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Helsinki, København, Stockholm, 13. marts 2018 

Nordea lancerer betalingsløsning til sportsure 
fra Fitbit og Garmin 
 
Nordea lancerer nu en mobil betalingsløsning til sportsure fra Fitbit og Garmin*. Den nye løsning giver 
kunderne en nem, bekvem, brugervenlig og sikker måde at betale på, når de er på farten. Løsningen 
aktiveres via Nordeas Wallet. 
 
Den nye betalingsløsning kan bruges af alle kunder med et privat Nordea Mastercard eller Visa-betalingskort 
eller -kreditkort i Sverige, Danmark og Finland. Nordea er den første nordiske bank, som lancerer både Visa- og 
Mastercard-betalinger via Garmin Pay og Fitbit Pay. 
 
Dagens lancering er et led i Nordeas ambition om at tilbyde de bedste digitale og mobile bankløsninger til 
kunderne og kommer i forlængelse af lanceringen af Apple Pay for nylig. Betalingsmetoden kan bruges i alle de 
millioner butikker, der accepterer kontaktløse betalinger.  
 
”Vores kunder har virkelig taget Apple Pay til sig, og vi kan se, hvordan vi rammer en efterspørgsel hos vores 
kunder, når vi gør betalinger nemmere og smartere. Vi er derfor glade for, at vi nu kan tilbyde kunderne endnu 
en smart betalingsløsning i samarbejde med Fitbit og Garmin. Med muligheden for at betale med de populære 
aktivitetsmålere fra Fitbit og Garmin bliver betaling endnu mere mobil. Nu kan man gå i træningscenter eller bare 
gå en tur uden pung eller mobil – og alligevel købe ind på vej hjem”, siger Mads Skovlund, bankdirektør med 
ansvar for privatkunder. 
 
”Vi er begejstrede og meget glade for denne mulighed sammen med Nordea. Vi ser, at markedet bliver meget 
hurtigt modent, og flere og flere ønsker at bruge kontantløs betaling, fordi det er sikkert og nemt. Fra vores 
mange aktive sports- og fitnesskunder er der et ønske om at gøre både almindelige dagligdags aktiviteter og 
sportsaktiviteter som fx løb, cykling og golf nemmere og sikrere – og undgå besværet med kontanter eller 
mobiltelefoner,” siger Marcus Bjärneroth, nordisk marketingdirektør for Garmin.    
 
Samtidig lancerer Nordea en ny Nordea Wallet-løsning på tværs af de nordiske lande. Den nye Nordea Wallet 
indeholder forbedret navigation og en ny oversigtsside og understøtter tilmelding af kort til mobile 
betalingsløsninger som Fitbit Pay og Garmin Pay. Flere funktioner som fx en funktion til at gemme kvitteringer 
lanceres snart. 
 
 
*Kompatible ure: Fitbit Ionic, Garmin vivoactive 3 og Garmin Forerunner 645, Garmin Forerunner 645 music 
 
Yderligere information: 
Stine Green Paulsen, pressechef, Danmark, 70 80 11 62 

https://explore.garmin.com/en-US/garmin-pay/
https://www.fitbit.com/fitbit-pay

