ˇ
Platba provádena
mobilním telefonem

pro samoobslužný výdej PHM
a provozních kapalin na
čerpacích a plnicích stanicích

Moderní, bezpečné a efektivní platby v samoobslužném režimu.
Zákazník čerpací stanice k platbě využívá mobilní telefon s OS Android a nainstalovanou bezplatnou
aplikací UNIDATAZ FuelPAY®, kterou si stáhne z Google Play. Není nutné žádné nastavování ani
žádná registrace.
Identifikace čerpací stanice a výdejního místa probíhá načtením QR kódu, který je vylepen
u výdejního stojanu, pomocí kamery mobilního telefonu.
Pro vlastní platbu slouží platební brána GP webpay. Je využitý standardní postup předautorizace a
následného zúčtování skutečné částky tankování.
Po úspěšně provedené platbě je zákazníkovi na email ihned zaslán daňový doklad. K daňovým dokladům má přístup v libovolné historii pomocí mobilní aplikace UNIDATAZ FuelPAY®.

Zabezpečení plateb:

Platební brána GP webpay, kterou systém FuelPAY® společnosti UNIDATAZ s.r.o. využívá,
odpovídá celosvětovým standardům a splňuje nejpřísnější bezpečnostní požadavky MasterCard SecureCode, Verified by VISA a SafeKey, definované karetními asociacemi MasterCard,
VISA a American Express.
Tyto standardy zaručují maximální bezpečnost plateb.

Přednosti systému FuelPAY® pro zákazníky:

Zákazníkům využívající systém FuelPAY® nevznikají žádné dodatečné náklady.
Platební systém FuelPAY® je samoobslužný, tedy nezáleží na provozních hodinách a čerpací
nebo plnicí stanice je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
Služba přináší pohodlnější a rychlejší odbavení u čerpací stanice. Výhodou může být i to, že se
nemusíte vzdalovat od svého vozidla a v neposlední řadě, daňové doklady máte zasílané a
archivované v elektronické podobě (ve formátu PDF).
Pro načtení QR kódu a nastavení tankování nemusíte opouštět svoje vozidlo, tuto činnost tedy
provádíte pohodlně a bezpečně bez toho, že by Vás někdo sledoval.Služba je pro Vás přístupná, i když zapomenete doma peněženku, karty či doklady.
Službu můžete použít na libovolné PHM nebo provozní kapalinu, která jsou na čerpací stanici
k dispozici.
Zásadním přínosem systému FuelPAY® pro provozovatele čerpacích stanic je snížení
provozních nákladů jelikož není nutná obsluha, eliminujete chybovost obsluh, máte neomezenou provozní dobu a zrychlíte odbavení zákazníků. Rovněž odpadá pořízení a provoz
nákladného platebního terminálu. Důležitou vlastností platebního systému FuelPAY® je to, že
žádný zákazník nemůže ujet bez zaplacení.
Nový a moderní platební systém FuelPAY® může oslovit zákazníky vyhledávající technologické
novinky a kteří jsou orientováni na nejpokročilejší technologie. Avšak i konzervativní zákazníci
ocení neomezenou pracovní dobu vaší stanice, jednoduchost, bezpečnost a rychlost obsluhy.
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