
 
 

 
 

Om EasyPark 
EasyPark är en av världens ledande företag inom mobile betalningar. EasyPark hjälper städer och bilister att 
göra parkeringsbetalningar enkla. EasyPark har över 500 000 kunder globalt. Läs mer om företaget på 
www.easypark.se 
 
 
Om PayPal 
PayPal är ett snabbare och säkrare sätt att betala och få betalt på nätet, via datorer, plattor och mobiler. 
Användarna kan på ett tryggt och smidigt sätt betala och överföra pengar utan att behöva avslöja sina 
betalningsuppgifter, och det går att betala med PayPal-saldo och betalkort. PayPal har 137 miljoner aktiva konton 
på 193 marknader med 26 olika valutor världen över, och behandlar nära 8 miljoner betalningar varje dag. 
PayPal gör det möjligt att betala och ta emot betalningar när som helst, var som helst och på flera olika sätt. 
Därför bidrar PayPal i hög grad till att få mobilhandeln att växa, och företaget räknar med att behandla mobila 
betalningar för 20 miljarder US-dollar under 2013. PayPal är ett eBay-företag (Nasdaq: EBAY) och stod för 40 
procent av eBay Incs intäkter under 2012. PayPal har sitt huvudkontor i San Jose, USA, och det internationella 
huvudkontoret ligger i Singapore. Mer information om företaget finns på https://www.paypal.com/se/  
    
 
 

 

Nu kan du betala din EasyPark-parkering med PayPal 
Alla irriterande tillfällen då du inte har någon växel till parkering är snart ett minne blott. Det 
globalt ledande bolaget för parkeringsbetalning i mobilen, EasyPark, har precis inlett ett 
samarbete med PayPal för att göra bilisters liv enklare. Från och med idag kan EasyParks 
kunder betala för sin parkering med en smartphone via sitt PayPal-konto.  

EasyPark erbjuder mobil parkeringsbetalning i hela Europa och Australien där användarna kan betala 
för sin parkering med sin smartphone. Lösningen har visat sig väldigt populär bland de över en halv 
miljon användarna världen över. Genom samarbetet med PayPal kommer det att nu bli ännu enklare. 

-‐ Enkelhet har alltid varit nyckeln till vår framgång. Vi förbättrar konstant vår tjänst för att 
kundupplevelsen ska bli så smidig som möjligt. Genom att möjliggöra för våra kunder att 
betala med PayPal har vi inte bara gjort det ännu enklare, vi har också gjort vår app mer 
attraktiv för PayPal-användare som årligen flyttar 140 miljarder dollar mellan konton, säger 
Johan Birgersson, vd för EasyPark Group. 

Enkelheten visar sig inte bara vid parkeringstillfället, i och med integrationen med PayPal har 
EasyPark också gjort det enklare att börja använda appen för sin parkering. 

-‐ Det blir enklare än någonsin för nya EasyPark-användare att ladda ner appen och registrera 
sig för sin första parkering. Om du redan har ett PayPal-konto ska du kunna göra det på 
mindre än en minut, säger Johan Birgersson. 

-‐ Enkla betalningar online med en smartphone är något vi erbjudit våra kunder sedan länge. Att 
även nu hantera parkeringar känns naturligt. Idag har vi över en miljon aktiva konton i 
Skandinavien, men jag hoppas även att samarbetet med EasyPark kommer att locka fler 
människor till att upptäcka hur mycket enklare och säkrare det är att handla med PayPal 
online, säger Mårten Barkman, vd för PayPal i Skandinavien. 

Förutom Sverige så omfattar avtalet Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Österrike, Spanien och 
Italien – länder där man nu kan betala sin parkering med PayPal.  

– Vi är glada att kunna lansera det här globala samarbetet med EasyPark och göra användares 
liv ännu enklare. Det här utökar samtidigt PayPals säkrare och mer bekväma onlinebetalning 
till en betalningslösning som också finns till för betalningar i det dagliga livet, säger Stanley 
Wachs, regionschef för PayPal Greater Europe.  

EasyParks app finns från och med den 13 november tillgänglig att ladda ner gratis genom Google 
Play Store för Android och i Apple App Store för iPhone. 


