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EasyPark väljer DIBS betalningslösning 

 
DIBS, Nordens ledande leverantör av betalningslösningar för e-

handel, meddelar att EasyPark väljer DIBS betalningslösning för sin 

mobiltjänst för parkeringsbetalningar.  Appen gör det enklare att 

betala för parkering i hela Norden , Tyskland och Italien. 

 

EasyParks app förenklar parkering med flera smarta funktioner. Bland annat 

kan man betala i förväg, slippa betala för mycket, få alla parkeringskostnader 

redovisade på en faktura eller kort och växla mellan olika bilar och betalkort 

med mer. EasyPark har full täckning i hela Norden, Tyskland och Italien samt 

förbereder lansering i fler länder. 

– EasyPark visar hur en smart app kan förenkla vardagen. Vi är glada att de 

väljer vår betalningslösning som har betalningsfönster optimerade för appar 

och alla andra digitala kanaler, säger Eric Wallin VD på DIBS.  

 

– EasyPark är i en expansiv tillväxtfas och ser kraftigt ökande volymer för app-

betalningar av parkeringar. Marknaden är i sin linda och vi driver utvecklingen 

genom att lansera nya tjänster som boendeparkering och nya länder. Vi valde 

DIBS betalningslösning för att göra det enkelt för konsumenten i hela 

processen, säger Johan Birgersson, VD för EasyPark. 

 

Under 2012 ökade antalet app-betalningar hos EasyPark med 41 procent från 

första till sista kvartalet. EasyPark är därmed en av Nordens mest använda 

appar för mobila betalningar och mer än två miljoner parkeringar har gjorts 

med appen. Bolaget förväntar sig kraftig tillväxt under den närmaste tiden. 

Appen finns för iPhone och Android och går att använda i Sverige, Norge, 

Danmark, Finland, Tyskland och Italien.  

För ytterligare information vänligen kontakta: 

Eric Wallin, VD DIBS, tel. 08-527 525 03 alternativt 0703 29 77 74 eller e-

post: eric.wallin@dibs.se 

Johan Birgersson, VD EasyPark tel. 0733 254 036 eller e-post: 
johan@birgersson@easypark.se 
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