




Pobieranie aplikacji

Aby rozpocząć parkowanie, pobierz aplikację Pango Polska zgodną z 
systemem zainstalowanym na Twoim smartfonie / tablecie.

Google Play (Android)lubiTunes (iPhone)*

*Aplikacja Pango Polska dla systemu iOS dostępna wkrótce.



Rejestracja i logowanie do aplikacji
Podaj numer telefonu, który chcesz 
powiązać z kontem Pango

Otrzymasz kod weryfikacyjny. Wprowadź 
go i zaakceptuj Regulamin Usługi

1. 2.



Uzupełnij dane użytkownika

Z menu głównego wybierz zakładkę „Konto”1. 2.
Uzupełnij wszystkie dane. Dodaj informacje o 
kierowcach oraz pojazdach. Na końcu przejdź 
do wyboru metody płatności



Historia parkowań

W menu głównym znajdziesz także zakładkę z 
historią Twoich parkowań

1. 2.
Znajdziesz tam informacje o bieżącym 
parkowaniu oraz wszystkich poprzednich 
postojach



Wiadomości, Informacje
W menu głównym znajdziesz zakładkę z 
informacjami o Pango. Są tam m.in. dane 
kontaktowe, odpowiedzi na najczęściej zadawane 
pytania oraz Twój unikatowy numer konta Pango

1. 2.
W zakładce wiadomości znajdziesz wszystkie 
wiadomości tekstowe otrzymane za 
pośrednictwem aplikacji Pango





Wybierz metodę płatności

Prepaid – płatość z góry1.

2. Postpaid – płatność na koniec miesiąca



Wybierz metodę płatności
Prepaid – doładuj konto wybraną kwotą za 
pośrednictwem karty bankowej lub przelewu 
błyskawicznego eCard

1. 2. Postpaid – dodaj kartę która będzie obciążana 
jednorazowo za wszystkie parkowania z 
poprzedniego miesiąca 







Rozpoczęcie parkowania
Z menu głównego wybierz zakładkę Mapa. Aplikacja 
określi Twoją lokalizację i umieści ją na mapie. Kliknij 
START aby rozpocząć parkowanie w danej lokalizacji

1. 2.
Zostaniesz poproszony o wybranie 
odpowiednich danych dotyczących postoju. Po 
uzupełnieniu kliknij START i przejdź dalej



Rozpoczęcie parkowania
Zostaniesz poproszony o wybranie sposobu 
naliczania opłaty – parkowanie bez limitu, za 
ustaloną opłatą, bądź z limitem czasowym. Po 
wybraniu odpowiedniej opcji kliknij START

3. 4. Sprawdź wszystkie informacje i potwierdź 
przyciskiem START



Rozpoczęcie parkowania
Potwierdź wybrany sposób naliczania opłaty 
przyciskiem START

5. 6.
Parkowanie rozpoczęte!

Możesz teraz zapisać lokalizację w której się 
znajdujesz



Przedłużanie parkowania

Aby przedłużyć parkowanie wybierz z widoku mapy 
przycisk Przedłuż

1. 2.

Wybierz sposób naliczania opłaty za 
przedłużenie parkowania. Po wybraniu 
odpowiedniej opcji zatwierdź przedłużenie 
przyciskiem START a następnie PRZEDŁUŻ 
PARKOWANIE





Zakończenie parkowania
Parkowanie zakończy się automatycznie po upływie 
opłaconego czasu, wykorzystaniu limitu kosztów, lub w 
momencie zakończenia czasu obowiązywania opłat w SPP w 
danym dniu. Możesz też samodzielnie zakończyć parkowanie. W 
tym celu wybierz przycisk STOP na ekranie z aktywnym 
parkowaniem

1. 2.

Potwierdź zakończenie parkowania 
przyciskiem ZAKOŃCZ PARKOWANIE a 
następnie STOP 



Kończenie pracy z aplikacją

Po zakończeniu parkowania możesz 
bezpiecznie wylogować się z aplikacji. W 
tym celu wybierz z menu głównego w 
zakładce Konto przycisk WYLOGUJ i 
potwierdź


