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Parkolási bérletek sorbanállás nélkül 
 
Budapest, 2008. május 22. – Mától nemcsak a parkolási díjainkat, de a parkolási bérleteinket is 
kifizethetjük mobilunkkal a bankszámlánk terhére az iziSHOP új szolgáltatása segítségével.  
 
Mostantól parkolási bérleteinket is megvásárolhatjuk mobilunkon bankszámlánk terhére öt nagy budapesti 
parkolóházban az iziSHOP szolgáltatásán keresztül. Az új szolgáltatással nemcsak a havi sorbanállást és a 
nagyösszegű készpénzes fizetéseket spórolhatjuk meg, de még emlékeztetőt is kaphatunk a bérletünk lejártáról, 
melyet rögtön a mobilunkon ki is fizethetünk. 
 
Az új szolgáltatás igénybevételéhez mindössze el kell indítanunk mobilunk menüjéből az iziSHOP alkalmazást, 
majd a Parkolás menüben a bérletünk azonosítójának megadásával automatikusan megkapjuk a fizetendő 
összeget. A fizetés a Visa vagy MasterCard típusú bankkártyánk adatainak megadásával, vagy egy PIN kód 
bevitelével pár másodperc alatt megtörténhet. Az iziSHOP-ban történő fizetéseket nem terhel semmilyen 
kényelmi díj vagy SMS költség, csupán a tranzakció GPRS adatforgalmát kell megfizetni. Ez vásárlásonként 
mindössze pár forint, de meglévő WAP vagy Internet előfizetés esetén teljesen ingyenes. Az újonnan indult 
parkolási bérlet fizetési szolgáltatása a tavaly októberben indult parkolási díj fizetésehez hasonlóan az EZPark öt 
nagy budapesti parkolóházában érhető el. 
 
Amennyiben a felhasználó még nem regisztrált az iziSHOP-ra, az alkalmazás az izishop kódszó 06 70 70 60 500 
alapdíjas számra küldött SMS indításával 2-3 perc alatt letölthető és telepíthető a mobilunkra, mely ezt követően 
a bankkártyaadatok telefonon történő megadásával rögtön vásárlásra is használható. A fizetés és a 
bankkártyaadatok biztonságát a legmagasabb banki elvárásoknak eleget tevő technológia és az iziSHOP banki 
fizetési partnere, a CIB Bank szavatolja. A felhasználó kényelmét szolgálja, hogy a kártyaadatokat elegendő 
csupán egyszer megadni, ugyanis ezt követően azok a felhasználó által megadott iziSHOP
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segítségével biztonságosan, titkosított formában el is tárolhatók a telefonon, ezáltal a kártyás fizetés mindössze 
pár másodpercre rövidülhet.  
 
A tavaly áprilisban indult iziSHOP-al jelenleg autópálya-matricát, parkolási díjat, több ezer színház- és 
koncertrendezvényre szóló belépőjegyet, valamint – a világon először – utasbiztosítást és éttermi számlát is lehet 
fizetni, de hamarosan már különféle közlekedési menetjegyeket és bérleteket is vásárolhatunk így, mobilunkon, 
kényelmi és SMS díjaktól mentesen. Az Európában egyedülálló szolgáltatás külföldiek által is használható, akik 
jelenleg angol vagy német nyelven érhetik el a mobil áruház dinamikusan gyarapodó alkalmazásait (bővebben: 
www.izishop.hu, wap.izishop.hu). 
 
Hedz Magyarország Kft. – www.hedz.hu  
A Hedz Kft. sajátságos mobil fizetési és mobil banki alkalmazások fejlesztésére szakosodott szoftvertechnológiai cég. A Hedz 
megoldásai közüzemek, bankok és egyéb szolgáltatók számára kínálnak hatékonyságnövekedést mobiltelefonra épülő 
elektronikus csatornák létrehozásával. A cég fő termékei a bankok számára kifejlesztett HMB mobil banki rendszer, az erős 
autentikációt biztosító iziSEC, közüzemek számára kínált mobiltelefonos számlafizetést megvalósító moBill, valamint az 
Európában egyedülálló, közlekedési és szórakozási alkalmazásokra kifejlesztett, mobilon történő bankkártyás vásárlást 
megvalósító iziSHOP. 
 
EZ Parkolók Kft. – www.ezpark.hu 
Az EZ Parkolók Kft. parkolóházak és mélygarázsok hálózatát kínálja Magyarországon. A nevében is az „easy”, azaz kényelmes 
parkolást mindenek elé helyező szolgáltató számos új innovatív szolgáltatást kínál a piacon ügyfelei egyedülálló kiszolgálására. 
Ezek közt található pl. az automatikus, megállás nélküli ki- és behajtás bérletes ügyfelek részére, a sofőrszolgáltatás, de 
bevezetés alatt áll ezek mellett Magyarország legnagyobb kerékpárkölcsönző cégével együttműködve létrehozott  P+B ( Park 
and Bike ) szolgáltatás is, mellyel az autósok kerékpárra szállva őrizhetik meg mobilitásukat, miközben autójukkal 
biztonságosan és kedvezményesen parkolnak. 
 
CIB Bank - www.cib.hu 
A CIB Bank a legnagyobb olasz bankcsoport, az Intesa Sanpaolo tagja.  
Mintegy 30 éves működése során a CIB Bank exkluzív vállalati bankból Magyarország egyik legjelentősebb kereskedelmi 
bankjává vált, amely teljes körű kereskedelmi banki és befektetési szolgáltatásokat kínál társas vállalkozások, önkormányzatok, 
egyéni vállalkozók és lakossági ügyfelek számára egyaránt. 
Az anyaintézmények olaszországi példáját követve, 2008. január 1-jével a CIB Bank és az Inter-Európa Bank egyesítette erejét, 
és – az elődök legjobb tudását, hagyományait ötvözve – CIB Bank Zrt. néven folytatja tevékenységét. A megerősödött és 
kiteljesedett CIB Bank 2 000 milliárd forintot meghaladó konszolidált eszközállományával a második legnagyobb magyar bankká 
vált. 
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