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Urbancard dla studentów – sezonowe biuro pod ręką
Doładowanie Urbancard dla studentów pod ręka. Już po raz czwarty Mennica Polska, operator systemu
Urbancard, otwiera sezonowe biuro specjalnie dla nowych studentów, którzy rozpoczynają rok akademicki
we Wrocławiu.
Do zakodowania biletów komunikacji miejskiej na karcie Urbancard przygotowują się nowi studenci, którzy rozpoczną studia we Wrocławiu.
Także dla wszystkich posiadaczy biletów pięcio- i czteromiesięcznych zbliża się termin zakupu biletu na kolejny okres.
Jak podkreśla Magda Sikorska z Mennicy Polskiej, takie niestandardowe nasilenie klientów ma miejsce tylko dwa, trzy razy do roku. Żeby
zapewnić komfort pasażerom, na te okazje Mennica Polska przygotowuje specjalne rozwiązania. - Już od czterech lat otwieramy specjalne,
sezonowe biuro obsługi Urbancard dla studentów. Będzie się ono mieścić w budynku Politechniki Wrocławskiej (D-20) przy ul. Janiszewskiego 8.
Zacznie działać 30 września i będzie dostępne aż do 15 listopada. To czas, kiedy studenci odbierają swoje legitymacje studenckie i następnie kodują
na nich bilety.
Mennica Polska liczy, że z przygotowanego dla studentów udogodnienia skorzysta ok. 10 tysięcy młodych osób.
Oprócz sezonowego Biura Obsługi dla studentów, bez zmian działają wszystkie pozostałe punkty przygotowane dla pasażerów: Biuro Obsługi
Klienta, gdzie pasażerowie mogą wyrobić spersonalizowaną kartę URBANCARD, otrzymać fakturę VAT za zakupiony bilet oraz zgłosić reklamację
dotyczącą systemu URBANCARD. – Zachęcamy do korzystania z ładowania karty w całej sieci sprzedaży biletów, to jest ponad 300 punktach sprzedaży
dostępnych w całym mieście.
Mapa punktów i wyszukiwarka najbliższych punktów: http://www.urbancard.pl/pl/maps/listing/- .html).
Wrocławski system URBANCARD to jeden z najnowocześniejszych i największych w Polsce systemów elektronicznych usług dla mieszkańców,
w tym biletów komunikacji miejskiej. Karty URBANCARD ma blisko 250 tysięcy mieszkańców Wrocławia, którzy na co dzień korzystają z ponad 300
punktów, w których mogą kupić bilety: w kioskach i automatach, stacjonarnych i mobilnych. Do dyspozycji pasażerów jest także Biuro Obsługi
Klienta, które poprzez maila, telefony i bezpośredni kontakt załatwia średnio miesięcznie ponad cztery tysiące spraw dotyczących m.in.:
sprzedaży biletów czy zgłoszeń dotyczących działania systemu.
Operatorem systemu URBANCARD we Wrocławiu jest Mennica Polska.

***
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.
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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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