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FACTURILE AQUABIS SE POT PLĂTI DE ACUM
ÎN MAGAZINELE PARTENERE PAYPOINT
Bucureşti, 06 martie 2014 – PayPoint România, principalul operator de plăţi în numerar
şi încărcare electronică prin puncte de retail, oferă locuitorilor judeţului Bistriţa-Năsăud
posibilitatea de a-şi plăti sigur şi rapid facturile la apă şi canalizare pentru AQUABIS,
principalul furnizor de apă şi servicii de canalizare din judeţ. Plata se efectuează facil,
prin intermediul terminalelor PayPoint instalate în magazine de proximitate cu program
prelungit din zonele deservite de AQUABIS.
În vederea efectuării unei plăţi, clienţii care beneficiază de serviciile AQUABIS trebuie doar să se
prezinte cu factura în cel mai apropiat magazin în care se găseşte un terminal PayPoint, vânzătorul
scanează codul de bare de pe factură, clientul achită suma în numerar şi primeşte pe loc un
exemplar al chitanţei cu detaliile tranzacţiei (data plăţii, suma, locaţia, furnizorul etc). Operaţiunea
este foarte rapidă, reducând astfel considerabil timpul alocat plăţii facturilor.
„Cu fiecare parteneriat, PayPoint este tot mai prezent în vieţile utilizatorilor prin intermediul unor
beneficii reale, precum siguranţa şi confortul. Continuăm eforturile de a pune la dispoziţia
publicului o gamă cât mai variată de plăţi şi suntem bucuroşi să adăugăm în portofoliul de furnizori
parteneri şi operatorul regional de apă şi canalizare AQUABIS. Ne onorează încrederea locuitorilor
judeţului Bistriţa-Năsăud în sistemul PayPoint şi dorim să îi asigurăm că ne concentrăm atenţia în
continuare pe extinderea reţelei punctelor de plată PayPoint în judeţ şi pe diversificarea gamei de
servicii puse la dispoziţia lor”, a declarat Mugur Dogariu, Managing Director PayPoint România.
„Avem încredere că, prin colaborarea cu PayPoint, le vom oferi clienţilor noştri posibilitatea de a-şi
plăti facturile mai simplu şi rapid. Faptul că terminalele PayPoint se află în magazine de proximitate
cu program prelungit de lucru este un avantaj pentru clienţii noştri şi suntem încrezători în
succesul acestei colaborări”, a declarat Ion Şandru, Director General SC AQUABIS SA.
Noul parteneriat consolidează prezenţa PayPoint în nordul ţării. Pe lângă plata facturilor ce aparţin
companiei Aquabis, locuitorii judeţului Bistriţa-Năsăud îşi pot plăti prin intermediul terminalelor
PayPoint şi facturile de gaz, curent electric, facturile emise de operatorii de telefonie, internet şi
cablu sau ratele, pot realiza încărcarea electronică a cartelelor telefonice şi pot efectua chiar
transferuri de bani interne şi internaţionale, în magazinele PayPoint selectate.

Despre PayPoint România
În România, PayPoint şi-a lansat oficial serviciul de plată a facturilor în numerar sub brand propriu
în august 2008 şi şi-a extins portofoliul de clienţi prin semnarea de parteneriate cu o serie de
companii din diferite sectoare. În prezent, reţeaua punctelor de plată PayPoint numără peste 8100
de terminale, iar compania are încheiate contracte cu 67 de clienţi importanţi din domeniul
telecomunicaţiilor, al utilităţilor şi al serviciilor financiare, dintre care 57 sunt contracte pentru
servicii de colectare plăţi.
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Despre AQUABIS
SC AQUABIS SA este principalul furnizor de apă şi servicii de canalizare pentru judeţul BistriţaNăsăud. Compania deserveşte şase zone distincte din judeţ (sistemul Bistriţa, sistemul BârgăuColibiţa, sistemul Rodna, sistemul Năsăud, sistemul Sângeorz-Băi, sistemul Beclean) şi se află sub
autoritatea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud. Serviciile oferite de AQUABIS sunt: alimentarea cu
apă, canalizarea şi epurarea apelor uzate, proiectare şi prestări servicii specifice domeniului de
activitate, achiziţionarea, montarea, repararea, verificarea aparatelor de măsurat debite, dar şi
exploatarea şi întreţinerea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare.
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