QUICKO APP OFERECE RECARGA DE BILHETE ÚNICO
Pagamento será feito diretamente no cartão de crédito do usuário. Novo recurso se soma às diversas
ferramentas do app, como informações em tempo real, serviços de conveniência e roteiros mais
rápidos ou mais baratos.

Telas mostram como os usuários podem recargar o Bilhete Único e pagar diretamente no cartão de crédito

São Paulo, agosto de 2020 – O Quicko App, primeiro roteirizador intermodal de São Paulo, passa a
oferecer uma nova ferramenta para os usuários: a recarga do Bilhete Único da cidade de São Paulo
por meio de cartão de crédito. Pelo aplicativo, será possível comprar os diferentes tipos de créditos:
Comum, qualquer valor para consumo de acordo com a tarifa vigente; Pacotes mensais para o uso de
Ônibus, Ônibus+Metrô, ou Ônibus+Metrô+CPTM, e Passes diários para o uso em até 10 viagens dentro
de 24 horas.
Para recarregar o bilhete, o usuário deverá acessar o menu no canto superior esquerdo do Quicko App
e cadastrar a numeração do Bilhete Único, que está localizada no verso do cartão. Feito isso, é só
escolher o tipo de recarga entre Comum, Mensal ou Diário, assim como a quantidade escolhida, e
cadastrar o cartão de crédito de preferência. Assim que o aplicativo concluir o pagamento, basta
validar a recarga do cartão do Bilhete Único nos diversos postos de verificação, como terminais de
ônibus, estações de metrô e trem, assim como estabelecimentos credenciados. Além disso, para
quem ainda não tiver o cartão de Bilhete Único, a Quicko informa o link para solicitá-lo junto à SPTrans.
O novo recurso se soma a uma variedade de serviços e conveniência que o Quicko App oferece aos
usuários do transporte público em São Paulo. Disponível para iOS e Android, o aplicativo oferece
informações em tempo real sobre o transporte público em São Paulo, como a localização dos ônibus

e a situação das linhas de Metrô, CPTM e EMTU; as docas de entrega e retirada das bikes
compartilhadas da Tembici e os pontos de atendimento da Rentbrella, de guarda-chuvas
compartilhados. O aplicativo também tem uma Central de Notificações, com notícias relevantes sobre
o funcionamento do transporte público em São Paulo, e envia alertas quando há alterações
importantes que afetem o deslocamento das pessoas.
“O aplicativo da Quicko é um aliado importante de quem precisa se locomover por São Paulo pois
agrega todas as informações dos transportes em tempo real e ainda oferece diversos serviços de
conveniência para facilitar o dia a dia”, explica Pedro Somma, CEO da Quicko. "Após conversar com
usuários do app, acrescentamos mais uma facilidade para aqueles que usam o transporte público em
São Paulo: agora também é possível recarregar o Bilhete Único na palma da mão, utilizando seu
cartão."

SOBRE A QUICKO (http://www.quicko.com.br)
A Quicko é uma Startup de Mobilidade Urbana que oferece diversas soluções para o usuário integrar, de forma fácil e simples,
diferentes meios de transporte, como táxis, carros de aplicativo, bicicletas, ônibus, trens, Metrô etc., para garantir uma
jornada mais rápida e conveniente. O app traça rotas a partir de cerca de 15 modais disponíveis em São Paulo e do
comportamento dos mais de 21 milhões de habitantes da região metropolitana. Além disso, a empresa ajuda os usuários a
definir trajetos por meio de transportes e serviços baseados em suas próprias preferências, também alertando-os em tempo
real sobre acontecimentos no caminho e modais escolhidos.
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