Comunicat de presă
Aplicația 24pay, portofel electronic care pune la dispoziție plata cu telefonul mobil fără
costuri suplimentare pentru călători, va fi lansată la Brașov

Utilizatorii transportului în comun din Brașov vor putea achita începând cu data de 01 August
2018, călătoriile cu autobuzele și troilebuzele deținute de RATBV S.A. Brașov cu ajutorul
telefonului mobil, prin intermediul aplicației 24pay.
Aplicația 24pay a fost dezvoltată de compania PTP Online, membră a grupului de firme Ecco
Group Development, și este un portofel electronic care pune la dispoziția călătorilor serviciul
de plată cu cardul bancar pentru transportul în comun. Astfel, municipiul Brașov intră pe harta
orașelor din România, alături de Arad și Timișoara, care oferă călătorilor o alternativă rapidă,
eficientă și sigură de achiziționare a titlurilor de călătorie, utilizând cardul bancar, prin
intermediul aplicației 24pay.
Aplicația 24pay este disponibilă pentru sistemele de operare Android și iOS, iar utilizatorii o pot
descărca gratuit din Google Play sau App Store. Pentru utilizarea aplicației, este necesară
adăugare inițială a unui card bancar Visa/Mastercard, plățile pentru achiziția biletului fiind
derulate prin soluția de plată cu card oferită de Banca Transilvania.
”Suntem încântați să anunțăm încheierea parteneriatului dintre PTP Online și RATBV S.A.
Brașov. Aplicația 24pay oferă o soluție de plată complementară a transportului urban, întrucât
călătorii pot achita rapid și sigur, fără costuri suplimentare, contravaloarea biletelor prin
intermediul cardului bancar, fără a se deplasa la o casă de bilete. Suntem convinși că brașovenii
vor câștiga în primul rând timp prin utilizarea aplicației la plata transportului în comun și
sperăm ca în perioada următoarea tot mai multe regii de transport să adopte avantajele soluției
24pay pentru călătorii lor”, a declarat Dan Cernea, director general PTP Online.
Pentru a achiziționa un titlu de călătorie, utilizatorii trebuie să acceseze secțiunea ”Transport
Public” din aplicație și să scaneze codul QR afișat în stație sau în mijlocul de transport în comun.
Dacă telefonul este echipat cu tehnologia NFC, acesta se va apropia de eticheta cu simbolul
NFC. După scanare, utilizatorul va selecta titlul de călătorie dorit. După confirmarea tranzacției,
titlul de călătorie achiziționat va fi disponibil în secțiunea Bilete pentru control. În cadrul
operațiunii de control de bilete, călătorii au obligația de a prezenta telefonul cu aplicația 24pay
în vederea efectuării controlului valabilității titlului de călătorie pe mijlocul de transport utilizat.
Toate afișele cu instrucțiuni și coduri QR au fost puse la dispoziția RATBV cu titlu gratuit de
către PTP Online. Întrucât scanarea codului QR de pe afiș este o condiție obligatorie pentru

efectuarea plății, societății comerciale RATBV îi revine obligația asigurării permanente a
prezenței afișelor 24pay în toate stațiile și mijloacele de transport, prin verificări periodice și
înlocuirea afișelor deterioare.
Astfel, călătorii din Brașov vor putea achiziționa prin intermediul aplicației 24pay bilete pentru o
călătorie urbană cu valabilitate 50 minute, în valoare de 2 lei (TVA inclus), o călătorie pe linia 20
Poiana cu valabilitate 50 minute – 5 lei (TVA inclus) sau un abonament de 1 zi pe toate liniile (în
afară de linia 20 Poiana), cu valabilitate până la ora 24:00 în ziua cumpărării – 10 lei (TVA
inclus).
Soluția 24pay cuprinde o aplicație pentru călători (portofel virtual), o aplicație pentru controlor,
dedicată verificării valabilității biletelor de transport și o interfață desktop pentru generarea
rapoartelor de activitate și financiare.

În perioada următoare, PTP online va lansa aplicația 24pay pentru plata transportului în comun
în alte 3 orașe din România, strategia 24pay fiind de a deveni aplicația de plată mobilă a
transportului în comun preferată la nivel național.

