
	   	   	  

	  

	  

Nota	  de	  premsa	  

	  

Els	  usuaris	  de	  myTaxi	  a	  Barcelona	  i	  Madrid	  	  

ja	  poden	  pagar	  amb	  el	  mòbil	  

	  
Disponible	  per	  a	  descarregar	   tant	  amb	   iPhone	  com	  amb	  Android,	  myTaxi	  Payment	   ja	  

permet	  als	  usuaris	  de	  l’App	  pagar	  les	  carreres	  a	  través	  del	  telèfon	  mòbil,	  sense	  necessi-‐

tat	  de	  portar	  efectiu	  o	  targeta.	  	  

Barcelona,	  07	  de	  febrer	  de	  2013	  –	  Després	  de	  la	  introducció	  als	  mercats	  alemany	  i	  estatu-‐

nidenc	  «myTaxi	  Payment»,	  el	  primer	  sistema	  de	  pagament	  a	  través	  del	  mòbil	  que	  permet	  

formalitzar	   directament	   les	   transaccions	   entre	   el	   passatger	   i	   el	   conductor	   amb	   el	   seu	  

Smartphone,	  ja	  està	  disponible	  per	  a	  Barcelona	  i	  Madrid.	  D’aquesta	  manera,	  els	  usuaris	  de	  

myTaxi	  –	  aplicació	  gratuïta	  disponible	  per	  a	  iOs	  i	  Android-‐	  poden	  pagar	  les	  carreres	  de	  taxi	  

utilitzant	  únicament	  l’app	  de	  myTaxi	  amb	  el	  seu	  telèfon	  mòbil,	  sense	  necessitat	  de	  diners	  

en	  efectiu	  o	  targetes.	  

L’ús	  de	  myTaxi	  Payment	  és	  completament	  gratuït	  per	  al	  passatger.	  Quan	  activa	  la	  funcio-‐

nalitat,	  ha	  d’introduir	  una	  única	  vegada	  la	  modalitat	  de	  pagament	  que	  prefereixi	  –	  targeta	  

de	  crèdit	  o	  PayPal	  –	  i,	  a	  partir	  d’aquest	  moment,	  pot	  pagar	  immediatament	  amb	  myTaxi	  

Payment	  al	  taxista.	  

“Amb	  la	  confirmació	  del	  preu	  de	  la	  carrera,	  el	  pagament	  es	  duu	  a	  terme	  de	  manera	  segura	  

i	  transparent	  en	  pocs	  segons”,	  explica	  Johann	  Völkers,	  CEO	  myTaxi	  Iberia	  S.L.	  “Totes	  les	  

dades	  s’encripten	  per	  a	  la	  transmissió	  durant	  el	  procés	  i	  per	  augmentar	  la	  seguretat,	  cada	  

transacció	  requereix	  per	  part	  del	  passatger	  una	  autorització	  mitjançant	  el	  número	  PIN”.	  	  

Immediatament	   després	   d’haver	   efectuat	   el	   pagament,	   el	   passatger	   rep	   la	   factura	   per	  

correu	  electrònic.	   La	   funcionalitat	   contempla	   fins	   i	   tot	   les	  propines:	   és	   el	   passatger	  qui	  

estableix	  la	  suma	  a	  transferir	  a	  través	  de	  l’aplicació.	  	  

Però	  la	  introducció	  de	  myTaxi	  Payment	  suposa	  una	  considerable	  avantatge	  no	  només	  per	  

al	  passatger	  sinó	  també	  per	  al	  taxista,	  ja	  que	  aquest	  servei	  addicional	  li	  permet	  augmen-‐

tar	   el	   número	   de	   carreres	   al	   ampliar-‐se	   les	   possibilitats	   de	  mitjans	   de	   pagament.	   Amb	  

aquest	  sistema,	  al	  conductor	  se	  li	  aplica	  una	  taxa	  de	  l’1,9%	  sobre	  el	  preu	  de	  la	  carrera,	  al	  

que	  se	  li	  afegeix	  0,09	  €	  per	  carrera	  en	  concepte	  de	  costos	  de	  transacció.	  	  
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Compromesos	  amb	  la	  innovació	  en	  el	  sector	  del	  taxi,	  myTaxi	  introduirà	  en	  el	  seu	  nou	  sis-‐

tema	  de	  pagament	  una	  altra	  novetat:	  myTaxiCardreader,	  un	  dispositiu	  que	  es	  connecta	  al	  

mòbil	  del	  taxista	  i	  que	  li	  ofereix	  la	  possibilitats	  per	  a	  cobrar	  a	  clients	  sense	  diners	  en	  efec-‐

tiu.	  La	  diferencia	  és	  que	  el	  taxista	  pot	  utilitzar	  aquest	  dispositiu	  també	  per	  a	  clients	  que	  

no	  hagin	  fet	  la	  seva	  reserva	  a	  través	  de	  myTaxi,	  per	  exemple,	  els	  que	  reculli	  al	  carrer.	  	  

myTaxi	  va	  iniciar	  les	  seves	  operacions	  a	  Barcelona	  fa	  un	  any	  i	  ha	  progressat	  fins	  a	  conver-‐

tir-‐se	   en	   la	   principal	   aplicació	   per	   sol·∙licitar	   taxis	   a	   Espanya,	   amb	  més	   de	   1.500	   vehicles	  

associats.	  A	  escala	  mundial,	  myTaxi	  suma	  20.000	  taxis	  connectats	  i	  tres	  milions	  de	  descàr-‐

regues.	  A	  més	   a	  Barcelona,	  myTaxi	   està	  present	   també	  a	  Madrid	  des	  del	   novembre	  de	  

2012.	  myTaxi	  Payment	  està	  disponible	  actualment	  a	  Alemanya,	  Estats	  Units	  i	  Espanya	  per	  

als	  sistemes	  operatius	  iOs	  i	  Android.	  	  

	  

Vídeo:	  http://bit.ly/10mgsYA	  

Àrea	  de	  premsa:	  http://bit.ly/Xvukhv	  

	  
Informació	  sobre	  myTaxi	  
myTaxi	  és	  un	  producte	  d’Intelligent	  Apps	  GmbH	  i	  va	  ser	  desenvolupat	  al	  juny	  de	  2009	  per	  els	  fundadors	  Sven	  Külper	  i	  
Niclaus	  Mewes.	  La	  jove	  empresa	  amb	  seu	  a	  Hamburg	  és	  pionera	  i	  líder	  del	  mercat,	  i	  compta	  amb	  100	  empleats	  a	  Alema-‐
nya,	  Àustria,	  Espanya,	  Estats	  Units,	  Polònia	  i	  Suïssa.	  L’aplicació	  de	  sol·∙licitud	  de	  taxis	  permet	  establir	  un	  contacte	  directe	  
entre	  passatgers	  i	  taxistes.	  myTaxi	  és	  individual,	  transparent	  i	  de	  fàcil	  ús.	  L	  ‘aplicació	  suma	  tres	  milions	  de	  descàrregues	  
i	  està	  disponible	  a	  més	  de	  30	  ciutats,	  amb	  més	  de	  20.000	  taxis	  connectats.	  Recentment,	  App	  Store	  va	  concedir	  a	  myTaxi	  
el	  guardó	  «Aplicació	  de	  l’any	  2012».Entre	  els	  seus	  inversors	  compten	  T-‐Venture	  Holding	  GmbH,	  car2go	  GmbH	  (Daimler	  
AG),	  KfWBankengruppe,	  e42	  GmbHyLarsHinrichs	  (Cinco	  Capital	  GmbH).Trobareu	  més	  informació	  a	  www.mytaxi.com 

	  

	  

Dades	  de	  contacte	  per	  apremsa:	  

myTaxi	  

Lina	  Wüller	  

GroßeElbstraße	  273	  

22767	  Hamburg	  

T.	  +49	  (0)	  175	  266	  9125	  

E.	  l.wueller@mytaxi.net	  

	  

	  


