego mają do dyspozycji sześć 
rodzajów biletów jednorazowych. 

 

Bilety jednorazowe są dostępne w Punktach Obsługi Klienta ZTM, Punktach Sprzedaży 
Biletów, w biletomatach stacjonarnych oraz w biletomatach w pojazdach w formie 
tradycyjnych biletów papierowych do skasowania w kasownikach biletów papierowych, są do 
kupienia:  przez telefon komórkowy, u kierowcy na liniach podmiejskich. 

 

BILETY JEDNORAZOWE ZAKUPIONE PRZEZ TELEFON KOMÓRKOWY 

Bilety jednorazowe mogą być kupowane poprzez telefon komórkowy w następujących 
systemach: CallPay (www.callpay.pl), moBILET (www.mobilet.pl), mPay (www.mpay.pl), 
SkyCash (www.skycash.pl) lub GoPay (GoPay). 

Poniżej przedstawiono informacje, w jaki sposób logować się do poszczególnych systemów 
operatorów w celu zakupu biletu przez telefon komórkowy: 

 CallPay (www.callpay.pl),  
 Jak kupić bilety? 

http://www.callpay.pl/
http://www.mobilet.pl/
http://www.mpay.pl/
http://www.skycash.pl/
https://www.gopay24.pl/
http://www.callpay.pl/


 

Tuż przed wejściem do 

autobusu lub tramwaju 

uruchom aplikację, 

wybierz: 

1. Bilety komunikacji 

miejskiej 

2. Zakup biletu 

 

 

Wybierz z listy 

odpowiedni dla Ciebie 

rodzaj biletu. 

 

  
 

 

Wybierz 

sposób płatności: 

• Blik 

• Przelew 

• Karta Płatnicza 

• MasterPass 

• OneClick 

 

 

Dokonaj płatności 

i już. Masz bilet! 

Aby go pokazać 

Kontrolerowi kliknij 

na żółtą ikonkę 

u dołu ekranu. 

 Nie masz aplikacji lub nie posiadasz smartfona? Nic straconego! 
 Uruchom usługę CallPay TELEFON 

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.upaid.callpaymobile&hl=pl
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.upaid.callpaymobile&hl=pl


 

Zarejestruj się na 

www.callpay.pl 

 

 

Wpłać dowolną 

kwotę na Wirtualną 

Portmonetkę lub 

podłącz kartę 

płatniczą. 

  

 Jak kupić bilety? 

 

Tuż przed wejściem 

do autobusu lub 

tramwaju, z telefonu, 

który zarejestrowałeś 

na www.callpay.pl 

zadzwoń na numer 

przypisany do biletu 

(lista poniżej). 

 

 

Po połączeniu, 

postępuj zgodnie 

z instrukcją lektora 

(zajmie to kilka 

sekund) i już. 

Masz bilet! 

 Lista numerów 
Wybierz z listy rodzaj biletu i zadzwoń na podany numer. 

 Kliknij w numer przypisany do danego biletu, następnie połącz się z wyświetlonym numerem. 

Rodzaj biletu Numer telefonu 

bilet do 10 minut (tonowo podajemy rodzaj ulgi) 614151112  

bilet normalny do 40 minut lub na jeden przejazd 614151114  

bilet ulgowy do 40 minut lub na jeden przejazd 614151116  

bilet 24 godzinny (normalny) 616460924  

bilet 24 godzinny (ulgowy) 616460524  

bilet 48 godzinny (normalny) 616460948  

tel:614151112
tel:614151114
tel:614151116
tel:616460924
tel:616460524
tel:616460948
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.upaid.callpaymobile&hl=pl
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.upaid.callpaymobile&hl=pl


Rodzaj biletu Numer telefonu 

bilet 48 godzinny (ulgowy) 616460548  

bilet 72 godzinny (normalny) 616460972  

bilet 72 godzinny (ulgowy) 616460572  

 moBILET (www.mobilet.pl),  

Jak aktywować moBilet 

 1. Zainstaluj aplikację 

 moBILET, czyli bezpłatną aplikację do zakupu elektronicznych biletów pobierzesz 
na smartfona bezpośrednio ze sklepu z aplikacjami. Wybierz odpowiednią platformę 
systemową: Android, iPhone/iPad, WindowsPhone lub BlackBerry. Jeżeli posiadasz klasyczny 
telefon komórkowy kliknij DOŁĄCZ DO MOBILET, aby otrzymać link do pobrania aplikacji Java. 

 2. Zarejestruj się 

 Jako użytkownik smartfona rejestrujesz się w systemie moBILET z poziomu pobranej na 
telefon aplikacji. Podajesz e-mail i ustalasz hasło, za pomocą których możesz później logować się do 
swojego profilu w portalu użytkownika. Dzięki rejestracji masz dostęp m.in. do okresowych zestawień 
biletów i edycji danych. Posiadacze zwykłych telefonów rejestrują się w kroku pierwszym, na stronie 
www, przed pobraniem aplikacji JAVA. 

 3. Doładuj moBilet 

 Rozliczenia w systemie funkcjonują na zasadzie e-portmonetki. Indywidualne konto 
moBILET możesz błyskawicznie doładować przez aplikację mobilną, korzystając z wbudowanego modułu 
zasilenia konta lub poprzez stronę www albo portal użytkownika. Przy doładowaniach nie ma żadnych 
ograniczeń kwotowych ani czasowych, a w razie rezygnacji z usługi wszystkie niewykorzystane środki 
można odzyskać. 

  

  mPay (www.mpay.pl),  

Zakup biletów poprzez telefon w aplikacji "mPay Płatności Mobilne" - ZTM Poznań: 

tel:616460548
tel:616460972
tel:616460572
http://www.mobilet.pl/
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.mobilet.app
https://itunes.apple.com/pl/app/mobilet/id400426247?mt=8
http://www.windowsphone.com/pl-pl/store/app/mobilet/1c396095-3fb9-48eb-b4b6-ed417d0e6bdd
http://appworld.blackberry.com/webstore/content/41225894/?lang=en&countrycode=PL
https://mobilet.pl/portal/public/registration_simple0.jsf
http://www.mpay.pl/


 

 

Przykładowa transakcja kupna biletu 

Aby zakupić bilet wybierz ikonę: 

Bilety (1) > Twoje Miasto (2) > Ulga (3) 

> Rodzaj biletu (4) > Rodzaj płatności (5) > OK (6) 

(przed zakupem biletu należny zasilić portmonetkę lub podpiąć kartę płatniczą) 

 

 



 SkyCash (www.skycash.pl)  

 
 Bilety komunikacji miejskiej 

 Kupuj bilety komunikacji miejskiej komórką 

 Bilet w komórce to bardzo wygodne rozwiązanie dla użytkowników komunikacji 

miejskiej. Aplikacja SkyCash eliminuje konieczność noszenia przy sobie gotówki i 

szukania kiosku. 

Zakładanie konta 

1Numer telefonu 2Odbierz sms 3Pozostałe dane 

WPISZ SWÓJ NUMER TELEFONU  

PRZEPISZ KOD Z OBRAZKA OBOK  

 

 GoPay (GoPay) 

 

 KUP BILET  

Wprowadź dane pasażera 

Miasto  

Bilet  

Data rozpoczęcia  

 

Bilet ważny do  

 

Imię  

 

Nazwisko  

 

Akceptuję regulamin 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez GoPay Sp. z o.o. w powyżej podanym zakresie w 

celu realizacji zakupu biletu miesięcznego zgodnie z Regulaminem. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym 

prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadomy/świadoma, iż moja zgoda może być 

http://www.skycash.pl/
https://www.gopay24.pl/
https://gopay24.pl/buy
https://gopay24.pl/files/Regulamin_swiadczenia_uslug_i_organizacji_platnosci_systemu_GoPay.pdf
https://gopay24.pl/


odwołana w każdym czasie, co będzie skutkować usunięciem moich danych osobowych z systemu. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez GoPay Sp. z o.o. w powyżej podanym zakresie w celu 

realizacji zakupu testowego. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych 

i możliwości ich poprawiania. Jestem świadomy/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co będzie 

skutkować usunięciem moich danych osobowych z systemu. 

 

T-PORTMONETKA 

T-Portmonetka na karcie PEKA służy do płacenia za przejechane przystanki na liniach 

organizowanych przez ZTM w Poznaniu i wybranych gminach: Czerwonak, Dopiewo, 

Duszniki, Kaźmierz, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Luboń, Mosina, Murowana 

Goślina, Pobiedziska, Puszczykowo, Rokietnica, Suchy Las, Swarzędz, Szamotuły, Tarnowo 

Podgórne 

Pasażerowie mają możliwość wnoszenia opłat za przejazdy jednorazowe z t-Portmonetki na 
karcie PEKA. Opłata za przejazd zależna jest od liczby przejechanych przystanków, przy czym 
najdroższe stawki obowiązują za przejechanie pierwszych przystanków, opłaty za kolejne 
przystanki są coraz niższe. 

 

Aby sprawdzić ile będzie kosztowała wybrana liczba przystanków można skorzystać z 
kalkulatora biletów. http://www.ztm.poznan.pl/pl/cennik/cennik/kalkulator-biletow/. 

http://www.ztm.poznan.pl/pl/cennik/cennik/kalkulator-biletow/


Korzystając z tej funkcjonalności należy przyłożyć za każdym razem kartę do czytnika przy 
wejściu i wyjściu z pojazdu. Nie przyłożenie karty przy wyjściu skutkuje opłaceniem kosztów 
podróży do końca trasy pojazdu na danej linii.  

Dodatkowo korzystając z tego konta możemy opłacić podróż osobie nam towarzyszącej czy 
przejazd poza strefę lub linię obowiązywania naszego biletu okresowego. Opłaty za przejazd z 
wykorzystaniem t-Portmonetki możemy dokonać z karty PEKA imiennej oraz karty PEKA na 
okaziciela.  

W trakcie podróży, system potraktuje nasze przejazdy jako jedną podróż, kontynuując 
naliczanie opłat za każdy kolejny przejechany przystanek, jeśli przesiądziemy się maksymalnie 
do 3 razy oraz czas na każdą przesiadkę nie przekroczy 20 minut. Naliczanie opłat w wyżej 
opisany sposób dotyczy wyłącznie posiadacza imiennej karty PEKA lub pierwszej osoby 
korzystającej z karty PEKA na okaziciela i nie obejmuje opłat za przejazd ponoszony na przecz 
współpasażerów. 

Uwaga! Jeśli przesiądziemy się z jednej linii na inną w czasie dłuższym niż 20 minut, opłata za 
podróż jest naliczana od początku – od maksymalnej stawki w taryfie dotyczącej t-Portmonetki 
na karcie PEKA, tj. od 0,60 zł (taryfa normalna). 

W przypadku gdy w danym dniu suma wnoszonych opłat za przejazdy jednorazowe osiągnie 
równowartość ceny biletu 24-godzinnego, dalsze opłaty przestają być naliczane do końca 
danego dnia. 

Jeśli pasażer posiada fundusze wystarczające do przejechania tylko 1 przystanku, może 
dokończyć podróż tym konkretnym pojazdem. Nawet, jeśli przed nim cała trasa. W takim 
przypadku należy pamiętać, że przy następnym doładowaniu, pożyczone w ten sposób środki, 
zostaną odliczone od wpłacanej kwoty doładowania. 

W związku z tym, że znaczna część podróży odbywa się na odległość od 6 do 10 przystanków, 

stanowi to korzystne rozwiązanie dla osób korzystających z t-Portmonetki. 

Obniżka stawek od 21 przystanku ma znaczenie dla osób pokonujących długie trasy, 

szczególnie z miejscowości w strefie C, chcących korzystać z t-Portmonetki na karcie PEKA. 

Konto t-Portmonetki można doładować w Punktach Obsługi Klienta ZTM, Punktach Sprzedaży 
Biletów, przez Internet oraz w nowych biletomatach dostosowanych do systemu PEKA. 
Minimalna kwota doładowania to 1zł. Maksymalne saldo wynosi 300zł. 

 

https://www.peka.poznan.pl/web/portal/punkty-obslugi-klienta
https://www.peka.poznan.pl/web/portal/punkty-sprzedazy-biletow
https://www.peka.poznan.pl/web/portal/punkty-sprzedazy-biletow
https://www.peka.poznan.pl/web/portal/strona-www


 

 

 

 

 

 



WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE OPŁAT ZA PRZEJAZDY 

 korzystając z t-Portmonetki na karcie PEKA płacimy za przejechane przystanki, a nie 
czas trwania podróży. Za pierwszy przystanek opłata wynosi 0,60 zł (taryfa normalna). 
W przypadku opłacania przejazdów z t-Portmonetki nie obowiązują strefy biletowe 

 jednorazowy bilet czasowy obowiązuje w sieci tramwajowej oraz autobusowej i 
upoważnia do przesiadek. W przypadku korzystania z jednorazowych biletów 
czasowych nie obowiązują strefy taryfowe i obowiązuje rzeczywisty czas przejazdu 

 nie ma możliwości "składania biletów" jednorazowych czasowych w celu uzyskania 
dłuższego czasu przejazdu, a także ulgowych biletów jednorazowych czasowych w celu 
otrzymania biletu normalnego 

 w przypadku podróży tym samym pojazdem, w którym skasowano bilet jednorazowy 
czasowy za 4,60 zł, po upływie 40 minut bilet taki automatycznie staje się biletem na 
1 przejazd 

 jednorazowy bilet czasowy zakupiony w biletomacie zarówno stacjonarnym oraz w 
pojeździe, trzeba skasować w jednym z kasowników w pojeździe. Można także 
zakupić bilet do późniejszego wykorzystania 

 w celu opłacenia przejazdu poza strefą, na którą posiadamy bilet okresowy, można 
skorzystać z t-Portmonetki na karcie PEKA lub jednorazowego biletu czasowego 

  
 zgodnie z uchwałą Rady Miasta Poznania darmowa jest komunikacja „w strefie A, w 

okresie 21 godzin następnej doby, poczynając od godz. 03.00 do godz. 24.00, po dniu, 
w którym doszło do przekroczenia poziomu informowania dla dobowych stężeń 
zanieczyszczeń pyłowych PM10 200 mikrogramów/m3 dla którejkolwiek ze stacji 
monitoringu państwowego zlokalizowanych na terenie Poznania (dla wartości 
niezwalidowanej, jednakże przy wykluczeniu stanu awaryjnego), a dla której to 
następnej doby równocześnie utrzymuje się nadal dla Poznania ryzyko wystąpienia 
przekroczenia wartości progowej informowania społeczeństwa 200 mikrogramów/m3 
– liczonej jako wynik uśredniony w pozycji „Ekoprognoza dla Poznania”, publikowanej 
w ramach usługi „Atmosfera dla Poznania” na stronie: 
www.poznan.pl/srodowisko/atmosfera/ 

Karta PEKA: imienna lub na okaziciela 

Szczegółowe informacje dotyczące systemu PEKA można znaleźć na portalu: 
www.peka.poznan.pl Różnica pomiędzy kartą PEKA imienną a kartą PEKA na okaziciela polega 
na tym, że na karcie imiennej (jej wyrobienie jest darmowe) można zarówno doładować 
tPortmonetkę, jak i zapisać bilet okresowy. Na karcie PEKA na okaziciela można wyłącznie 
korzystać z tPortmonetki - nie ma w taryfie biletów okresowych na okaziciela. Karta PEKA na 
okaziciela kosztuje 27 zł, w tym 12 zł wynosi kaucja, a 15 zł to kwota do bezterminowego 
wykorzystania w transporcie publicznym organizowanym przez ZTM Poznań.  

http://www.poznan.pl/srodowisko/atmosfera/
http://www.peka.poznan.pl/


SIEĆ SPRZEDAŻY BILETÓW ZTM W POZNANIU 

ZTM Poznań oferuje następujące kanały sprzedaży: 

1.Punkty Obsługi Klienta ZTM Poznań, są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 
06.00 - 20.00.  

 

Punkt Obsługi Klienta w Tarnowie Podgórnym w bazie TPBUS ul. Rokietnickiej 23 czynny w dni 
robocze w godzinach od 8.00 do 15.30. Punkt Obsługi Klienta w Zakładzie Komunalnym w 
Kleszczewie czynny w dni robocze w godzinach od 7.00 do 15.00. 

2. Punkty Sprzedaży Biletów 

 są to placówki handlowe, najczęściej kioski i sklepy, w których można kupić lub przedłużyć 
bilety okresowe na sieć oraz doładować t-Portmonetkę. Okresowy bilet trasowany można 
przedłużyć w PSB wyłącznie na taką samą trasę i ten sam okres obowiązywania, jak poprzedni 
bilet trasowany. Punkty sprzedaży biletów są oznakowane naklejką lub flagą "Tu doładujesz 
kartę PEKA". Punkty sprzedaży biletów blisko 300 lokalizacji 
http://www.ztm.poznan.pl/pl/cennik/sprzedaz-biletow/ 

3. Internet - www.peka.poznan.pl 

 po zakupie dokonanym przez Internet należy pamiętać o aktywacji biletu w jednym z 4000 
czytników znajdujących się pojazdach lub w Punktach Obsługi Klienta ZTM Poznań czy w 
budynkach Urzędu Miasta Poznania. W tym celu należy nacisnąć przycisk „Transfer e-biletu", 
a następnie włożyć kartę PEKA do kieszonki czytnika (kartę można wyjąć z kieszonki po 
pojawieniu się na wyświetlaczu czytnika komunikatu, iż doładowano bilet). To ważne, 
ponieważ bez dokonania aktywacji bilet jest nieważny. Czynność należy powtarzać zawsze po 
kolejnym doładowaniu dokonanym przez Internet. 

 

http://www.ztm.poznan.pl/pl/cennik/sprzedaz-biletow/
http://www.peka.poznan.pl/web/portal


4. Stacje kolejowe 

 jednorazowe bilety papierowe ZTM można kupić także na stacjach kolejowych w regionie. 

5. Biletomaty stacjonarne 

 umożliwiają doładowywanie t-Portmonetki i zakup biletów sieciowych lub przedłużenie 
ważności biletów trasowanych na karcie PEKA (wyłącznie biletów trasowanych na taką samą 
trasę i taki sam okres obowiązywania) oraz zakup papierowych biletów jednorazowych. 
Płatności można dokonywać monetami, banknotami oraz za pomocą kart płatniczych, w tym 
także zbliżeniowych. Automat umożliwia także sprawdzenie stanu karty PEKA. Klikając w 
instrukcję obsługi biletomatu  można dowiedzieć jak korzystać z automatu. 

W razie awarii biletomatu należy złożyć reklamację. Ważne jest, aby w treści zgłoszenia w 
miarę możliwości wpisać lub podać: datę i godzinę zdarzenia (system pozwala weryfikować 
czy w tym czasie transakcja przebiegła prawidłowo), numer lub dokładną lokalizację automatu, 
kwotę, za którą zamierzaliśmy zakupić bilet, rodzaj biletu, który zamierzaliśmy kupić, sposób 
wypłaty ewentualnej reklamacji (gotówka czy karta płatnicza), numer telefonu do kontaktu. 

Reklamację można złożyć: 

 poprzez strony internetowe: www.ztm.poznan.pl (zakładka kontakt/napisz do nas) 
lub www.peka.poznan.pl (po zalogowaniu na własny profil wybieramy menu: wnioski 
i reklamacje) 

 osobiście, w formie pisemnej - w jednym z Punktów Obsługi Klienta ZTM Poznań 
 dzwoniąc lub wysyłając zgłoszenie e-mailem na do operatora biletomatów - tel.: +48 

22 583 91 02 lub email: telecentrum@mennica.com.pl  (powyższe dane kontaktowe 
znajdują się na każdym biletomacie) 

Pamiętaj! Decydując się na wydruk potwierdzenia transakcji - zabierz paragon ze sobą! Nie 
wyrzucaj go na ziemię przy biletomacie. Wspólnie zadbajmy o czyste środowisko i estetykę 
miasta! 

6. Biletomaty mobilne 

- jednorazowe bilety czasowe można także kupić bilet w biletomatach zamontowanych w 
autobusach lub tramwajach MPK Poznań lub w jednym z 6 automatów biletowych w 
autobusach Translubu (przy wejściu do autobusu znajduje się naklejka informująca o 
możliwości zakupu biletów). Bilet zakupiony w biletomacie trzeba skasować. Można także 
zakupić bilet do późniejszego wykorzystania.  

7. Bilety u kierowcy 

- jednorazowe bilety czasowe można kupić u kierowcy, ale wyłącznie na liniach podmiejskich 
(bilety w formie paragonu, ważne od momentu wydruku) lub nocnych. 

  

http://www.ztm.poznan.pl/assets/Uploads/Bilety-jednorazowe-ZTM-na-stacjach-PKP.pdf
http://www.ztm.poznan.pl/assets/Uploads/Instrukcja-Obsugi-Nowych-Biletomatw.pdf
http://www.peka.poznan.pl/
mailto:telecentrum@mennica.com.pl


 
 
 
Załączniki - materiały informacyjne: 
Podróż z t-Portmonetką na karcie PEKA jest opłacalna 
Transfer biletu zakupionego przez Internet 
Strefy biletowe 
Informacja w pojazdach operatorów 


