
Att betala med kort är smidigt och bekvämt, och har 

blivit det vanligaste betalsättet i Norden. Även 

kontaktlösa betalningar via smart teknik börjar bli 

populära. Oavsett vad du säljer och hur, så har vi 

både betalterminaler och allt annat du behöver för att 

ta emot båda betalsätt från dina kunder. 

Rätt terminal för dig
Lika enkelt som det är att betala ska det vara att ta 

betalt, var du än möter dina kunder. Därför har vi oli-

ka terminaler så att du kan hitta den som är perfekt 

för just din verksamhet:

 ◊ Integrerad terminal som du kan koppla ihop med 

din kassa.

 ◊ Fristående för dig som går fram till dina kunder i 

butiken eller restaurangen.

 ◊ Mobil som du kopplar till en mobiltelefon och 

enkelt kan ta med till mässan eller marknaden.

Ta betalt i automat

Behöver du ta betalt i obemannade automater, till 

exempel parkerings  eller bensinautomater? Givetvis 

gör vi det lika smidig för dina kunder att betala även 

när de behöver klara sig på egen hand.

Hela världens kort

Med våra betalterminaler kan du ta emot kort från alla 

de stora kortleverantörerna, som Visa, Mastercard, 

American Express, Diners, JCB och UnionPay. Själv-

klart även kontaktlöst för kort med blippfunktion. 

Mer än bara kort

Du har säkert hört talas om Apple Pay, Samsung 

Pay eller Google Pay någon gång. Det är appar 

som låter kunden betala kontaktlöst med sin mobil, 

surfplatta, smarta klocka eller andra smarta prylar. 

Givetvis kan man betala så på alla våra terminaler, 

så att dina kunder kan lämna plånboken hemma. 

Smidigt även efter köp 

När själva köpet är klart behöver pengarna föras 

över från kundens konto till ditt. Det ordnas med ett 

avtal för kortinlösen och är självklart något vi hjälper 

dig med om du inte redan har ett.

Med kortinlösen från oss får du även tillgång till vår 

webbtjänst Merchant Portal där du hittar information 

om ditt alla dina kortbetalningar, dygnet runt. Du 

får också en löpande översikt över kostnader och 

elektroniska dokument, som du får direkt i Merchant 

Portal istället för på posten. Smidigt, tidseffektivt och 
miljövänligt.

Gör det smidigt för dina kunder att betala med våra betalterminaler. 

Oavsett om du har en butik, restaurang eller åker runt till dina kunder 

så har vi en terminal som passar dig. Och du, både kort och kontaktlös 

betalning från till exempel mobilen går lika bra på våra terminaler. 

Ta betalt med  
betalterminaler.
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Kom igång med betalterminal

Vill du veta mer eller har du frågor? 

 

Du når oss på 08-411 10 80 eller 

support.swedbankpay@swedbank.se.


