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Kursy walut Cinkciarz.pl na zegarki 
z systemem Android
Inteligentny zegarek to kolejny elektroniczny gadżet, który ma ułatwić nam życie. 
Do czego jest nam potrzebny? Oczywiście, możemy sprawdzić godzinę, 
ale także skorzystać z wielu funkcji smartfona. Cinkciarz.pl przygotował bardzo prak-
tyczną aplikację specjalnie na urządzenia z najpopularniejszym na rynku systemem 
Android. 

Aplikacja Cinkciarz.pl jest przeznaczona na urządzenia typu smartwatch działające 
pod kontrolą systemu Android Wear. Zegarek komunikuje się z telefonem przez Bluetooth. 
Dotykowy ekran działa jak w smartfonie. Korzystając z jego funkcji m.in. zrobisz zdjęcie, sprawdzisz tętno, 
posłuchasz muzyki.

Nie przegapisz również najlepszych ofert serwisu Cinkciarz.pl. Serwis wymiany walut udostęp-
nił właśnie nową aplikację. Pozwala ona na wyświetlanie aktualnych kursów trzech wybranych 
przez siebie walut.

Zainstalowana na telefonie aplikacja co godzinę sprawdza aktualne kursy walut 
i informacje na ten temat wysyła do zegarka. Użytkownik może także w dowolnym momencie, 
bezpośrednio na zegarku, zaktualizować wyświetlane kursy. Są one prezentowane w prostej 
formie. Dla osób, które wymieniają waluty to bardzo praktyczne rozwiązanie 

- mówi Kamil Sahaj, Marketing Manager w Cinkciarz.pl. 

Popularne modele smartwatchy, np. Motorola, Sony czy LG, są dostępne w ofercie największych 
sklepów internetowych. Zegarki oraz wiele ciekawych aplikacji można również kupić korzystając 
z oferty Google Play.

Cinkciarz.pl planuje również wprowadzenie aplikacji na Apple Watch. Dzięki niej użytkownicy 
inteligentnych zegarków będą mogli na bieżąco śledzić kursy walut, kiedy tylko zechcą. 
Urządzenie wyśle też alerty o osiągnięciu przez walutę określonego kursu. Internetowy serwis 
wymiany walut był także jedną z pierwszych na świecie firm, które stworzyły aplikację finansową 
na Google Glass™.
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DODATKOWYCH INFORMACJI UDZIELĄ:

Cinkciarz.pl to serwis wymiany walut online m.in. dla klientów indywidualnych, przedsiębiorców, 
podróżnych oraz osób spłacających kredyty walutowe. Firma oferuje atrakcyjne kursy 24 walut. 

W ramach serwisu klienci mogą wymieniać pieniądze przez Internet (do ich dyspozycji są trzy sys-
temy transakcyjne) oraz korzystać z kart walutowych. Transakcje mogą zawierać przez całą dobę, 
siedem dni w tygodniu. Realizują je za pomocą przelewów internetowych z dowolnego banku. 
Jako pierwszy kantor w Polsce Cinkciarz.pl, został włączony do organizacji SWIFT, zrzeszającej 
największe banki oraz instytucje finansowe.

Znajduje się również w gronie dostawców danych oraz analiz rynkowych na platformie Blo-
omberga. W zestawieniu Bloomberg Rankings, Cinkciarz.pl zajął pierwsze miejsce na świecie 
wg kryterium skuteczności prognozy na parze walutowej EUR/PLN za cztery kolejne kwartały 2013 r. 
Prognozy Cinkciarz.pl dla pary USD/PLN zajęły także drugie miejsce na świecie za pierwszy kwar-
tał 2014 r. W tym samym prestiżowym rankingu za pierwszy kwartał 2015 r. analitycy internetowego 
serwisu wymiany walut najtrafniej przewidzieli kursy pary walutowej CZK/EUR.  
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