
 
 
 

 

  
 

 
 

 
A MAN Truck & Bus é uma das principais empresas da Europa no fabrico de veículos comerciais e no fornecimento de 
soluções de transporte, com uma faturação anual de cerca de 11 mil milhões de euros (2021). O portefólio de produtos 
inclui carrinhas, camiões, autocarros e motores a diesel e a gás, assim como serviços no âmbito do transporte de 
passageiros e de mercadorias. A MAN Truck & Bus é uma empresa da TRATON SE, e emprega em todo o mundo mais 
de 34.000 colaboradores.  
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MAN SimplePay confia na LOGPAY: o pagamento 
automático para veículos MAN torna-se ainda mais 
versátil. 
 
Com o sistema de pagamento digital MAN SimplePay, os camiões da 
MAN Truck & Bus poderão pagar o seu próprio combustível na estação 
de serviço já a partir de 2023. E no futuro, a carrinha MAN TGE tornar-
se-á também uma carteira digital para reabastecimento, portagens e 
outras transacções de pagamento relacionadas com a utilização do ve-
ículo. Para este efeito, a MAN começou recentemente a cooperar com 
a LOGPAY, a especialista em serviços de pagamento digital, que já 
torna possível o pagamento sem dinheiro com o cartão MAN nas esta-
ções de serviço e oficinas MAN em toda a Europa. 
 

§ MAN SimplePay e LOGPAY: O pagamento torna-se ainda mais 
fácil e transparente para condutores e gestores de frotas 

§ Sistema de pagamento digital integrado de veículos, MAN Sim-
plePay, oferece suplementos com processamento de portagens 

§ A MAN SimplePay beneficia da rede de aceitação de combustí-
vel móvel da LOGPAY estabelecida a nível europeu e em cons-
tante crescimento. 

 
"Com o MAN SimplePay, estamos a dar mais um passo no caminho para 
nos tornarmos num conjunto inovador e inteligente de soluções de trans-
porte sustentáveis. O pagamento digital por veículo não só cria a máxima 
transparência, como facilita ao máximo as transacções de pagamento. No 
futuro, será também importante para a condução autónoma ou para a utili-
zação de infra-estruturas públicas de carregamento eléctrico. Com a 
LOGPAY, ganhámos um parceiro forte", diz Torsten Breitbach, Responsável 
de Desenvolvimento & Operações de Vendas da MAN Truck & Bus. 
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Com o serviço digital apresentado no IAA Transportation 2022, o camião 
paga automaticamente na estação de serviço depois de abastecer, o moto-
rista já não tem de fazer fila na caixa e o gestor da frota recebe as facturas 
de combustível digitalizadas em tempo real. 

 
Mesmo as portagens, apesar de muitos sistemas de facturação diferentes 
na Europa, tornam-se agora um serviço simples, processado digitalmente 
directamente através do veículo com o MAN SimplePay, independente-
mente da rota de transporte. 

 
Tecnicamente, MAN SimplePay utiliza as interfaces para MOBILE FUELING 
e serviços de pagamento digital já estabelecidos no mercado pela LOGPAY 
numa nuvem partilhada e torna as aplicações disponíveis para o condutor 
através do próprio sistema de infotainment do veículo. A ligação à nuvem é 
realizada pela RIO Box instalada em todos os veículos MAN. Para o pro-
cesso de pagamento efectivo no reabastecimento, o camião e a carrinha 
utilizam cartões virtuais de combustível fornecidos pela LOGPAY, enquanto 
o processamento das portagens é efectuado através do hardware já utilizado 
no veículo para este fim. 
 

O lançamento no mercado dos serviços de pagamento de veículos MAN 
SimplePay deverá ocorrer gradualmente no decurso de 2023 para camiões 
e carrinhas MAN. A oferta deverá ser sucessivamente alargada através de 
novos âmbitos de aplicação para formar um ecossistema digital abrangente 
para pagamento através do veículo. "Através da nossa cooperação com a 
MAN, estamos a levar o pagamento digital a camiões pela primeira vez. O 
pagamento do processo de reabastecimento, que já hoje é possível através 
do Charge&Fuel APP, será então possível directamente a partir do veículo 
MAN", diz Jens Thorwarth, CEO do Grupo LOGPAY. 

 
O MAN SimplePay já concluiu acordos para uma primeira operação piloto 
de pagamento digital do veículo na estação de serviço com a empresa de 
óleo mineral BP, no âmbito da IAA Transportation 2022. As primeiras frotas 
de camiões em Inglaterra poderão em breve utilizar o novo serviço nas es-
tações de serviço da BP. A operação piloto deverá ser alargada à Alemanha 
no início de 2023. A carteira de serviços do MAN SimplePay estará total-
mente disponível a partir do Outono de 2023. 


