JAK POBRAĆ APLIKACJĘ UBER
1) 
Wpisz w 
przeglądarce niezależnie od urządzenia
:
uber.com/app 
i
załóż konto. Posiadając konto, kolejnym krokiem jest pobranie aplikacji ze
sklepu odpowiedniego dla Twojego urządzenia i zalogowanie się danymi
użytymi podczas rejestracji.
2) Android:
idź do sklepu GOOGLE PLAY > wpisz w wyszukiwarkę 'Uber'
> pobierz aplikację oraz załóż konto korzystająć z przycisku
REJESTRACJA.
3) iOS
(iPhone): idź do APPLE STORE > wpisz w wyszukiwarkę 'Uber' >
pobierz aplikację oraz załóż konto korzystająć z przycisku REJESTRACJA.
INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z APLIKACJI UBER
Wygenerowany kod upoważnia osobę, która jeszcze nigdy nie korzystała z
aplikacji Uber do pierwszego darmowego przejazdu do kwoty 50zł.
(Jeśli koszt przejazdu wyniesie 45 zł, pozostałe 5 zł nie przechodzi na
kolejny przejazd. W przypadku kursu o wartości 55zł z karty użytkownika
podpiętej do konta Uber pobierane zostanie 5 zł)
Przy rejestracji w aplikacji należy uzupełnić dane osobowe oraz
wprowadzić dane karty płatniczej (debetowej lub kredytowej)  można to
zrobić szybko, robiąc zdjęcie karty. Następnym krokiem jest
wprowadzenie kodu promocyjnego.
Użytkownik musi mieć włączony internet w telefonie (lub być podłączony
przez WiFi) oraz wyrazić zgodę na używanie przez aplikację lokalizacji GPS
 to warunek poprawnego działania aplikacji.

Z poziomu aplikacji widoczna będzie mapa. Aby zamówić przejazd należy
wprowadzić adres odbioru lub przesunąć pinezkę na mapie bezpośrednio
do miejsca, w którym chcemy rozpocząć przejazd. Na ekranie zobaczymy
szacowany czas oczekiwania na samochód.

Zamówienie przejazdu jest proste  wystarczy wybrać przycisk 'Rozpocznij
kurs tutaj'. Wywoła on ekran w ramach którego będziemy mogli 'Wycenić
koszt przejazdu' oraz 'Zamówić przejazd'. Polecamy wycenę kosztu
przejazdu przed zamówieniem.

Po przyjęciu przez kierowcę kursu, pojawi się informacja na temat osoby
oraz marki auta, które po nas przyjeżdża. W załączonym przykładzie kurs
wykonuje Pan Krzysztof samochodem marki Opel Astra o tablicach
rejestracyjnych XXX

Jeśli pojawia się problem ze znalezieniem auta oraz kierowcy, użytkownik
ma
możlwiość
z
poziomu
aplikacji
skontaktować
się
z
kierowcą telefonicznie lub sms’em (numer zostanie zaszyfrowany).
Wystarczy wcisnąć panel na którym znajduje się zdjęcie kierowcy i wybrać
opcję 'KONTAKT'. Warto zawsze zadzwonić do kierowcy w celu ustalenia
szczegółów odbioru.

Odpowiedzi na wiele pytań dotyczących korzystania z Uber
znajdziesz też tutaj: > 
help.uber.com

