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Swipp på farten med 7-Eleven
7-Eleven er i hele landet kendt for at tilfredsstille sine kunder med mad og drikke, når man
er på farten. Nu kan de små indkøb hos 7-Eleven betales nemt og hurtigt med mobilen. Fra i
dag kan du nemlig betale med Swipp i landets 190 7-Eleven butikker på togstationer, Shell
7-Eleven stationer og gadehjørner. Dermed slutter 7-Eleven sig til rækken af
landsdækkende kæder, der tilbyder sine kunder mobilbetaling med Swipp.
Nu kan man nemt og hurtigt betale med Swipp, når man svinger forbi 7-Eleven på servicestationen eller
nede på hjørnet efter en croissant, en sandwich eller en kop kaffe til togturen hjem. Den landsdækkende
conveniencekæde tilbyder fra i dag kunderne at betale med Swipp i alle 190 butikker.
Hos Swipp er man begejstrede for den nye aftale, som giver endnu flere muligheder for, at danskerne kan
betale med Swipp der, hvor de plejer at handle. Pointen med mobilbetaling er, at den skal gøre hverdagen
nemmere, da vi alle altid har mobilen på os.
”7-Eleven er kendt for at gøre hverdagen lettere og mere bekvem, når vi er på farten eller det skal gå hurtigt
med hverdagsindkøb. Swipp passer perfekt ind i den ramme. De fleste af os har altid mobilen i lommen, klar
til brug og klar til køb. Aftalen med 7-Eleven understreger præcist, hvad Swipp-betaling handler om. Det skal
være nemt, hurtigt og sikkert at handle for forbrugerne og butikkerne, ” siger Martin F. Andersen, adm.
direktør, Swipp.
Hos Reitan Convenience, som ejer 7-Eleven i Danmark, er man også glade for aftalen med Swipp.
”Vi arbejder hele tiden på at tilbyde vores kunder den bedste service – og i dag indebærer det naturligvis
også betaling med mobilen. Valget af Swipp var nemt, da fordelene er mange. Vi kan eksempelvis benytte
vores eksisterende udstyr i vores butikker uden at skulle investere i ekstra tilbehør, og generelt er
omkostningsstrukturen fornuftig. Perspektiverne for mobilbetaling er store, og vi er glade for at kunne tilbyde
vores kunder at betale med Swipp,” siger Søren Birkstrøm, der er CIO hos Reitan Convenience i Danmark.
Med samarbejdet med 7-Eleven har Swipp rundet mere end 13.000 erhvervskunder i hele landet, og
nyheden følger lige i hælene på Swipps nyligt udmeldte samarbejde med Verifone, som forventes at hæve
antallet af erhvervskunder yderligere.

==/ SLUT \==
Yderligere oplysninger om Swipp
Swipp er et selvstændigt selskab stiftet i samarbejde mellem Nordea Bank Danmark, Nykredit Bank,
Sydbank, Jyske Bank, Arbejdernes Landsbank, Spar Nord Bank og Medlemmerne af Lokale
Pengeinstitutter. Samlet står mere end 70 pengeinstitutter landet over bag Swipp og kunder i disse banker
kan bruge Swipp. Danskere som ikke er kunde i ét af de mere end 70 pengeinstitutter kan modtage penge
med Swipp ved at registrere sig på swipp.dk og inden længe vil disse også få adgang til Swipps nye app.
Swipps ambition er at blive danskernes og virksomhedernes foretrukne betalingsløsning. Ud over alle
landets Matas-butikker er der i dag allerede mere end 13.000 butikker i hele landet, hvor man kan betale ved
at swippe et beløb til butikken.
Om 7-Eleven
7-Eleven i Skandinavien drives af Reitan Convenience, som er en del af Reitangruppen AS – en af

Skandinaviens ledende aktører inden for dagligvare- og conveniencehandel. I Danmark har 7-Eleven været
etableret siden 1993, hvor den første butik åbnede på Trianglen på Østerbro i København. 7-Eleven har i
dag 190 butikker fordelt rundt om i landets storbyer, i provinsen, i Københavns lufthavn og på togstationer.
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