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 Nowa aplikacja do parkowania Pango dostępna we Wrocławiu! 
 
 
Z okazji uruchomienia w Strefie Płatnego Parkowania w Wrocławiu usług mobilnych Pango spółka udostępni 
w poniedziałek 8 kwietnia nową wersję aplikacji do płatności za postój w SPP. Oprócz nowoczesnego interfejsu, 
użytkownicy mogą liczyć na szybsze działanie oraz wybór sposobu naliczania opłat za parkowanie. Dzięki temu 
korzystanie z Pango stanie się jeszcze wygodniejsze. 

Od 8 kwietnia 2019 r nowa aplikacja dla systemu Android będzie dostępna we wszystkich miastach, w których działa Pango. 
W niedługim czasie firma uruchomi także aktualizację dla systemu iOS .  

 

 Jak działa Pango? 

Aplikacja Pango jest darmowa, a rejestracja trwa kilkanaście sekund. System jest bardzo intuicyjny - aby z niego 
skorzystać, wystarczy się zarejestrować i aktywować konto. Najprościej dołączyć do systemu pobierając aplikację  „Pango 
Polska” z appstore. Po zainstalowaniu i wprowadzeniu numeru telefonu klienta, wystarczy wpisać kod weryfikacyjny 
z wiadomości sms. To prosty i bezpieczny sposób, dzięki któremu czas rejestracji skraca się do minimum.  System umożliwia 
także tradycyjną rejestrację za pomocą strony internetowej pango.pl, lub telefoniczną – pod numerem 222-700-100. 

Aktywacji można dokonać doładowując konto w przedpłacie (środki na koncie trzeba 
uzupełniać), lub łącząc kartę płatniczą z kontem Pango (opłaty pobierane bezpośrednio z karty raz w miesiącu). 
Następnie trzeba już tylko oznakować samochód identyfikatorem Pango: specjalną naklejką dostępną w Biurze Strefy 
Płatnego Parkowania, ulotką Pango lub wydrukiem identyfikatora pobranym z www.pango.pl 

Od 8 kwietnia 2019 r nowa aplikacja będzie dostępna we wszystkich miastach, dla użytkowników systemu Android. 
W niedługim czasie firma uruchomi także aktualizacja dla systemu iOS .  

 

Aplikacja Pango to bezpieczny produkt, pozwalający na płatność za parkowanie przy pomocy telefonu komórkowego. 
System spełnia rygorystyczne normy ochrony informacji - SSL128b, oraz posiada certyfikaty: PCI, DSS i SOC1. Kalkulacja opłat 
odbywa się w oparciu o realne naliczanie czasu postoju,  dzięki temu opłata pobierana jest za rzeczywisty czas parkowania. 
Wysokość naliczanych opłat jest zgodna z cennikiem obowiązującym w Strefie Płatnego Parkowania, Pango nie pobiera 
od Użytkowników prowizji ani nie przerzuca na nich kosztów doładowań czy innych operacji. Obecnie system dostępny jest 
w ponad 20 miastach w Polsce, w tym: Gdańsku, Krakowie i Poznaniu. 

  
Wygląd nowej aplikacji  jest intuicyjny i nawiązuje do wcześniejszej wersji produktu. Okno główne oparte zostało o  mapę 

http://www.pango.pl/


 

z funkcją  geolokalizacji. Podstawowe działanie aplikacji oparte jest na zegarze naliczającym czas parkowania w systemie 
„Start” / „Stop”. Nowa aplikacja Pango udostępnia użytkownikowi spersonalizowany sposób płatności. Od dziś to użytkownik 
decyduje w jaki sposób ma zostać naliczona opłata za parkowanie: za kwotę, na czas lub bez limitu. 

  
Aplikacja Pango to kontekstowy produkt, który  dostarcza wielu przydatnych kierowcy informacji. Dzięki niej użytkownicy 
mogą korzystać z funkcji „Find my car” pozwalającej szybko zlokalizować gdzie zaparkowaliśmy samochód.  Kierowcy są na 
bieżąco informowani o statusie parkowania, mają dostęp do historii parkowań i licznika pokazującego sumaryczny koszt 
parkowania w danym miesiącu. Nowy interfejs aplikacji jest zgodny z zagraniczną wersją systemu Pango z powodzeniem 
działającego w USA, Brazylii i Izraelu. 

 

Wkrótce klienci, korzystający z aplikacji Pango będą mogli liczyć na dodatkowe rabaty i promocje. W tym celu 
w głównym oknie aplikacji umieszczony został przycisk „Kupony” . Aplikacja będzie wzbogacana o kolejne funkcje, które mają 
zwiększać atrakcyjność mobilnego parkowania udostępniając użytkownikom ciekawe dla nich oferty. 

 

„Zależy nam, aby nasza aplikacja była jak najbardziej przyjazna i użyteczna wszystkim kierowcom. Przez ostatnie miesiące 
zbieraliśmy opinie i uwagi naszych użytkowników dotyczące działania systemu i funkcjonalności aplikacji. Tworzyliśmy 
produkt inspirowany ich wskazówkami, prezentując go staramy się sprostać ich oczekiwaniom. Jako Pango stale pracujemy 
nad udoskonalaniem systemu, dlatego w przyszłości przewidujemy uruchomienie kolejnych funkcjonalności  i  dalszy rozwój 
aplikacji .  Cieszę się, że nareszcie możemy zaproponować użytkownikom nową wersję Pango. Wierzę, że aplikacja spotka się z 
uznaniem kierowców, a dzięki wprowadzanym zmianom parkowanie stanie się jeszcze prostsze”. 

Joseph Dakar 

Prezes Zarządu 

Pango Polska Sp. z o.o. 
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Osoba do kontaktu: 

Justyna Urniaż – Badowska 
j.urniaz-badowska@pango.pl 

+48 530 834 185 

 
j.urniaz-badowska@pango.pl 
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