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© Unsplash via Visual Hunt  VAH compara corridas no Uber e outros apps de táxi e te ajuda a economizar

Quem já aderiu de vez os aplicativos de táxi e transporte privado têm uma vasta cartela de opções disponíveis. Contudo, cada um
desses apps oferece preços, promoções e descontos diferentes, por isso vale a pena ter todos eles instalados no smartphone. Dentro
dessa ideia, há outra plataforma que pode melhorar ainda mais a experiência do usuário: o VAH, um aplicativo que calcula a mesma
corrida em todos os apps para que você possa escolher a com melhor custo-benefício.

Leia mais: 

“Uber da aviação”, aplicativo Flapper liga usuários a voos particulares

5 serviços “uberizados” que você precisa conhecer

Para usar, basta adicionar os endereços de origem e destino e clicar em Comparar. Em seguida, o aplicativo vai mostrar os preços
disponíveis em todas as modalidades do Uber, Cabify, 99 Táxi e Easy Táxi, assim como o tempo de chegada do carro até o usuário e a
distância que será percorrida no trajeto total. Ao clicar no ícone do serviço escolhido, ele abre o app para chamar o carro. A aplicação
está disponível para dispositivos Android e iPhone.

Se você tem alguma dúvida sobre tecnologia, escreva para 33giga@33giga.com.br e suas questões podem ser respondidas
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