Kényelmi díjaktól mentes mobil parkolás
Pécs, 2011. november 11. – Kényelmi díjaktól mentes, perc alapon számol, bankkártyával mködik és
külföldiek is használhatják a Pécsett induló új mobiltelefonos parkolási díjfizetést.
Új mobiltelefonos parkolási díjfizetés indul Pécsett, mely — Budapest és az ország több vidéki városában eddig
használt rendszerektl eltéren — kényelmi díjaktól mentes. A parkolójegy vásárlása mobiltelefonról történik, de
nem SMS küldéssel, hanem a mobilra letölthet alkalmazás menüjébl. A fizetés nem telefonszámláról vagy
elzetesen feltöltött egyenlegrl, hanem Visa vagy MasterCard típusú bankkártya használatával történik, így a
szolgáltatást nem csak hazai, hanem külföldi felhasználók is igénybe vehetik.
Az új szolgáltatás a 2007 óta üzemel, többek közt autópályamatrica, utasbiztosítás, rendezvénybelépk, éttermi
fizetés vagy éppen az ugyancsak Pécsett mköd városi menetjegy alkalmazásairól ismert, mobiltelefonon
bankkártyás fizetést megvalósító iziSHOP vásárlási rendszerbl érhet el. A mostani parkolási alkalmazás
újdonsága, hogy korábbi díjfizetési szisztémákat kombinál. Az autós fix idre szóló parkolójegyek közül
választhat, 15-, 30- és 60-percestl a 2-óráson át egészen a napi jegyig. A fix idre szóló parkolójegyek elnye a
start-stop rendszerekkel szemben, hogy nincs szükség óraleállításra, így nincs feledékenységbl elforduló akár
több órás túlfizetés sem. Az új rendszerben azonban a parkolás bármikor meg is szakítható, ekkor a fel nem
használt díjösszeg a bankkártyán jóváírásra kerül, tehát az ügyfél csak annyit fizet, amennyit parkolt. Mindez
kényelmi díjaktól mentesen, csupán a mobil adatkommunikáció díját kell pluszban fizetni, ami — mobil tarifától
függen — 1-20 Ft között alakulhat, de mobil internet elfizetés esetén ingyenes.
„Az új parkolási szolgáltatásunk országos szinten is egyedülállóan ügyfélbarát, ami Pécs várospolitikájának is egy
fontos hírvivje.” – kommentálta a hírt Dr. Kiss Tibor, Pécs fizets parkolását üzemeltet Biokom Kft. ügyvezetje.
Pécsett az iziSHOP már több mint két éve biztosítja az ország els mobiltelefonos városi közlekedési menetjegy
szolgáltatását is. „Mostantól ugyanazzal a mobilos alkalmazással lehet parkolási díjakat és városi közlekedési
menetjegyeket is vásárolni Pécsett.” – emelte ki a hír további jelentségét Nagy Csaba, Pécs Megyei Jogú Város
alpolgármestere.
Az iziSHOP szolgáltatásainak használatához mindössze egy alkalmazást kell letölteni a mobiltelefonra, amely
magyar mellett jelenleg angol, német, horvát és orosz nyelveken is elérhet. A letöltés pár perc alatt elvégezhet,
Java-képes készülékek esetén az izishop kódszó 06 70 70 60 500 alapdíjas számra küldött SMS elküldésével,
míg Android okostelefonok esetében az Android piacterérl. A szolgáltatás elérhet bármilyen egyéb eszközzel is
böngész alapon a www.iziSHOP.hu címrl. A fizetés a kártyaadatok mobilon történ megadásával végezhet el.
Az iziSHOP lehetséget kínál bankkártyák adatainak mobilon történ biztonságos elmentésére is, ekkor
fizetéskor elegend a kártyaadatok helyett csupán az iziSHOP PIN-kódot használni. A fizetés biztonságát az
iziSHOP banki szolgáltató partnere, a CIB Bank szavatolja. (Bvebben: www.izishop.hu, downloads.izishop.hu).
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