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SCANDINAVIAN LUXURY GROUP VÄLJER PAYNOVA 
FÖR FAKTURA OCH DELBETALNING 

Paynova har ingått avtal med Scandinavian Luxury AB att leverera 

tjänsten faktura och delbetalning. Avtalet sträcker sig över två år och 

omfattar initialt Sverige men innehåller en option att inkludera resterande 

länder i Norden. 

 

– Att Scandinavian Luxury Group valt Paynova som samarbetspartner för att 

erbjuda sina kunder faktura och delbetalning är en bekräftelse på Paynovas 

attraktiva erbjudande. Vi kommer att arbeta nära Scandinavian Luxury Group 

för att skapa värde för deras kunder samtidigt som vi delar på såväl intäkter 

som kostnader och därmed ökar lönsamheten för vår kund, säger Daniel 

Ekberger, VD Paynova. 

 

Scandinavian Luxury Group driver e-handelsbutikerna Uret, UretVintage och 

Lamastone i Norden. Bolaget grundades 2006 och gruppen omsatte under 2014 

cirka 100 mkr, varav 60 mkr i Sverige. 

 

– Vi har tagit beslut att erbjuda våra kunder faktura och delbetalning i egen regi 

via Paynova. Den lösning Paynova erbjuder ger oss möjlighet att stärka 

kontrollen över våra kundrelationer och samtidigt öka lönsamheten. Vi räknar 

med att Paynovas tjänst genererar 3-5 mkr per år för vår svenska verksamhet, 

en intäkt som vi delar med Paynova. Både implementation och lansering är 

smidiga processer samtidigt som vi får möjligheten att sätta affärsreglerna, 

säger Joel Lagerroos, VD Scandinavia Luxury Group. 
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FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA 

Daniel Ekberger, VD Paynova AB 

Telefon: 0708 - 820 766 

 

OM PAYNOVA 

Paynova erbjuder betalningslösningar online för handlare med krav på 

integrerade helhetslösningar likväl för de som efterfrågar paketerade 

standardprodukter. Paynovas mål är att avlägsna alla barriärer som står mellan 

handlaren, handlarens kund och ett lyckat köp. Paynova grundades 2001 och har 

idag en av Nordens mest kompletta infrastrukturer för kortbetalningar, 

direktbanksbetalningar, faktura och digitala plånböcker. Paynova är ett av 

Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Equity 

sedan februari 2004. Mer information finns på www.paynova.com. 

http://www.paynova.com/

