Prima aplicație din România pentru plata cu cardul a parcării de pe
mobil a fost lansată la Oradea
amparcat.ro
Parchează. Plătește. Zâmbește!
amparcat.ro este o aplicație mobilă pentru plata cu cardul a parcării în orașele din România. Poți
plăti parcarea pentru mașina ta folosind orice card de debit sau de credit emis în România, pe
care trebuie să îl introduci o singură dată, la plata unei parcari, ca apoi să îl poți folosi ori de câte
ori vrei.
Este o soluție de plată a parcării la fel de inteligentă ca smartphone-ul tău, care te protejează de
amenzi de parcare și îți dă mai mult timp și liniște când esti în oraș.
Aplicația poate fi descărcată GRATUIT și folosită de către orice șofer care folosește un
iPhone, cât și de cei care folosesc orice telefon cu sistem de operare Android.
>> Descarca aici aplicația pentru Android
>> Descarcă aici aplicația pentru IPhone
Cum folosești aplicația: 3 pași ca să parchezi liniștit în oraș
(1) Găsești parcare
Strada e detectată automat. Vei vedea cât costă ora de parcare în acea zonă.
Și vei știi exact cum să te întorci la mașină. De oriunde ai fi.
(2) Alegi durata parcării
Nu stii exact cât o să ai treabă în oraș? Nici o problemă.
Alegi orice durată peste 30 minute și o poți prelugi oricând, de oriunde, fără griji.
(3) Plăteși și zâmbești
Îți adaugi cardul doar la prima plată și apoi plătești parcările următoare instant.
E super simplu, rapid și la cele mai mici costuri.
De ce să folosești amparcat.ro
Practic, folosind această soluție mobilă de plată a parcării scapi de o mulțime de acțiuni tipice
și inutile cu care ai fost obișnuit:

să găsești un aparat de parcare în apropiere

să ai suficiente monede la tine

să nu uiți să pui bonul de parcare la loc vizibil în parbriz

să nu uiți pentru cât timp ai plătit parcarea ca să nu expire și să iei amendă
să revii la mașină pentru a prelungi parcarea dacă trebuie să stai mai mult în oraș


să-ți amintești unde ai parcat, mai ales în alt oraș (recunoaste, ți s-a întâmplat cel puțin o
data)
Cu amparcat toatea aceste lucruri se rezolvă, simplu, rapid și ieftin.
Funcționalitățile aplicației:
• îți recunoaște automat locația pe hartă și îți spune dacă ești într-o zonă cu parcare platită,
cât costă și între ce ore trebuie să plătești. Pentru acestea, singura condiție este să dai acces
aplicației la locația ta.
• chiar dacă nu ești în mașină în acel moment, poți alege strada pe care ai parcat și poți plăti
parcarea de oriunde ai fi
• îți dă posibilitatea să plătești parcarea folosind orice card de debit sau de credit
• îți afișează în mod simplu și foarte intuitiv cât timp mai ai din parcarea deja plătită
• primești notificări înainte de expirarea unei parcari
• poți prelungi o parcarea în curs oricând și de oriunde, fară să mai introduci datele cardului
• poți folosi aceeași aplicație pentru mai multe mașini
• îti arată pe hartă unde ai parcat și te ghidează înapoi la mașină
Aplicația poate fi folosită pentru toate parcările publice din municipiul Oradea.
Prețul parcării prin aplicație în Oradea:
• 2 RON pe oră cu TVA inclus
• 15 RON pe zi cu TVA inclus
Perioada minima de parcare: 30 de minute
Prelungirea parcării: cu minim 30 de minute, oricând și de oriunde
Alte beneficii
Mai mult, noua aplicație oferă posibilitatea de a prelungi durata de parcare direct de pe
telefonul mobil, eliminând astfel grija duratei ticket-ul de parcare și riscul unei amenzi. Ai plătit
pentru 30 de minute, dar ți s-a schimbat programul și nu reușești să ajungi înapoi la mașină
în timp util? Nicio problemă! Amparcat.ro îți permite să-ți prelungești parcarea atât cât ai
nevoie.
De asemenea, folosind sistemul de GPS al telefonului, aplicația îți arată în orice moment
unde ai parcat și care e traseul de întoarcere la mașină.
De ce o asemenea soluție acum în România?
Un studiu recent care evaluează evoluția pieței de mobile în România atestă următoarele
date:

87% din respondeți dețin un smartphone;

Dintre aceștia, 39% se folosesc de el pentru efectuarea de plăți online;

Serviciile de tehnologie și IT (în care se încadrează și aplicația Amparcat.ro)
disponibile pe mobile ocupă locul 3 în topul satisfacției utilizatorilor, cu un procent de
47%.

