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HOPIN apl ikácia

Do HOPIN aplikácie sa dostanete 

kliknutím na žltú ikonku s 

písmenkom H. 

Stiahnite si do telefónu aplikáciu 

HOPIN, ktorá je k dispozícii pre: 

Android na Google Play

iOS na App Store

Huawei na Huawei AppGallery



Prvý krok – Registrácia  prof i lu

Skôr, ako si zakúpite lístok, 

je potrebné sa v HOPIN 

aplikácii registrovať. Vďaka

registrácii si môžete dobiť 

kredit, z ktorého si potom 

kupujete virtuálne cestovné 

lístky. 

V HOPIN aplikácii sa 

registrujete kliknutím na 

ikonku, ktorá Vám rozroluje

menu. 

Kliknutím na „Môj profil“

sa dostanete do časti, 

v ktorej si môžete 

registrovať profil.  



Prvý krok – Registrácia  prof i lu

Kliknúť na pole 

REGISTROVAŤ. 

Ak už máte profil 

vytvorený, stačí sa 

prihlásiť kliknutím na pole 

PRIHLÁSIŤ. 

Vyplňte údaje 

v registrácii a kliknite 

na pole REGISTROVAŤ. 



Úvodná základná obrazovka

Po otvorení aplikácie sa Vám 

zobrazí základný profil TAXI. 

Pre využitie aplikácie na kúpu 

virtuálneho cestovného lístka sa 

prepnite do profilu BUS alebo 

kliknite na tlačidlo BUS LÍSTKY. 



Zoznam vir tuálnych cestovných l ístkov

V aplikácii máte k dispozícii viacero možností 

zakúpenia lístkov:

30 minútový za 0,79 €

60 minútový za 0,89 €

24 hodinový za 3 €, 

7 dňový za 11 € 

špeciálny dovozný lístok k nadrozmernej batožine, 

bicyklu či kolobežke za 0,90 €. 

Pred zakúpením konkrétneho lístka si prosím 

nabite kredit kliknutím na tlačidlo „NABIŤ KREDIT“



Nabit ie  kredi tu

Aktuálne si môžete nabiť kredit v 

hodnotách: 

5 €

10 € 

15 € 

Kredit si nabijete kliknutím na hodnotu 

kreditu a na pole 

NABIŤ KREDIT

Aplikácia Vás presmeruje nabezpečnú

platobnú bránu, cez ktorú za kredit 

zaplatíte. 

Z kreditu si jednoducho zakúpite vami 

vybraný virtuálny cestovný lístok. 



Zakúpenie vir tuálneho cestovného l ístka

Po dobití kredit môžete zo zoznamu lístkov 

kliknút na Vami vybraný lístok a zakúpiť si ho. 

Jednoducho potvrdíte tlačidlom KÚPIŤ. 

Pri lístkoch máte možnosť zakúpiť si aj väčší 

počet kusov kliknutím na tlačidlo + (plus). 

Tlačidlom – (mínus) lístok odoberiete. 

Aplikácia Vás zároveň informuje, kedy sa

platnosť lístka aktivuje.



Virtuálny cestovný l ístok

V zozname lístkov po zakúpení virtuálneho 

cestovného lístka vidíte, ktorý je aktuálne 

aktívny a aká je jeho platnosť. 

Po kliknutí na lístok sa Vám zobrazí jeho detail s 

QR kódom. QR kód slúži na preukázanie sa pri 

prípadnej kontrole cestovných lístkov. 

Kliknutím na lupu pri QR kóde sa QR kód zväčší 

pre lepšie načítanie čítačkou pri kontrole. 



Viac info aj  na www.hopin.sk/bus


