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Uber-szerű fizetési élményt vezet be a Green Taxi 

A Cellum biztonságos mobilfizetési funkciójával bővül a Green Taxi 
applikációja 

Budapest, 2016. augusztus 16. – Hamarosan nemcsak autórendelésre, vagy a fuvardíj 
nyomonkövetésére használhatják a környezettudatos utasok a Green Taxi applikációját, hanem 
fizethetnek is vele a Cellum technológiájának köszönhetően. 

Magyarország egyik legnagyobb mobiltárca szolgáltatója ezúttal a környezettudatosságáról ismert, 
kizárólag elektromos autókat üzemeltető taxitársasággal, a Green Taxival lépett partnerségre. A 
Cellum megoldásaival kibővített szolgáltatás lényege, hogy az utasok előzetesen beregisztrálhatják 
(egy vagy több) bankkártyájukat a társaság már jól ismert mobil applikációjába, a fuvar végén pedig 
jóváhagyhatják a végösszeget, dönthetnek a borravalóról és fizethetnek. A jóváhagyás lehetősége 
kiemelkedő a taxis appok sorában, hiszen így az utas tudta nélkül egyetlen forintot sem emelhetnek 
le a kártyájáról. 

„A Green Taxi volt az egyetlen magyar taxistársaság, amelyik nem támadta, hanem üdvözölte az 
Uber jelenlétét. Most úgy döntöttek, hogy a Magyarországról nemrég kivonult közösségi 
szolgáltatóéhoz hasonló fizetési élményt építenek az alkalmazásukba, ehhez pedig a Cellumot 
választották. A mai fogyasztók rendkívül tudatosak, a kényelem mellett azt is elvárják, hogy 
biztonsággal, teljes kontroll alatt tudják tartani költségeiket, nekünk pedig az a célunk, hogy 
megfeleljünk ezeknek a kihívásoknak.” – mondta el Kóka János, a Cellum Global Zrt. elnök-
vezérigazgatója. 

A Cellum által szabadalmaztatott ún. Split Secret („eltört titok”) technológiának köszönhetően a 
fizetés banki biztonsági szintű rendszerben zajlik, hiszen az a bankkártya adatait titkosítja és darabjait 
fizikailag külön-külön tárolja. A Cellum fejlesztői a céges ügyfelekre is gondoltak, hiszen egy 
bankkártyát több alkalmazott is tud regisztrálni, így a cégeknek nem kell annyi bankkártyát kiadniuk, 
ahány alkalmazottjuk taxit használ, illetve a készpénz-adminisztrációval sem kell foglalkozniuk. 

„A Green Taxi, csakúgy mint az Uber, az innovációt, mint közösségi alapmotívumot az egyik 
legfontosabb értékként fogalmazta meg a vállalkozás beindításakor. A Green Taxi nem egy egyszerű 
személyszállítást lebonyolító cég, hanem egy közösségi érdek által vezérelt üzleti vállalkozás. Célunk, 
hogy olyan minőségi szolgáltatásokkal lépjünk a piacra, mint például a mobilfizetés, melyek 
túlmutatnak az egyszerű taxis szolgáltatásokon.” – mondta Lévay Örs, a Green Taxi ügyvezető 
igazgatója. 

 

-        VÉGE       - 



  
 

   

 2 

 

A Cellumról 

A Cellum Európa egyik vezető nemzetközi mobiltárca-szolgáltatója. Újításai az okostelefonon 
keresztül történő vásárlásokat egyszerűvé és biztonságossá teszik. A cégcsoport banki biztonsági 
szintű megoldásai a mobilkereskedelem minden területét lefedik, beleértve a vásárlást és a 
fizetést, valamint az érintésmentes (NFC) technológiákat. A Cellum Csoport PCI DSS 3.1 Level 1 
megfelelési tanúsítvánnyal rendelkezik, amit a régió mobilfizetéssel foglalkozó cégei közül 
elsőként szerzett meg, így megfelel a legnagyobb nemzetközi kártyatársaságok legfontosabb 
biztonsági szabványának. 

A Cellum által üzemeltetett rendszer közel kétmillió biztonságos tranzakciót kezel havonta. A cég 
számos országban szorosan együttműködik olyan partnerekkel, mint a MasterCard, az OTP Bank, 
az Erste Bank, a Magyar Telekom, a Telenor, a Vodafone, a Fastacash, a MyPay, a PaysBuy, a 
Kalixa és a Credorax. A Cellum ügyfele Indonézia elsőszámú telefongyártója, az Evercoss is: 2016 
végére a gyártó évi 5 millió telefonkészülékére kerül előtelepítve a Cellum mobiltárcája. 

A 2000-ben létrejött vállalatcsoport nagyszabású nemzetközi terjeszkedésbe kezdett 2011-ben, 
több leányvállalatot alapított Európában, Észak-Amerikában és Ázsiában is. 

Honlap: www.cellum.com, Twitter: @Cellum_Group 

Bővebb információért lépjen velünk kapcsolatba! 

Pápai Edit      

Kommunikációs Igazgató, 
Cellum 
edit.papai@cellum.com 
+36 20 938 5251 

 

A Green Taxiról 

A 2015. év vége óta működő Green Taxi az internetszolgáltató Externet Nyrt. többségi tulajdona. 
A teljes, jelenleg 65 autóból álló flotta 100%-ban elektromos járművekből áll. A vállalat célja a 
környezettudatos mobilitás megvalósítása, emellett Magyarországon az egyetlen olyan 
taxitársaság, amely kizárólag környezetbarát gépjárműveket üzemeltet. A Green Taxi elkötelezett 
az innováció és a társadalmi érdekek figyelembe vétele mellett és reméli, hogy mind a hétköznapi 
emberek, mind a vállalati megrendelők számára értéket képviselhet. 

www.greentaxi.hu  

Bővebb információért lépjen velünk kapcsolatba: 

Katona Ádám 

katona.adam@greentaxi.hu 
+36-1-690-1957 
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