
O MotoLeva trás diretamente a você, o lançamento da mais nova 

Forma de Pagamentos em nossa plataforma! A partir de agora, 

contamos com os pagamentos das corridas com Cartão de Crédito 

via MAQUININHAS! E a grande novidade: passamos a aceitar 

transações também via CARTÃO DE DÉBITO – a modalidade de 

pagamento eletrônico mais utilizada na cidade!

Com isso, passaremos a oferecer soluções completas em tecnologia 

e serviços, e de forma a ampliar em 100% as condições de 

atendimento e pagamento aos nossos passageiros e cobrir todas as 

possibilidades de ganhos a vocês.



Confira a seguir, a apresentação passo a passo que montamos exclusivamente a você, de forma a entender como se 
dará esse processo e como adquirir a sua máquina. Antes, porém, algumas características dessa plataforma – e em 
relação ao pagamento anterior via cartão de crédito direto no App:

1. Os pagamentos das corridas serão aceitos tanto para os aparelhos do Google - Android e iPhone - Apple (iOS);

2. Deixa de existir a cobrança da “pré-autorização” para validação do cartão do passageiro  - como há no pagamento via App. 
Ou seja, não será mais cobrado aquele valor adicional de taxa (hoje R$ 5,00) junto com o preço da corrida final. O valor 
cobrado na maquininha será somente o preço ‘real’ da corrida encerrada;

3. Uma vez você adquirido a maquininha, você poderá usar também para qualquer outra finalidade e serviço, inclusive para 

oferecer essa forma de pagamento aos seus passageiros – e em corridas realizadas fora do App MotoLeva!

4. Nada muda em relação à forma como você usa o seu App. Você continuará a proceder da mesma forma como já faz hoje, 
com a diferença de que quando encerrar a corrida, digitará o valor na máquina e o cliente a sua senha (veja como na 
apresentação);

5. Apresentamos e oferecemos a você, a melhor máquina do mercado - em relação a custo/ benefício (SuperGet do Banco 
Santander). Contudo, cada um pode usar a máquina que preferir. Todas são aceitas no App;

6. O MotoLeva não ganha nada com essas operações, nem com qualquer taxa ou vendas das máquinas. Ganha sim em oferecer 
melhores condições de atender nossos clientes: os Passageiros com novas opções de pagamentos, e você Condutor, com 
maiores possibilidade de ganhos e lucros.











Informações
Aceite cartões e as principais bandeiras com as melhores taxas do mercado (2% para débito e crédito à vista, com recebimento
das vendas em até 2 dias). A Superget Mobile leva praticidade e economia para o seu dia a dia.
Faça suas vendas via conexão bluetooth, é simples e rápido. Ela é ideal para profissionais autônomos, vendedores porta-a-porta,
e para quem trabalha nas ruas, como feirantes, motoristas de táxi e entregadores de delivery. O app SuperGet está disponível
para Android e iOS. Aumente já o seu faturamento! E você ainda pode enviar comprovantes por SMS, email e até WhatsApp.

Você vai receber junto com a sua maquininha de cartão SuperGet:
❑ Manual de uso
❑ Adesivos
❑ Cabo USB

Principais informações técnicas:
❑ Duração da bateria: 4 horas
❑ Garantia: 30 meses
❑ Teclado: Físico 
❑ Peso (g): 100g
❑ Dimensões: 100 x 60 x 15 mm
❑ Conectividade: bluetooth
❑ Envio de recibo: sms + e-mail + whatsapp
❑ Visor: Monocromático



Em caso de dúvidas entre em contato com a Central de Relacionamento Getnet: 4002-4000 ou 0800-648-8000, de
segunda a sexta-feira, das 08h00 às 17h30. Não é cliente e precisa de ajuda? 4020-2606. Faça o contato com a gente por
WhatsApp (99200-1112) ou e-mail: contato@motoleva.com.br e nos confirme o seu interesse em adquirir sua máquina!

Tutorial 02 – Vídeo  (Funcionamento)

https://www.youtube.com/watch?v=mRn6thgeJYI&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=jDWgdJg2r1Q

Tutorial 03 – Vídeo (Passo a passo na prática) 

Tutorial 01 – Vídeo (O que é GetNet?)

https://www.youtube.com/watch?v=XbvoCoUlsGw

Tire todas as suas dúvidas nos vídeos abaixo e 

adquira sua máquina em www.superget.com.br
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Dúvidas Frequentes 
Eu preciso adquirir um chip ou contratar um plano para a maquininha funcionar?
Não, a maquininha já possui um chip (desenvolvido apenas para usar nela mesma) com o plano de dados para você fazer suas vendas.

Onde eu acesso as minhas vendas?
Você pode usar o app Getnet para gerenciar suas vendas (baixe no Google Play) ou no Portal do Cliente (www.getnet.com.br)

Como eu antecipo as minhas vendas?
O app Getnet está sempre disponível para você antecipar as suas vendas.

Por que a maquininha pede o número do celular quando faço uma venda?
A maquininha pede o número de celular do cliente, para enviar o comprovante da venda por mensagem SMS – e caso ele queira.

Onde e como eu recebo meu comprovante de venda?
Você receberá o comprovante de venda no seu e-mail cadastrado na Getnet sempre que realizar uma venda.

Quais são as bandeiras aceitas?
Para pessoa física: MasterCard, Visa, Elo, Amex e Hipercard. 

Como posso acompanhar a entrega da minha SuperGet?
Você pode acompanhar o status da entrega da sua maquininha pelo nosso aplicativo! Baixe o app Getnet e crie um usuário com o seu 
CPF ou CNPJ. Você receberá a confirmação do pedido no seu e-mail, e pode acompanhar o status da entrega pelo aplicativo.


