
 

 

 

 

HU-GO Mobil 
bemutatása 

2014. április 16. 



A HU-GO Mobil alkalmazás 
ingyenesen letölthető  

Android operációs rendszert és iOS operációs 
rendszert használó telefonra. 

 
 
 
 

Windows platformra a fejlesztés  
folyamatban 



A HU-GO Mobil 
alkalmazás sikeres 

letöltését követően 
a HU-GO Mobil 
ikonra kattintva 

elindul a 
jegyvásárlási 

folyamat. 



A HU-GO Mobil 
alkalmazás indítása. 

 



Az információs ikonra 
kattintva az alkalmazás 

működését ismerheti meg. 

Az „Új viszonylati útjegy 
vásárlása” ikonra 

 elindítható a vásárlás. 



Az információs ikon 
választása esetén a HU-GO 

Mobil alkalmazással 
kapcsolatos legfontosabb 
információkat tekintheti 
meg, továbbá telefon és  

e-mail elérhetőséget talál, 
amelyeken felmerülő 

kérdéseivel kapcsolatban 
közvetlenül is érdeklődhet.  



Az „Új viszonylati jegy 
vásárlás indítása” 
ikonra kattintva 
megkezdheti a 
jegyvásárlási 
folyamatot 

 



Az első használat alkalmával 

a vásárlási folyamat 

megkezdéséhez az 

alkalmazás felhasználói 

feltételeinek elfogadása 

szükséges.  
(Erre csak a legelső használatkor van szükség.) 

Licence szerződés 

szövege 

 

Itt olvasható majd! 



Végfelhasználói licencszerződés 



Amennyiben még nem vásárolt 
az alkalmazásban, vagy új 
gépjármű adatait kívánja 

elmenteni, itt adhatja meg azt 
az úthasználati jogosultság 

megvásárlásához.  

Amennyiben már vásárolt az 
alkalmazásban úthasználati 

jogosultságot és elmentette a 
gépjárműve adatait, itt 

kiválaszthatja gépjárművét, így 
nem kell újra megadni az 

adatokat minden vásárláskor. 



Kérjük adja meg 
gépjárművének 

adatait a bal oldali 
menüsor alapján. 



Kérjük válassza ki 
gépjárműve 

felségjelét a felnyíló 
listából.  



Kérjük adja meg 
gépjárműve 

környezetvédelmi 
besorolását (Euro). 



Kérjük adja meg 
gépjárműve 
kategóriáját. 
(tengelyszám 

alapján) 



Kérjük adja meg a 
gépjármű 

szélességét.  
(a szélességnek 

kisebbnek kell lennie 
mint 5 méter) 



Kérjük adja meg a 
gépjármű 

magasságát. 
(a magasságnak 

kisebbnek kell lennie mint 
5 méter) 



Kérjük adja meg a 
gépjármű 

össztömegét. 



Kérjük adja meg a 
tengelyterhelést. 



Kattintson a 
„Következő” ikonra 
ezzel jóváhagyja a 
gépjármű adatait. 



Már előzőleg elmentett 
útvonal kiválasztásához 

kattintson az „Útvonalak” 
ikonra. 

Új útvonal rögzítéséhez 
kattintson a „Új útvonal” 

menüpontra. 



Kérjük kezdje el 
begépelni majd 

válassza ki az új útvonal 
kiinduló állomásának 

pontos címét.  
 



Kérjük adja meg          
célállomás címét.  

 



Köztes célállomások rögzítésére 
is van mód az „Új cím” 

menüpont alatt.  
(összesen 6 cím megadása 

lehetséges) 



Itt állíthatja be az 
útvonaltervezés 

további 
paramétereit. 

(pl. igénybe venne-e komp 
közlekedést, vagy 

szeretné-e a leggyorsabb 
útvonal kiválasztását.) 



A viszonylati jegy 
útvonalának térképes 

megjelenítését itt 
láthatja. 



A megadott útvonal 
részleteit itt tekintheti 

meg. 



Itt tekintheti meg a 
megtervezett viszonylati 

jegy paramétereinek 
részletezését. 



A megtervezett 
viszonylati jegy 
kifizetésének 

elindításához  kérjük 
válassza ki a kívánt 

fizetési módot. 



Viszonylati jegy vásárlása  
új bankkártya regisztrációjával 

 



Regisztrált bankkártyával 
történő fizetési mód 

választása esetén itt találja 
a regisztrált bankkártyás 

fizetésről szóló ismertetőt. 
(Csak az első alkalommal 

jelenik meg.) 

Regisztrált bankkártya 

folyamat ismertető 

szövege. 

 

Itt olvasható majd! 



Amennyiben már regisztrált 
bankkártyával szeretne 

fizetni, itt kiválaszthatja a 
használni kívánt 

bankkártyáját, vagy az „Új 
kártya” ikonra kattintva új 
bankkártya regisztrálására 

is van lehetősége. 



Új bankkártya 
regisztrálásához kérjük 

töltse ki a bal oldali 
mezőben kért adatokat. 

Mindhárom mező esetén  

minimum 3 karakter 



Kérjük a bankkártya 
regisztrációhoz adja meg 

az Ön által a 
bankkártyához rendelni 

kívánt mobilfizetési 
jelszót, majd kattintson a 

„Tovább” ikonra. 
 

(Ez nem a fizikai kártya PIN kód. 
 OTP VPOS –hoz tartozó azonosító kód ) 



A vásárlási folyamat 
elindult. Kérjük adja 
meg az alábbiakban 

kért adatokat. 



Kérjük adja meg 
bankkártya adatait. 

Az adatok megadása után, 
kérjük kattintson a 
„Tovább” gombra a 

vásárlás elindításához. 



Az azonosító és jelszó 
megadását követően 

kérjük adja meg a 
bankkártyához tartozó 
nevet és kattintson a 
„Következő” ikonra. 



Itt ellenőrizheti a 
regisztrált ügyfél 

adatait. 



Kérjük, amennyiben az 
adatok megfelelőek, 

hagyja jóvá a vásárlást. 



Itt olvashatja a 
vásárlási tranzakció 

visszaigazolását. 



Viszonylati jegy vásárlása  
korábban már  

regisztrált bankkártyával 



Amennyiben már 
regisztrált kártyával 

szeretne fizetni, válassza 
ki a használni kívánt 

bankkártyát. 



Kérjük adja meg a 
bankkártyához tartozó a 

regisztráció során 
megadott pin kódot, 

majd kattintson a 
„Tovább” ikonra. 



Itt olvashatja a 
vásárlási tranzakció 

visszaigazolását. 



Viszonylati jegy vásárlása  
 bankkártya adatok megadásával 

(bankkártya regisztrációja nélkül) 



A megtervezett viszonylati 
jegy vásárlási folyamatának 

elindításához  kérjük 
válassza ki az „Alkalmi 

bankkártya” fizetési módot. 



Kérjük adja meg a 
terhelendő bankkártya 

adatait. 



A kért adatok megadását 
követően, kattintson az 

oldal alján található 
„Tovább” ikonra. 



Itt ellenőrizheti az 
összesítő adatokat a 
fizetési tranzakcióval 

kapcsolatban.  



Amennyiben mindent 
rendben talál, az oldal 

alján kattintson a 
„Jóváhagyás” ikonra. 



Néhány másodpercet 
követően itt olvashatja 

a vásárlásról szóló 
visszaigazolást. 



A sikeres vásárlást 
követően a kezdő 

képernyő jelenik meg, 
ahol megtekintheti a 

megvásárolt viszonylati 
jegy visszaigazolását is. 

 
A visszaigazolások 

törölhetők. 



Köszönjük figyelmét! 
 


