Grab va có thông báo s trin khai th nghim dch v bán vé và thanh toán thông
qua ví in t. C th, Grab hp tác vi Avigo, công ty chuyên cung cp dch v xe buýt
liên tnh, chn Tân Sn Nht - Vng Tàu. Grab cng cho bit, n nm 2020, công ty này
tip tc trin khai vi City View khai thác các chuyn xe buýt ni thành qun 1 - qun 7
ca TP.HCM.
Có khong nm nhà xe ang chy tuyn Tân Sn Nht - Vng Tàu bên cnh s lng xe có l
trình tng t cha c thng kê vi mc giá vào khong 140.000-1600.000 ng/chng. Tuy
nhiên, vn cha có nhiu nn tng h tr t vé trc tuyn ngoi tr mt s cái tên nh
Vexere.com, hay Phng Trang (Futa App).
Tng t vi các ng dng trên, khách hàng có th la chn các chuyn xe, l trình chuyn i.
Tuy nhiên, ng dng ca Grab tích hp thêm tính nng cp nht v trí xe và thanh toán
thông qua ví in t Moca trên ng dng Grab hoc th tín dng, th ghi n quc t nh thông
thng. Khách hàng sau ó lên xe buýt thông qua vic quét mã QR vé.
“Vng Tàu là thành ph bin có khong cách a lý gn vi TP.HCM nht (ch cách
TP.HCM khong 120km và mt khong 2h30 di chuyn trên xe), tim nng du lch cao
và hu nh không có mùa thp im”, i din ca Grab chia s vi Tp chí Nhà Qun Lý lý
do chn Vng Tàu là ni thí im dch v bán vé xe buýt liên tnh.
Riêng v hot ng xe buýt trong ni thành, hi tháng 8.2019, S Giao thông vn ti
TP.HCM va cho bit, tính n ht tháng by, khi lng vn ti hành khách bng xe buýt c t
139,3 triu lt hành khách, gim 11,9% so vi cùng k nm 2018 (158,1 triu lt hành
khách).
Grab cho bit thêm, vic th nghim xe buýt nm trong l trình cho d án Tech For
Good ti Vit Nam, vi mc ích thúc y chuyn i thói quen t vic dùng phng tin cá nhân
sang các phng tin công cng và chia s.
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