
	  

 

PRESSEMEDDELELSE	  d.	  30	  juni,	  2014	  

Shell	  afliver	  kasseapparatet	  

Shell	  indfører	  nu	  SafePay	  på	  sine	  servicestationer	  i	  Danmark	  og	  flytter	  kontanthåndtering	  ind	  i	  et	  lukket	  
system.	  Løsningen	  indføres	  for	  at	  dæmme	  op	  for	  røverier	  og	  øge	  sikkerheden	  for	  de	  butiksansatte.	  

Shell	  har	  netop	  afsluttet	  udrulningen	  af	  det	  lukkede	  kontantbetalingssystem	  SafePay	  på	  de	  107	  Shell-‐ejede	  
servicestationer	  i	  Danmark.	  Millioninvesteringen	  i	  servicestationerne	  har	  til	  formål	  at	  øge	  sikkerheden	  
fremadrettet	  for	  de	  ansatte	  på	  Shells	  servicestationer	  ved	  at	  forebygge	  røverier.	  

Med	  SafePay	  systemet	  på	  plads	  er	  det	  gammeldags	  kasseapparat	  sendt	  på	  pension,	  og	  de	  ansatte	  på	  
stationerne	  har	  ikke	  længere	  adgang	  til	  kontanter.	  Kunderne	  kan	  dog	  fortsat	  betale	  med	  sedler	  og	  mønter.	  
Det	  sker	  nu	  bare	  i	  et	  lukket	  system,	  som	  automatisk	  udbetaler	  byttepenge	  og	  opbevarer	  kontanter	  i	  et	  
pengeskab	  sammen	  med	  farvepatroner.	  Løsningen	  kendes	  bl.a.	  fra	  flere	  discountkæder	  og	  supermarkeder,	  
der	  ligesom	  Shell	  har	  indført	  SafePay-‐systemet	  til	  varetage	  kontantbetalinger	  i	  forretningen.	  

”Investeringen	  i	  en	  automatiseret,	  lukket	  løsning	  til	  kontantbetaling	  på	  servicestationerne	  bunder	  i,	  at	  vi	  
ligesom	  andre	  med	  lange	  åbningstider	  har	  øget	  risiko	  for	  at	  blive	  udsat	  for	  røveriforsøg.	  Det	  har	  vi	  et	  
erklæret	  mål	  om	  forsøge	  at	  dæmme	  op	  for.	  Og	  med	  SafePay	  tager	  vi	  nu	  populært	  sagt	  kontanterne	  ud	  af	  de	  
ansattes	  hænder,”	  siger	  Regitze	  Reeh,	  kommunikationsdirektør	  i	  Shell	  og	  tilføjer.	  

”Ved	  at	  aflive	  kasseapparaterne	  bliver	  Shells	  servicestationer	  langt	  mindre	  interessante	  i	  røverioptik.	  De	  
ansatte	  har	  simpelthen	  ikke	  længere	  adgang	  til	  kontanter.	  Selv	  om	  vi	  formodentlig	  ikke	  vil	  slippe	  for	  
røveriforsøg	  i	  al	  fremtid,	  håber	  vi,	  at	  løsningen	  sammen	  med	  vores	  andre	  tiltag	  omkring	  overvågning	  og	  
øget	  opmærksomhed,	  vil	  øge	  sikkerheden	  for	  de	  butiksansatte”.	  	  

Mere	  information	  

Kontakt	  venligst:	  Regitze	  Reeh,	  kommunikationsdirektør,	  Mobil	  2220	  6013.	  E-‐mail	  regitze.reeh@shell.com.	  
	  

OM	  SHELL	  

Shell	  beskæftiger	  cirka	  450	  medarbejdere	  i	  Danmark	  fordelt	  på	  hovedkontoret	  i	  Ørestad	  og	  raffinaderiet	  i	  Fredericia.	  
Hertil	  kommer	  godt	  2.500	  ansatte	  på	  Shells	  servicestationer.	  

Shells	  raffinaderi	  i	  Fredericia	  er	  et	  af	  to	  raffinaderier	  i	  Danmark.	  Her	  omdannes	  råolien	  fra	  Shells	  aktiviteter	  i	  den	  
danske	  del	  af	  Nordsøen	  til	  flydende	  gas,	  jetbrændstof,	  benzin,	  diesel,	  petroleum	  og	  fyringsolie.	  

Der	  er	  306	  Shell	  servicestationer	  i	  Danmark.	  Heraf	  63	  Shell/7-‐Eleven,	  111	  selskabsejede,	  70	  ubemandede	  Shell	  Express	  
stationer	  og	  62	  forhandlerejede	  stationer	  under	  navne	  som	  Shell	  eller	  Select.	  Dertil	  kommer	  14	  CRT-‐anlæg	  til	  lastbiler,	  



busser	  og	  anden	  tung	  transport.	  Shell	  tilbyder	  en	  bred	  vifte	  af	  brændstoffer	  -‐	  fra	  99	  oktan	  Shell	  V-‐Power	  over	  Shell	  
FuelSave	  Blyfri	  95,	  Shell	  92	  oktan	  til	  Shell	  FuelSave	  Diesel.	  

På	  verdensplan	  beskæftiger	  Shell	  cirka	  87.000	  medarbejdere	  i	  70	  lande.	  Her	  er	  selskabet	  involveret	  i	  bl.a.	  olie-‐	  og	  
gasudvinding,	  produktion	  og	  salg	  af	  benzin	  og	  diesel	  samt	  udvikling	  af	  biobrændsel	  og	  flydende	  naturgas.	  I	  alt	  har	  Shell	  
44.000	  servicestationer	  i	  verden	  og	  producerer	  hver	  dag	  3,3	  mio.	  tønder	  olie	  og	  gas.	  Læs	  mere	  på	  www.shell.com.	  


