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JYSK väljer Nets som betalleverantör i 14
länder
Nets, som nu är en del av den europeiska koncernen Nexi, har valts som
framtida betalleverantör av JYSK i ytterligare fem länder (Österrike, Tyskland,
Schweiz, Frankrike och Italien). Detta utökar partnerskapet till att omfatta
Norden och totalt 14 länder i Europa, där Nets levererar en strömlinjeformad
och skalbar betallösning för terminaler och kortinlösen för både fysisk butik
och online.
Betalningsindustrin utvecklas till att bli allt mer internationell, medan
konsumenternas betalvanor skiljer sig markant från land till land. För en
internationell butikskedja som JYSK, som ständigt expanderar till fler länder

och öppnar mer än 150 nya butiker per år i Europa, är det viktigt att kunderna
kan betala med den betalmetod som de föredrar.
– För oss är det viktigt att kunderna har möjlighet att använda den
betalmetod som man föredrar. Därför ville vi ha en leverantör som möjliggör
enkel betalning med både internationella och lokala betalkort. Nets stödjer
våra behov i ett antal europeiska länder och vi ser fram emot att dra nytta av
synergierna som vinns genom att ha en enda betalleverantör i 14 länder,
säger Preben Bonde Larsen, Payment Solutions Manager på JYSK.
Utöver att ha en komplett betalleverantör för de 14 länderna kommer JYSK
dra nytta av en gemensam avräkning och ett brett utbud av betalalternativ.
Detta är det första gemensamma internationella kundavtalet inom Nexikoncernen sedan företagen slogs samman i juli. Nexi Payments kommer att
stödja JYSK i Italien. Detta återspeglar koncernens möjligheter att erbjuda
gemensamma betallösningar över hela Europa.
– Avtalet med JYSK är ett uttryck för det faktum att vår starka lokala närvaro
och nu även utökade geografiska räckvidd kan stödja internationella kunder
med helhetslösningar över hela koncernen. Vi ser fram emot att tillsammans
med våra italienska kollegor på Nexi kunna stödja JYSKs fortsatta expansion i
Europa, säger Patrick Höijer, Sverigechef på Nets.
Redan idag är Nets och Nexi betalleverantör för JYSK i Danmark, Norge,
Sverige och Finland och kommer snart implementera betalningslösningar i
Storbritannien, Nederländerna, Irland, Grekland och Slovakien. Partnerskapet
utökas nu till att även omfatta Österrike, Tyskland, Schweiz, Frankrike och
Italien.
Avtalet kommer att omfatta kortinlösen av både nationella kort som Girocard
(Tyskland), Post-finance (Schweiz), Pagobankcomat (Italien), Dankort
(Danmark), BankAxept (Norge) utöver de internationella betalkorten så som
Visa, MasterCard, AMEX, JCB och UnionPay, vilket normalt kan användas via
Nets.
För mer information:
Patrick Höijer, Sverigechef Nets
phoij@nets.eu, 0709-60 36 79

Martin Ågren, presskontakt Sverige
magre@nets.eu, 0707-83 55 01

Om JYSK
JYSK är en internationell butikskedja med skandinaviska rötter som säljer allt
till hemmet. Den första butiken öppnade i Danmark 1979 och 1991 öppnades
den första svenska butiken i Malmö. Idag har JYSK fler än 3 000 butiker och
26 500 medarbetare i 50 länder. I Sverige finns 152 butiker utspridda i
landet, från Kiruna i norr till Trelleborg i söder. JYSK ägs av familjen bakom
Lars Larsen Group, som senaste räkenskapsåret hade en omsättning på 35,6
miljarder danska kronor (FY20). JYSKs omsättning var samma år 4,4 miljarder
euro (FY21).
Om Nets
Med en tro på enkelhet och säkerhet som grunden för tillväxt och framsteg
driver Nets betallösningar för en enklare morgondag för både banker, företag
och konsumenter i hela Europa. För mer information www.nets.eu. Nets är en
del av den ledande europeiska betalleverantören Nexi Group. För mer
information www.nexigroup.com
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