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WEST: Sexårig förlängning av strategiskt samarbete med Payzone
Payzone Nordic AB, ett dotterbolag till Nets, och West International har tecknat ett nytt
sexårigt avtal. Avtalet innebär att West fortsätter leverera Payzones behov av
kortterminallösningar för den nordiska marknaden.
Payzone är Sveriges ledande leverantör av betaltjänster till detaljhandel, restaurang och
hotell. Med hjälp av Wests kortterminaler har man skapat en komplett betallösning som
betjänar krävande kunder inom dessa segment.
"Payzone hanterar varje år mer än 150 miljoner transaktioner vars värde överstiger 60
miljarder kronor. Tillsammans med West har vi under flera år utvecklat innovativa och
tillförlitliga kortbetalningar. Vi är mycket nöjda med West som partner och att även
fortsättningsvis utveckla framtidens betallösningar”, säger Payzones vd Madeleine Lang.
”Jag är mycket glad att samarbetet med Payzone fortsätter att utveckla sig positivt. Under
fem år har vi tillsammans förändrat den svenska kortbetalningsmarknaden i grunden och nu
fortsätter denna resa minst lika länge och med lösningar som adresserar den nordiska
marknaden”, säger Sten Karlsson, vd West International AB.
WestInt® kortterminaler är sedan tidigare godkända av branschorganisationen PCI samt
kortföretagen MasterCard och Visa. Dessa terminaler kombinerar hög kvalitet med smarta
funktioner som exempelvis stöd för kontaktlösa kortbetalningar och direkt valutaväxling, s.k.
”DCC”. En ökande skara av ledande aktörer inom handel, hotell och restaurang använder
Wests kortterminaler i sin verksamhet. Synsam, Sibylla, Parks and Resorts med bl.a. Gröna
Lund och Kolmården, Jula, JC, MQ, Gant, ÖoB, Skistar och Grand Hôtel är bara några
exempel på alla dessa slutanvändare.
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