  


         
     Infografia

請選擇付款方式

Favor de seleccionar o método de pagamento

1

返回

Retornar

你 已 選 用 「 MPay」 付 款

Seleccionou o "MPay" para efectuar o pagamento

MOP $ XXX.XX

              
1. Depois de seleccionar o(s) produto(s),
prima “Compra”

購買

Compra

, de seguida

selecione o ícone de “
de “

” ou

你 已 選 用 「 澳門通」 付 款

Seleccionou o "Macau Pass" para efectuar o pagamento

出示付款碼，
開啟「掃描QR Code」，
掃描付款碼

MOP $ XXX.XX

將刷卡碼放置掃描器內

將卡放置拍卡機上完成支付

Coloque o código do cartão no
aparelho de leitura

Coloque o cartão no aparelho para concluir o pagamento

Apresente o código de pagamento,
active a "Leitura do código QR",
leitura do código de pagamento

返回

”;

返回

Retornar

Retornar

2. Apresenta a leitura do código ou

2

pagamento por meio de cartão;
3. Após o pagamento bem sucedido,
aparece o ecrã: “Pagamento
concluído. Obrigado”.
Favor de recolher o(s) produto(s) e

付款完成
謝謝光顧
Pagamento Concluído OBRIGADO

收據
Recibo

付款完成
謝謝光顧
Pagamento Concluído OBRIGADO

收據
Recibo

imprimir o recibo.
請在下方提取貨物
Favor de recolher o produto

列印收據

Impressão de recibo
是
Sim

否
Não

請在下方提取貨物
Favor de recolher o produto

列印收據

Impressão de recibo
是
Sim

否
Não
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你 已 選 用 「 澳門通」 付 款

Seleccionou o "Macau Pass" para efectuar o pagamento

MOP $ XXX.XX

將卡放置拍卡機上完成支付
Coloque o cartão no aparelho para concluir o pagamento

領取
免費品

Oferta:

請在90秒內完成支付
Favor de efectuar o pagamento em 90 segundos

Recepção da prenda

Seleccionar o produto, e
seleccione o ícone de “Recolha da
oferta”, retirando-a na saída;

        
       
●

Pagamento não concluído /
falha no pagamento;

●

O produto não conseguiu
ser entregue após o
pagamento;

●

Excepção do Sistema;

返回

Retornar

請在90秒內完成支付
Favor de efectuar o pagamento em 90 segundos

Quando não houver operação após o
período do pagamento, o sistema retornará
automaticamente à página principal;

維護中 ，暫停使用
Suspensão do uso durante a manutenção

Caso se deparem com as
situações acima referidas, devem
contactar-nos, durante as horas de
expediente, através do telefone
n.º (853) 2857 3822.

幫助
Ajuda

返回

Retornar

聯絡我們
Contactos
澳門氹仔北安 O1 地段多功能政府大樓印務局
Lote O1 dos Aterros de Pac On, Edifício Multifuncional do
Governo, Taipa, Macau

電話 Telefone

(853) 28 57 3822

圖文傳真 Fax

(853) 2 859 6802

電子郵件 Email

info@io.gov.mo

返回

Retornar

                                

