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Największy polski dworzec kolejowy z biletomatami Mennicy Polskiej
Mennica Polska i PKP Intercity w lutym br. uruchomiły na Dworcu Centralnym aż 20 nowych biletomatów.
Inicjatywa wspierana jest szeroką akcją informacyjno-edukacyjną oraz pomocą przy zakupie biletów.
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i TLK (bez sypialnych i kuszet). Ceny biletów będą takie same jak w kasach, a przy ich zakupie pasażerowie skorzystają z przysługujących im
ulg. Automaty zostały wyposażone w przyjazne w obsłudze ekrany dotykowe oraz pozwalają na skorzystanie z trzech wersji językowych.
Transakcja sprowadza się do wyboru dogodnego połączenia i płatności kartą (urządzenia nie przyjmują gotówki). Instrukcje obsługi,
informujące jak krok po kroku skorzystać z biletomatu, klienci znajdą na samych urządzeniach. Będą one również dystrybuowane
w formie ulotek w czasie trwania akcji informacyjnej na dworcu.
Biletomaty zostały zlokalizowane w 5 najważniejszych punktach Dworca Centralnego – po obu stronach Holu Głównego (od strony
Al. Jerozolimskich oraz od strony dworca autobusowego ZTM) oraz w część podziemnej Dworca (od strony Al. Jerozolimskich, od strony
ul. Emilii Plater).
–„Z badań, które przeprowadziliśmy, wynika że pasażerowie chcieliby kupować bilety od ręki. Dla tych osób udostępniamy biletomaty. Zakup
w automacie jest intuicyjny i zajmuje tylko chwilę.” – powiedziała Beata Czemerajda z PKP Intercity.
Przy okazji uruchomienia kolejnych urządzeń, PKP Intercity wspólnie z Mennicą Polską przekonują podróżnych, którzy jeszcze nie korzystali
z biletomatów, że zakup biletów za ich pośrednictwem jest prosty i szybki. Z myślą o osobach, które bilety kupują zazwyczaj w dworcowych
kasach, przygotowano akcję informacyjną, która wystartowała 4 lutego br. Na Dworcu Centralnym w Warszawie jeszcze w dwa kolejne piątki
(w dniach: 15 i 22 lutego), specjalni informatorzy, ubrani w pomarańczowe kurtki z logo IC, będą rozdawać ulotki informacyjne i pomagać
w zakupie biletu. O trwającej akcji przypominać będą także dodatkowe zapowiedzi megafonowe.
– „Zapraszamy do korzystania z tej wygodnej formy kupowania biletów. Dla wszystkich, którzy nie chcą stać w kolejkach to idealne rozwiązanie,
które umożliwia zakup biletów PKP w nowoczesny i bezpieczny sposób.” – podkreśla Dariusz Gajda, Dyrektor ds. Płatności Elektronicznych
w Mennicy Polskiej.
Dodatkowym ułatwieniem dla pasażerów będzie możliwość doładowania w biletomatach na Dworcu Centralnym Warszawskiej Karty Miejskiej,
a także możliwość zakupu biletów kartonikowych na przejazd komunikacją miejską ZTM Warszawa.
Bilety na krajowe połączenia PKP Intercity można już kupić w 139 biletomatach w 19 miastach w Polsce. W samej Warszawie dostępne są one,
oprócz kas na dworcach, także w automatach znajdujących się na przystankach autobusowych i na pięciu wybranych stacjach metra.
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***
Mennica Polska od 1766 roku jest producentem kolekcjonerskich monet, medali i numizmatów, jak również monet obiegowych, wykonywanych na zlecenie
Narodowego Banku Polskiego oraz kilkunastu zagranicznych banków centralnych. Spółka znajduje się obecnie w pierwszej trójce najbardziej
zaawansowanych technologicznie mennic na świecie. Produkowane przez Mennicę Polską monety zdobywają prestiżowe wyróżnienia w najważniejszych
konkursach branżowych. Główne wartości Mennicy, takie jak rzetelność, trwałość i kunszt, przekładają się na nowe obszary działalności Spółki.
Mennica Polska jest obecnie największym operatorem płatności elektronicznych w segmencie miejskim w kraju. Zajmuje się również działalnością
deweloperską, ochroniarską, produkcją sztabek złota oraz obrotem metalami szlachetnymi.
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