Kényelmi díjaktól mentes mobil parkolás
Tatabánya, 2012. július 02. – Kényelmi díjaktól mentes, perc alapon számol és bankkártyával mködik a
Pécs után mostantól Tatabányán is induló új mobiltelefonos parkolási díjfizetés.
Új mobiltelefonos parkolási díjfizetés indul Tatabányán, mely Budapest és az ország több vidéki városában eddig
megszokott rendszerektl eltéren kényelmi díjaktól mentes. A tavaly óta már Pécsett is elindított szolgáltatáshoz
hasonlóan a parkolójegy vásárlása mobiltelefonról történik, de az nem SMS küldéssel, hanem a mobilra letölthet
alkalmazás menüjébl végezhet el. A fizetés nem telefonszámla vagy elzetesen feltöltött egyenleg terhére,
hanem Visa vagy MasterCard típusú bankkártyáról történik, így a szolgáltatás magán és céges ügyfelek, valamint
a helyismerettel és hazai készpénzzel nem rendelkez külföldiek számára is egyaránt igénybe vehet.
A július 1-tl Tatabánya belvárosában két zónában bevezetett, óránként 120, illetve 160 forintos tarifával mköd
fizet parkolás mobilos szolgáltatásának további újdonsága, hogy az ügyfél számára rugalmas módon kombinálja
a fix idre megváltható és a start/stop fizetési szisztémák elnyeit. Az autós 15-, 30-, 60- és 120-perces jegyek,
valamint napi és 30 napos bérletek közül választhat. A parkolás bármikor le is állítható a mobilról, ekkor a fel nem
használt díjösszeg a fizetéshez használt bankkártyán jóváírásra kerül, tehát az ügyfél csak annyit fizet, amennyit
parkolt. „Az új mobilos díjfizetési rendszer kiválasztásakor fontos szempont volt nemcsak az innovatív megoldás
és a külföldiek számára történ használhatóság, hanem a szolgáltatás kényelmi díjaktól való mentessége is, ha a
városunk számára is a legköltséghatékonyabb elektronikus módot választják az autósok a parkolási díjaik
rendezésére.” – kommentálta a hírt Schmidt Csaba, a város polgármestere. A rendszer külön figyel arra is, hogy
a parkolásban eltöltött idt az ügyfél számára optimális tarifával biztosítsa, így a felhasználónak csupán a mobil
adatkommunikáció díját kell pluszban megfizetni, ami — mobil szolgáltatótól és tarifától függen — kb. 1-10 Ft
között alakul, de mobil internet elfizetés megléte esetén ingyenes.
Az új szolgáltatás alapját a 2007 óta mköd iziSHOP mobil vásárlási rendszer biztosítja. A mobiltelefonra
letölthet iziSHOP alkalmazás egy kényelmes menüt kínál a megvásárolni kívánt termékek és szolgáltatások
kiválasztására, legyen az autópályamatrica, utasbiztosítás, rendezvénybelép, közlekedési menetjegy, parkolás,
de fizethetünk vele internetes, st éttermi számlákat is. A fizetéshez csupán a bankkártyaadatokat kell megadni,
melyet az alkalmazás biztonságosan el is tud tárolni az ügyfél mobilján. Ebben az esetben nincs többé szükség a
bankkártyára a fizetésekhez, csupán a mobilra és egy iziSHOP PIN kód megadására. Ilyen módon tetszleges
számú bankkártyát eltárolhatunk az alkalmazásban, lehetvé téve ezzel pl. magán célú vagy céges vásárlásokat
is, melyrl a végén számla is igényelhet. Az alkalmazás a magyar mellett jelenleg angol, német, horvát és orosz
nyelveken is letölthet, mely hagyományos Java képes készülékek esetén az izishop kódszó 06 70 70 60 500
alapdíjas számra küldött SMS-el, míg Android okostelefonok esetében az Android piacterérl történhet. A
szolgáltatás elérhet bármilyen egyéb eszközzel is böngész alapon a www.iziSHOP.hu címrl. A fizetés
biztonságát az iziSHOP banki szolgáltató partnere, a CIB Bank nyújtja. (Bvebben: www.izishop.hu,
downloads.izishop.hu).
Tatbánya Megyei Jogú Város Önkormányzata – www.tatabanya.hu
A közteherviselés kiszélesítése érdekében, a tatabányai lakosok díjmentességének megrzése mellett, szükséges a fizet
parkolás bevezetése a belvárosban. „Tatabánya útjait és parkolóit nem csak a tatabányaiak, hanem a más településekrl
érkezk is igénybe veszik, ugyanakkor az utak és parkolók fenntartását a tatabányai adófizetk finanszírozzák” – tudtuk meg
Bombicz Tamástól, a Városüzemeltetési Iroda szakemberétl. Ha tatabányai lakosként Budapestre érkezünk, nekünk is
fizetnünk kell a parkolásért – tette hozzá. A fizetparkolás bevezetésével a nem tatabányai polgárok, a díjfizetés révén járulnak
hozzá az utak és parkolók fenntartásához. A meglév parkolóhelyek forgalomszabályozásával megelzhet, hogy srn lakott
városi településrészeken új parkolóhelyeket a meglév zöldterületek rovására kelljen kialakítani.
Hedz Magyarország Kft. – www.hedz.hu
A Hedz Kft. mobil és internetes fizetési alkalmazások fejlesztésére szakosodott szoftvertechnológiai cég. A Hedz megoldásai
közüzemi és egyéb szolgáltatók, valamint bankok számára kínálnak hatékonyságnövekedést mobiltelefonra és internetre épül
elektronikus csatornák újszer kiaknázásával. A cég a legrangosabb hazai és európai üzleti innovációs díjakkal is kitüntetett
termékei közt megtalálhatók mobil banki rendszerek, teljeskör elektronikus számlabemutatási és számlafizetési
szolgáltatásokat (EBPP) megvalósító mo-bill (www.mo-bill.hu), valamint a különféle közlekedési és szórakozási
alkalmazásokra kifejlesztett, mobilon történ bankkártyás fizetést biztosító iziSHOP (www.izishop.hu).
CIB Bank Zrt. - www.cib.hu
A CIB Bank a legnagyobb olasz bankcsoport, az Intesa Sanpaolo tagja. Több mint 30 éves mködése során a CIB Bank
exkluzív vállalati bankból Magyarország egyik legjelentsebb kereskedelmi bankjává vált, amely teljes kör kereskedelmi banki
és befektetési szolgáltatásokat kínál társas vállalkozások, önkormányzatok, egyéni vállalkozók és lakossági ügyfelek számára
egyaránt. A CIB nemcsak egy bank, hanem egy bankcsoport, amely a hagyományos kereskedelmi banki és befektetési
szolgáltatásokon túl piacvezet lízing, alapkezel és faktoring termékeket kínál. A CIB Bank mindenkor nagy súlyt helyezett az
innovatív megoldások kialakítására, illetve támogatására, ezért örömmel lett az új utakat keres Hedz Magyarország Kft.
pénzintézeti partnere.
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