
TRANSAKCJE MOBILNE 
Shell SmartPay

Przewodnik dla kierowcy

Transakcje mobilne Shell – bo każda minuta się liczy!

Dzięki usłudze Shell SmartPay  
szybciej, wygodniej i bezpieczniej  
zrealizujesz transakcje za tankowanie.



Transakcje mobilne Shell SmartPay dla Twojej wygody
   By dokonać transakcji za pomocą urządzenia mobilnego (np. smartfona) konieczne będzie pobranie  

darmowej aplikacji Shell ClubSmart.
   Korzystając z naszej usługi nie musisz okazywać plastikowej karty Shell Card.
   Za pomocą geolokalizatora Twojego urządzenia nasza aplikacja automatycznie rozpozna stacje Shell  

na której jesteś, co ułatwi i przyspieszy tankowanie pojazdu.
   Ze względu na konieczność zaakceptowania tej metody rozliczania płatności przez kierownika floty, 

rekomendujemy aktywowanie usługi przed wizytą na stacji Shell.

Jak przygotować swoje urządzenie do transakcji mobilnych? 

1. Pobierz aplikację Shell ClubSmart z Google Play lub Appstore.

!

2. Zarejestruj się do aplikacji i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.  
W procesie rejestracji wymagane jest potwierdzenie adresu e-mail na tym samym urządzeniu,  
na którym zainstalowano aplikację Shell ClubSmart.

https://apps.apple.com/pl/app/shell-clubsmart/id1464649113?l=pl
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.shell.sitibv.retail&hl=pl&gl=US


3. Na ekranie głównym kliknij „Ustaw Shell SmartPay”. Następnie, jako metodę płatności dodaj kartę paliwową 
Shell Card, której używasz w formie plastikowej.

4. Twój wniosek o włączenie mobilnych transakcji trafił do kierownika floty. Po jego zatwierdzeniu na portalu  
Flotex będzie można w pełni korzystać z usługi Shell SmartPay na prawie 400 wybranych stacjach Shell 
(pobierz listę stacji). 

https://portal.flotex.pl
https://www.shell.pl/stacjeshellsmartpay.html


1. Po wjeździe na stanowisko tankowania włącz aplikację Shell ClubSmart 
(pozostając w pojeździe) i wybierz usługę Shell SmartPay na ekranie głównym.

Jak zapłacić za paliwo za pomocą Shell SmartPay na stacjach Shell? 

2. Wpisz numer dystrybutora oraz dodatkowe informacje takie jak identyfikator floty czy przebieg pojazdu  
(jeśli wymagane). Następnie potwierdź dane wyświetlone na ekranie urządzenia mobilnego  
(nr dystrybutora i karty Shell Card, którą chcesz opłacić zakup paliwa).



3. Po chwili otrzymasz powiadomienie, 
że wybrane stanowisko jest już gotowe. 
Rozpocznij tankowanie maksymalnie 
w ciągu 2 minut.

4. W trakcie tankowania pojazdu nie można anulować zainicjowanego 
procesu. Przerwanie lub zakończenie transakcji możliwe jest jedynie 
poprzez odwieszenie pistoletu.

5. Po zakończonym tankowaniu podsumowanie transakcji wyświetli się na ekranie urządzenia  
(po kilkunastu sekundach od odwieszenia pistoletu). Dodatkowo zostanie ono przesłane  
na adres mailowy podany przy rejestracji do aplikacji Shell ClubSmart. 



Ze względów bezpieczeństwa pozostaw swój telefon w pojeździe w trakcie korzystania z dystrybutora.!

  * Opcja skorzystania z transakcji mobilnych jest możliwa wyłącznie dla użytkowników aplikacji Shell ClubSmart oraz dla posiadaczy aktywnej 
karty Shell Card. Karta może zostać dodana jako środek autoryzacji. Prosimy o kontakt z kierownikiem floty, by aktywować usługę.

Pytania?  
Skontaktuj się z nami:

Jedynie z aplikacją 
Shell ClubSmart

?

Warto wiedzieć:
   Po rezerwacji dystrybutora rozpocznij tankowanie maksymalnie w ciągu 2 minut. 

W przeciwnym wypadku proces zostanie automatycznie anulowany.
   Wszelkie ustawienia dedykowane dla karty Shell Card (na przykład 

dotyczące możliwości zakupu wyłącznie pewnego rodzaju paliwa)  
będą wciąż aktywne przy korzystaniu z usługi Shell SmartPay.

   Usługa aktywna jedynie na wybranych stacjach Shell. Lista stacji, 
na których można skorzystać  ze SmartPay, dostępna jest tutaj  
lub na stronie Shell.pl.

   Z mobilnych transakcji Shell SmartPay można korzystać na terenie  
Polski oraz w 9 krajach europejskich: Austrii, Belgii, Czechach, Francji, 
Holandii, Luksemburgu, Niemczech, Słowacji, Wielkiej Brytanii.

!

Tel.:  800 080 015 (bezpłatna infolinia)
E-mail:  kartybiuroobslugi-pl@shell.com

https://www.shell.pl/stacjeshellsmartpay.html
http://shell.pl

