
Instrukcja doładowania karty ŁKM przez internet 

 

Doładowanie karty miejskiej wymaga jej zarejestrowania przez portal MZK Łowicz 

http://mzklowicz.pl/      poprzez  zakładkę kup bilet  https://ebilet.mzklowicz.pl/ 

Uwaga :  proces nie działa prawidłowo w starych przeglądarkach np. IE 8 

Zalecamy korzystanie z zaktualizowanych przeglądarek  jak Firefox,  Chrome,  Edge itp. 

 

http://mzklowicz.pl/
https://ebilet.mzklowicz.pl/


 

System weryfikuje czy formularz wypełnia osoba czy internetowy robot. W przypadku 

wątpliwości może  pojawić się żądanie wskazania  wszystkich rowerów , znaków drogowych. 

 



 

Następnie należy sprawdzić swoją skrzynkę mailową i  potwierdzić swój wniosek klikając na 

wskazany link 

 

 

 

Zaobserwowano  problemy w odbiorze wiadomości aktywacyjnej przez pocztę Gmail. 

Wiadomość nie nieznanych przyczyn nie trafia do skrzynki odbiorczej. W związku z tym w 

przypadku nie otrzymania wiadomości aktywacyjnej zalecamy wykorzystać inne dostawcę 

niż Google 



 

 

 



Po wybraniu opcji bilet terminowy (miesięczny ) do dyspozycji jest kilka opcji w zależności 

od tego, czy podczas wyrabiania karty okazaliśmy się dokumentem uprawniającym do 

zniżek  np. uczeń, emeryt.  W przypadku nabycia praw do zniżek już po fakcie wyrobienia 

karty , należy udać się  do punktu obsługi klienta celem wprowadzania tych ulg do systemu. 

 

 

 

W nastepnym kroku wskazujemy miesiąc , na który chcemy wykupi ć bilet 

 

Uwaga !!! 

Bilet najlpiej kupować jest do końca miesiąca poprzedzającego wybierany  miesiąc. 

Bilet w tym samym miesiącu można najpoźniej kupic do 5-go dnia danego miesiąca.  



Kupno biletu nie od początku miesiąca  nie powoduje obniżki ceny biletu i jest on 

ważny standardowo do końca miesiąca.   

 



 

Wybieramy konkretną linię i otrzymujemy podsumowanie 

 

 

Po wybraniu opcji zapisz – transakcja trafia do systemu biletowego 



 

 



 

Uwaga - wykonanie płatności  wymaga  przeniesienia  wpłaty fizycznie na kartę ŁKM 

Standardowo jest na to 14 dni. Można to wykonać nastepniego dnia  poprzez 

1) kasowniki zainstalowane w autobusach . 

2) biletomaty stacjonarne : 

 Dworzec PKP 

 ul.Kurkowa, 

 ul.Tuszewska przy sklepie Intermarche  

3) w biurze MZK ul.Armii Krajowej 2B w godz 7.14.30 

 

 

 

 

Wpisujemy  identyfikator konta  i 

hasło oraz  w zależności od 

konkretnego banku potwierdzamy to 

kodem sms , tokenem lub kodem 

jednorazowym 

 

 



1.

 

 

Poprawne przeniesienie doładowania  jest sygnalizowane na zielono na ekranie kasownika 

 

 

 

 

 

 

 



W biletomacie stacjonarnym kartę LKM należy włożyć w czarne gniazdo 

 

 

 

Następuje odczyt karty i na ekranie prezentowane są szczegóły danej karty.  W  kolejnym 

kroku z menu należy wybrać doładowanie i postępować zgodnie z komunikatami 

pojawiajacym się na ekranie. 

 

 


