
Instrukcja korzystania z Aplikacji Banieczka 

krok po kroku 

INSTALACJA APLIKACJI 

1. Aplikacja Banieczka dostępna jest poprzez: 

a. Stronę www.aplikacja.banieczka.pl 

b. Sklep   

c. Sklep   

2. Instalując aplikację korzystając z jednego ze sklepów 

a. Odszukaj aplikację w sklepie 

b. Zainstaluj używając odpowiedniego przycisku 

c. Otwórz po zakończeniu instalacji 

d. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno z prośbą o rejestrację. 

Należy podać swój numer telefonu oraz hasło, które będzie służyło 

do późniejszego logowania się do aplikacji: 

 

e. Po wciśnięciu przycisku Dalej należy wprowadzić kod SMS, który 

zostanie wysłany na podany numer telefonu oraz swoje 

http://www.aplikacja.banieczka.pl/


podstawowe dane które będą wykorzystywane do wystawienia 

dokumentów potwierdzających wykonane transakcje 

 

FUNKCJE APLIKACJI 

f. Po dokonaniu rejestracji aplikacja jest gotowa do użytkowania. 

Stroną wyjściową jest strona umożliwiająca zeskanowanie kodu QR 

na myjni celem przypisania i doładowania określonego stanowiska. 

Jest ona dostępna każdorazowo po dotknięciu nazwy Banieczka w 

górnej części ekranu: 

 

 



g. Po lewej stronie okna aplikacji na wysokości nazwy Banieczka 

znajdują się 3 równoległe linie, których dotknięcie pozwala na 

rozwinięcie menu umożliwiającego wykonanie dodatkowych 

czynności: 

h. Zasil konto pozwala na doładowanie środków do swojego 

indywidualnego konta prepaid. Środki te mogą zostać spożytkowane 

na usługę mycia i na ich równowartość wystawiana jest Faktura VAT 

(uwaga jeżeli chcesz przypisać swoje konto jako konto firnowe i 

otrzymać FV na firmę w pierwszej kolejności przejdź do menu Moje 

Konto i uzupełnij dane!) W tej części można skorzystać z płatności 

wielu form płatności. Można również przypisać kartę kredytową, 

przy użyciu której można np. dokonać zakupu abonamentu na 

myjnię. 



 

i. Przekaż Środki pozwala na przekazanie środków do wykorzystania 

innej osobie posiadającej naszą aplikację. Wystarczy podać numer 

telefonu i kwotę przekazywanych środków. Osoba, która otrzyma 

środki będzie mogła je wykorzystać, jednak nie będzie miała 

możliwości otrzymania do nich dokumentu fiskalnego, ponieważ 

środki zostały już zafiskalizowane w momencie doładowania. 

 

 

j. Doładowania pozwala na śledzenie doładowanych lub 

otrzymanych/przekazanych środków 

k. Transakcje pozwalają na śledzenie zrealizowanych transakcji mycia 

na myjniach 

l. Przyznane punkty pozwala na śledzenie historii przyznanych 

punktów 

m. Sklep w tym miejscu możemy: 

Dokonać zakupu abonamentu, kosmetyków lub innych 

dostępnych produktów dokonując płatności zebranymi 

punktami lub przy użyciu podpiętej karty płatniczej. 

n. Karta Banieczka w tym miejscu jeżeli posiadasz fizyczną kartę 

lojalnościową Banieczka możesz połączyć ją z aplikacją przenosząc 

jednocześnie zgromadzone na niej środki na konto aplikacji, które 

stanie się głównym kontem Klienta. 

 

 



o. Moje konto  w tym miejscu należy uzupełnić dane, które mają 

znaleźć się na fakturze. Dodatkowo uzupełnienie danych będzie 

wymagane przy korzystaniu ze Sklepu. 

 

p. Regulamin w tym miejscu znajdują się wszelkie regulaminy 

dotyczące zarówno aplikacji jak również innych usług i produktów 

dostępnych za jej pośrednictwem. 

 

 

3. Uruchomienie myjni na stronie startowej należy użyć przycisku Skaner i 

zeskanować kod QR znajdujący się na danym stanowisku. Następnie należy 

przyciskami +/_ wybrać kwotę jaką chcemy doładować urządzenie i 

nacisnąć przycisk Doładuj. Kwota doładowania pojawi się na wyświetlaczu 

pozwalając na rozpoczęcie procesu mycia.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Na poniższym widoku widoczne jest okno w którym można wybrać kwotę 

doładowania. Widoczne jest również linia występująca w przypadku wykupienia 

abonamentu. 

 

 

Linia ukazująca aktualny stan konta 

lojalnościowego 

Linia występująca w przypadku 

wykupienia abonamentu ukazująca 

ilość środków do wykorzystania 

danego dnia w jego zakresie 

Linia w której przyciskami 

wybieramy kwotę doładowania 

stanowiska 


