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PRESSMEDDELANDE 

 

SEQR nu även med NFC-teknik 
– Sveriges största mobila betallösning anpassas för både QR- och 
NFC-teknik 
Nasdaq OMX-noterade Seamless rullar nu ut en lösning som gör det möjligt för 
användare att använda så kallad NFC-teknik (Near Field Communication) när de gör en 
SEQR-betalning med mobiltelefonen. Den nya lösningen – som i dagarna börjar finnas i 
butiker – är möjlig genom att en tunn RFID-krets som stödjer NFC bakas in i den 
klisterlapp med QR-kod som fästs vid kassaterminalen. SEQR-appen uppdateras i maj, 
därefter kan de som betalar med SEQR även använda NFC-teknik. 

Seamless betallösning för mobiltelefoner – SEQR – har på kort tid etablerats som den ledande 
på den svenska marknaden. Detaljhandlarna har tagit betallösningen till sig eftersom den 
innebär en möjlighet att undvika kortföretagens höga avgifter, är mycket snabb och billig att 
införa samt extremt säker.  

– Vi blir på det här sättet ett helt teknikoberoende alternativ för handlarna. Det är fortfarande 
gratis för handlaren att införa SEQR och ingen dyr hårdvara eller krånglig installation behövs. 
Med Seamless NFC-lösning har vi också har löst de stora säkerhetsproblem som NFC-tekniken 
hitintills har lidit av, säger Peter Fredell, VD och koncernchef för Seamless.  

Många detaljhandelskedjor har redan anslutit sig till SEQR och nya kedjor och butiker ansluter 
sig i snabb takt. Exempel på kedjor som redan anslutit sig är livsmedelskedjorna som ingår i 
Axfood (Hemköp, Willys, PrisXtra och Tempo), McDonald´s och Kjell & Co. 

Det är mycket enkelt och säkert att betala via mobilen med hjälp av SEQR. Allt kunden behöver 
göra är att med hjälp av SEQR-appen skanna en QR-kod vid kassaterminalen eller använda sig 
av mobilens NFC-läsare, och sedan godkänna betalningen genom att slå sin pinkod. Dessutom 
får kunden ett digitalt kvitto för varje köp samlat direkt i mobilen.  

 
 
För ytterligare information kontakta:  
Peter Fredell, VD Seamless Distribution AB, tel. 08-564 878 00, peter.fredell@seamless.se   
Olivera Andersson, kommunikationschef, Seamless, tel. 070-660 51 96, 
olivera.andersson@seamless.se  
 
 
 
Om Seamless 
Seamless är en av världens ledande leverantörer av betalsystem för mobiltelefoner och hanterar 
årligen över 3,1 miljarder transaktioner genom 525 000 aktiva försäljningsställen. Detta 
kombinerat med över elva års erfarenhet och närvaro i ett trettiotal länder ger Seamless en stark 
position på mobilbetalningsmarknaden. Det är företagets unika transaktionsplattform som gör 
SEQR möjligt. Seamless handlas på Nasdaq OMX Stockholm, kortnamn SEAM. 
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Om SEQR 
SEQR, utvecklat av Seamless, är marknadens enklaste och snabbaste lösning för mobila 
betalningar. Allt kunden behöver göra är att med SEQR-appen skanna en QR-kod vid kassan 
och godkänna betalningen med sin PIN-kod. SEQR fungerar lika enkelt i fysisk handel och i e-
handel och är både snabbare och säkrare än kortbetalningar. Tack vare tekniken krävs ingen 
investering av handlaren. Det räcker med en dekal med en QR-kod vid kassan och sedan sparar 
handlaren pengar på varje transaktion tack vare den mycket låga transaktionsavgiften. 
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Denna information är sådan som Seamless Distribution AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om 
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för 
offentliggörande den 8 april 2013 klockan 07.50. 
 
 
 
 


