Lapelőfizetés mobilról
Budapest, 2008. november 13. – Az Axel Springer-Budapest Kiadói Kft. mintegy 35-féle magazinjára és
napilapjára már telefonunkon is előfizethetünk az iziSHOP mobil áruházában.
Kedvenc magazinjainkra mától mobilunk segítségével is előfizethetünk az Axel Springer-Budapest Kiadói Kft. és
a Hedz Kft. új közös szolgáltatásának köszönhetően. A bármely mobilfelhasználó számára elérhető iziSHOP
online áruház új alkalmazásával mintegy 35-féle magazin és napilap előfizetését rendelhetjük meg kényelmesen
a telefonunk menüjéből, mely nem igényel sem előzetes szerződéskötést, sem egyenlegfeltöltést sem, mivel a
fizetés a mobilunkon bankkártyával történik.
A szolgáltatás igénybevételéhez el kell indítanunk mobilunkon az iziSHOP alkalmazást, melynek új, Lapelőfizetés
menüje alatti tematikus gyűjteményből választhatjuk ki a megrendelni kívánt magazint. A 3, 6 vagy 12 hónapos
előfizetési időtartam megadását követően kell kitölteni a kézbesítés postai címét, melyet telefonunk
automatikusan el is ment, így további megrendeléseinknél már nincs szükség ezt újra megadni. A fizetés a Visa
vagy MasterCard típusú bankkártyánk adatainak telefonon történő megadásával, vagy az iziSHOP PIN kód
bevitelével pár másodperc alatt megtörténhet. Igény esetén az iziSHOP egy ingyenes figyelmeztető SMS-t is
küldhet az ügyfélnek az előfizetési időtartam lejártakor, mely az előfizetés még időben történő kényelmes
meghosszabbítására ad lehetőséget.
Új felhasználók számára az iziSHOP alkalmazása az izishop kódszó 06 70 70 60 500 alapdíjas számra küldött
SMS indításával 2-3 perc alatt letölthető és telepíthető a mobilra, ezt követően máris készen állunk a vásárlásra.
A fizetés biztonságát a legmagasabb banki elvárásoknak eleget tevő technológia és az iziSHOP banki fizetési
partnere, a CIB Bank szavatolja. A felhasználó kényelmét szolgálja, hogy a kártyaadatokat elegendő csupán
®
egyszer megadni a mobilon, azok ugyanis egy iziSHOP PIN kód segítségével biztonságosan, titkosított
formában el is tárolhatók magán a telefonon, így legközelebb a kártyás fizetés mindössze pár másodpercre
rövidül.
A tavaly április óta működő iziSHOP-al bármely autópálya-matrica, parkolási díj, rendezvénybelépők,
utasbiztosítás és éttermi számla fizetése mellett pár hete már webes vásárlásokért is fizethetünk mobilunk
segítségével. Az iziSHOP-al történt fizetéseket nem terhel semmilyen plusz kényelmi díj vagy SMS-költség,
csupán a GPRS kapcsolódás díja, mely alkalmanként mindössze pár forint, de a felhasználó mobilos tarifájától
függően lehet akár ingyenes is. Az Európában egyedülálló szolgáltatás külföldiek által is használható, jelenleg
számukra angol vagy német nyelven érhetők el a mobil áruház folyamatosan gyarapodó alkalmazásai (bővebben:
www.izishop.hu, wap.izishop.hu).
Axel Springer-Budapest Kiadói Kft. – www.axelspringer.hu
Az Axel Springer-Budapest Kiadói Kft. a német Axel Springer Verlag AG lapkiadó vállalat leányvállalata. Az Axel Springer
magyar nyelvű kiadványai 1989-től jelentek meg a hazai sajtópiacon. A vállalkozás kezdetben csupán egy műsorlappal (tvr-hét)
és egy folyóirattal (Lakáskultúra) indult, azonban az utóbbi több mint egy évtizedben olyan dinamikusan fejlődött, hogy az Axel
Springer cégcsoport ma már az ország egyik legnagyobb és legkorszerűbb lapkiadó vállalkozása. Azzal a több mint 100
kiadvánnyal, - amelyekkel a nyomtatott média legtöbb területén jelen vannak-, piacvezetőnek számítanak. Lapjaik havonta közel
12 millió példányban jelennek meg, és összesen több mint 43 millió olvasójuk van. Az utóbbi években az Internetes
megjelenésre is nagy hangsúlyt fektettek, így jelenleg 27 internetes oldalt működtetnek.
Hedz Magyarország Kft. – www.hedz.hu
A Hedz Kft. sajátságos mobil fizetési és mobil banki alkalmazások fejlesztésére szakosodott szoftvertechnológiai cég. A Hedz
megoldásai közüzemek, bankok és egyéb szolgáltatók számára kínálnak hatékonyságnövekedést mobiltelefonra épülő
elektronikus csatornák létrehozásával. A cég fő termékei a bankok számára kifejlesztett HMB mobil banki rendszer, az erős
autentikációt biztosító iziSEC, közüzemek számára kínált mobiltelefonos számlafizetést megvalósító mo-bill, valamint az
Európában egyedülálló, közlekedési és szórakozási alkalmazásokra kifejlesztett, mobilon történő bankkártyás vásárlást
megvalósító iziSHOP.
CIB Bank - www.cib.hu
A CIB Bank a legnagyobb olasz bankcsoport, az Intesa Sanpaolo tagja.
Mintegy 30 éves működése során a CIB Bank exkluzív vállalati bankból Magyarország egyik legjelentősebb kereskedelmi
bankjává vált, amely teljes körű kereskedelmi banki és befektetési szolgáltatásokat kínál társas vállalkozások, önkormányzatok,
egyéni vállalkozók és lakossági ügyfelek számára egyaránt. A CIB nemcsak egy bank, hanem egy bankcsoport, amelybe
piacvezető lízingcég, sikeres alapkezelő és feltörekvő faktorvállalat tartozik. A CIB Bank mindenkor nagy súlyt helyezett az
innovatív megoldások kialakítására, illetve támogatására, ezért örömmel lett az új utakat kereső Hedz Magyarország Kft.
pénzintézeti partnere.
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