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Táxi ou Uber? App compara preços e mostra qual é o transporte mais barato
Software para Android e iPhone também leva em consideração o trajeto mais rápido

Por Camila Peres, para o TechTudo
26/05/2017 07h00 · Atualizado 26/05/2017 12h22

O aplicativo VAH, disponível para Android e iPhone (iOS), compara os preços de serviços de táxis (de apps como 99 Taxi e Easy
Taxi) com os de transporte privado (Uber e Cabify). Dessa maneira, o usuário pode escolher a opção mais barata e mais rápida
para suas viagens. Para usar, basta informar os endereços de origem e destino, como nos outros softwares, e o app, ao fazer a
comparação, irá mostrar o tempo do trajeto por cada veículo e o valor da corrida.
O programa ainda permite saber quando o Uber está com preço dinâmico (ao exibir um um raio amarelo) e quando há descontos
(ícone de nota de dinheiro). Aprenda, no no tutorial abaixo, o passo a passo de como usar o aplicativo VAH para descobrir qual
transporte é o mais barato e rápido.
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99Taxis [foto], EasyTaxi, Uber e Cabify têm preços comparados no app VAH para Android e iPhone (iOS) (Foto: Anna Kellen Bull/TechTudo)

Quatro formas de conseguir códigos de descontos no Uber e no Cabify
Passo 1. Após baixar e instalar o VAH no seu Android ou iPhone (iOS), permita que o app tenha acesso à sua localização.

Faça o download do app no seu celular (Foto: Reprodução/Camila Peres)

Aplicativo do TechTudo: receba dicas e notícias de tecnologia no seu celular
Passo 2. Coloque o seu endereço de origem e o de destino. Em seguida, toque em "Comparar".
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Adicione o local em que está e o endereço para o qual deseja ir (Foto: Reprodução/Camila Peres)

Passo 3. Diversas opções de transporte irão aparecer. Basta escolher a que preferir e tocar em "Chame Agora".

Escolha a opção e clique em "chame agora" (Foto: Reprodução/Camila Peres)

Passo 4. Também é possível adicionar o endereço de casa ou trabalho ao app, para tornar a busca mais rápida no dia a dia. Para
isso, clique no menu sanduíche, na parte superior esquerda da tela. Em seguida, toque na opção que deseja adicionar. Além disso,
todas as buscas que o usuário ঐzer ঐcarão salvas no "Histórico de Buscas".
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Cadastre endereços e veja as buscas que já fez (Foto: Reprodução/Camila Peres)

Cabify vs Uber: qual o melhor no Brasil? Usuários opinam no Fórum do TechTudo.
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