
Pre platbu mobilom potrebuješ smartfón 
s operačným systémom Android podporujúci NFC 
a mať nainštalované aplikácie Google Pay a Ubian.

Virtuálna 
dopravná karta 
v mobile 

Nepotrebuješ 
hotovosť ani kartu 

Aktivuj si virtuálnu kartu 
v aplikácii Ubian a zaplať 

mobilom za cestovný lístok.

Ulož si dopravnú 
kartu do mobilu 

Virtuálnu dopravnú kartu si 
uložíš v aplikácii Google Pay 

vo svojom mobile. 

Plať cestovné 
mobilom 

Stačí priložiť svoj mobil 
k čítačke kariet a zaplatiť mobilom 

za lístok. Je to super pohodlné. 

Zabudni na peňaženku či plastovú 
dopravnú kartu a plať v autobuse 
jednoducho s Google Pay 

tfón 
porujúci NFC 

stovú 
buse 



Mám dopravnú kartu

Je potrebné si najskôr aktivovať novú virtuálnu dopravnú kartu s vlastným kreditom alebo novým 
časovým lístkom. 
Virtuálnu kartu v Google Pay budeš mať ako novú dopravnú kartu. Môžeš používať obe dopravné 
karty samostatne. 
Alebo ak chceš používať iba virtuálnu kartu, môžeš si preniesť obsah z plastovej karty na virtuálnu 
kartu. 

Ako aktivovať virtuálnu dopravnú kartu

Ak máš registrovanú kartu 
v Ubiane, klikni na Aktivovať 
virtuálnu kartu v obrazovke 

tvojej dopravnej karty.

1A

Ak nemáš registrovanú kartu, 
choď na Mám dopravnú kartu 

a Chcem platiť mobilom.

1B

Prilož svoju plastovú 
dopravnú kartu k mobilu 

(alebo vyplň SNR číslo karty) 
a pre overenie zadaj dátum 

narodenia.

2

Doplň do formulára 
chýbajúce údaje 

a fotografiu.

3alebo

Dobi si kredit alebo 
kúp časový lístok na 

virtuálnu kartu. 

4 5

Virtuálna dopravná karta 
v Google Pay.

6

Dobíjaj si kredit alebo 
kupuj časové lístky na 

virtuálnu dopravnú kartu 
v aplikácii Ubian.

7

Po úspešnej aktivácii ulož 
kartu do Google Pay 

v tvojom mobile.



Platba cestovného z kreditu
•  rozsvieť displej na mobile alebo odomkni mobil 
•  prilož mobil zadnou stranou k čítačke kariet vo vozidle 
• podrž mobil do vytlačenia cestovného lístka
•  hotovo – zobrazí sa animácia potvrdzujúca vykonanie transakcie na displeji mobilu 

Kontrola časového lístka 
• rozsvieť displej na mobile alebo odomkni mobil 
•  prilož mobil k čítačke kariet alebo revízorskej čítačke zadnou stranou mobilu 
•  vodičovi alebo revízorovi sa na zariadení zobrazia aktuálne informácie o časovom lístku (typ a časová platnosť)

Ako platiť s Google Pay

Kredit alebo časový lístok si pohodlne kúpiš v aplikácii Ubian alebo na www.ubian.sk.

Ako preniesť obsah plastovej dopravnej karty 
na virtuálnu kartu
Ak chceš používať iba virtuálnu dopravnú kartu, prenes si kredit alebo časový lístok na novú virtuálnu 
kartu. 

V obrazovke plastovej karty 
klikni na Preniesť obsah karty. 
Obsah karty sa automaticky 
prenesie na virtuálnu kartu.

Obsah karty je prenesený 
na virtuálnu kartu a pôvodná 

plastová karta bude 
zablokovaná.

1 2
*Upozornenie: Zostatok kreditu sa môže 
v nasledujúce dni zmeniť na základe kontroly 
transakcií u dopravcu, ktoré ešte neboli ku dňu 
prenosu zaslané dopravcom do zúčtovacieho centra.



Virtuálnou dopravnou kartou platíš mobilom 
pohodlnejšie a jednoduchšie ako plastovou kartou. 

Viac informácií na www.kartavmobile.sk

Virtuálna dopravná karta je platná jeden rok, predĺženie 
platnosti môžeš urobiť jednoducho v aplikácii Ubian. 

Vydanie virtuálnej dopravnej karty  4,80 €

Predĺženie platnosti virtuálnej dopravnej karty  3,00 € 

Cenník virtuálnej dopravnej karty 

4

Po úspešnej aktivácii ulož 
kartu do Google Pay 

v tvojom mobile.

5

Virtuálna dopravná karta 
v Google Pay.

6

Dobíjaj si kredit alebo kupuj 
časové lístky na virtuálnu kartu 

v aplikácii Ubian.

Nemám dopravnú kartu
Ak nemáš žiadnu dopravnú kartu a chceš platiť mobilom v autobuse, stačí si aktivovať novú virtuálnu kartu. 

1

Na obrazovke Karta si 
vyber Nemám dopravnú kartu 

a Chcem platiť mobilom.

2

Vyplň formulár pre 
aktiváciu virtuálnej karty 

podľa pokynov.

3

Dobi si kredit alebo 
kúp časový lístok na 

virtuálnu kartu. 


