Comunicat de presă, 10 Noiembrie 2021

Aplicația 24pay atinge pragul de 10 orașe partenere pentru plata transportului în
comun, prin lansarea alături de Banca Transilvania în Piatra Neamț si Târgu Jiu

Aplicația 24pay, dezvoltată de compania PTP Online, este disponibilă din 10 noiembrie 2021 în
două orașe noi, ajungând astfel la un total de zece operatori de transport parteneri, prin lansarea în
Piatra Neamț alături de Troleibuzul S.A., respectiv Târgu Jiu alături de Transloc S.A.
24pay oferă utilizatorilor transportului în comun din orașele Piatra Neamț și Târgu Jiu posibilitatea
achiziției titlurilor de călătorie direct de pe telefonul mobil. Plățile pentru achiziționarea biletelor sunt
derulate în baza parteneriatului încheiat între PTP Online și Banca Transilvania, utilizând soluția
acesteia de plată cu cardul.
Titlurile de călătorie vor putea fi achiziționate la fel de simplu și rapid ca și în restul orașelor
disponibile în aplicație, prin accesarea secțiunii “Transport Public”. În plus, prin intermediul aceleiași
aplicații electronice, persoanele depistate fără titlu de călătorie valabil vor putea achita pe loc
cuantumul suprataxei de călătorie.
Începând cu anul 2018, baza de utilizatori 24pay s-a extins constant, iar la începutul lunii noiembrie
2021, aplicația avea peste 650.000 de descărcări din magazinele de aplicații, iar cele aproximativ 8
milioane de tranzacții procesate prin intermediul acesteia depășeau 23 milioane lei.
Lansată deja în București, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara, Brașov, Arad, Râmnicu Vâlcea și Sibiu,
aplicația 24pay oferă acces celor 4 milioane de locuitori la o modalitate modernă, rapidă și sigură de
plată a transportului în comun. Dezvoltatorii pregătesc noi lansări, numărul orașelor în care aplicația
va fi implementată în perioada următoare urmând să ajungă la 15.
PTP Online desfășoară o campanie națională pentru ca 24pay să devină aplicația preferată de plată a
românilor, astfel că toate costurile aferente dezvoltării software au fost suportate de către companie.
Practic, sistemul 24pay a fost pus la dispoziție în mod gratuit către societățile de transport din cele
două orașe, astfel încât călătorii să beneficieze de o metodă unitară, rapidă și sigură de a achita
transportul public, oriunde în țară.
“Evoluția tehnologiei ne deschide mai mult către inovație și ne oferă posibilitatea de a ne alinia
noilor tendințe privind plățile digitale, iar misiunea noastră rămâne cea de a extinde la nivel național
posibilitatea de a achita transportul în comun cu ajutorul telefonului. Lansarea serviciului în Piatra
Neamț si Târgu Jiu ne arată că mergem în direcția bună și sperăm să primim din partea călătorilor
același feedback pozitiv de care ne bucurăm în celelalte orașe. Ținta noastră este de a simplifica
modul în care românii călătoresc, oferindu-le o metodă de plată sigură și convenabilă oriunde
folosesc serviciile de transport public.” declară Ioana Dobre, director executiv PTP Online.
Aplicația 24pay este disponibilă pentru sistemele de operare Android & iOS, iar utilizatorii o pot
descărca gratuit din Google Play, App Store sau Huawei AppGallery. Pentru utilizarea aplicației, este
necesară adăugare inițială a unui card bancar Visa sau Mastercard.
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