
Elavon är en ledande leverantör av 
betallösningar. Med vår över 40 år 
långa erfarenhet kan vi erbjuda en 
av världens bästa teknologier för  
att genomföra betalningar. Våra 
lösningar kan anpassas för alla 
kunder, från stora internationella 

koncerner till små lokala butiker.

Vår solida plattform säkrar en bra 
handel för företag över hela världen. 
Med US Bank i ryggen levererar  
vi globala, säkra, flexibla och 
innovativa lösningar till våra  
kunder och partners.

Vi är bland de fem största 
leverantörerna inom hotell, resor, 
restaurang, detaljhandel och offentlig 
sektor. Vi har bred kompetens och 
över 40 års erfarenhet. Oavsett vilken 
typ av företag du driver, och oavsett  
var i världen du befinner dig,  
så har Elavon en lösning som  
passar dig.

Bra betalningsupplevelser 
ger ökad försäljning

elavon.se
Convenience Stores
Sweden24 7

Samarbeta med en ledande leverantör 
av betallösningar – Elavon 

Tillsammans



Ett avtal och en avräkning för alla internationella 
kredit- och betalkort. Enklare kan det inte bli!

betalning och kortinlösen. Varje dag 
hanterar vi korttransaktioner för Visa, 
MasterCard, JCB, UnionPay, Diners 
Club och American Express för över 
1,3 miljoner kunder världen över.

Ett bra kundbemötande och ett gott 
samarbete med våra kunder  
är mycket viktigt för oss.  
Elavon erbjuder en 24-timmars 
kundservice samt en egen personlig 
kontaktperson. Behöver du hjälp med 
att komma i gång, eller letar du efter 
en ny leverantör av betallösningar?  
Vi hjälper dig. 

Estimerad pris:

Alternativ #1:

Produkt SEK
VISA/MC nationella bankkort 0,30%

VISA/MC nationella kreditkort 0,40%

VISA / MC Debet EEA 0,32%

VISA / MC Kredit EEA 0,42%

JCB, UnionPay, AMEX 1,90%

Gränslösa möjligheter
Varje år hanterar Elavon över 3 
miljarder transaktioner till ett värde av 
mer än 300 miljarder dollar världen 
över. Teknologi och innovation 
öppnar hela tiden för nya möjligheter 
i branschen för betal-lösningar. När 
företag förändras för att möta krav 
från internationella kunder, levererar 
vi flexibla och innovativa 
betallösningar. Elavon ger sina 
kunder och partners en möjlighet att 
växa genom att vi anpassar oss efter 
handeln världen över med våra 
omfattande och säkra lösningar för 

1,3 miljoner företag 
använder Elavon. 
Nu är det din tur!
Avtalet innefattar två olika 
prismodeller. Alternativ 1 med 
estimerat pris baserat på ett 
genomstnittligt köpbelopp på 200 
SEK, och Alternativ 2 med fast pris.

Kontakta oss elavon.se Convenience Stores
Sweden24 7

partner.nordic@elavon.com

Elavon Financial Services DAC Norway Branch - Organisationsnummer 991 283 900. Besöksadress: Karenlyst Allé 11, 0278 Oslo; Postadress: Postboks 354 Skøyen, 0213 Oslo, Norge.  
Huvudkontor: Elavon Financial Services DAC, Irländskt organisationsnummer 418442, Besöksadress: Building 8, Cherrywood Business Park, Loughlinstown, Co. Dublin, D18 W319 Irland.  
Elavon Financial Services DAC, verksamt som Elavon Merchant Services, regleras av Irländska Centralbanken. 

Y2659v20118

Fast pris:

Alternativ #2:

0

0

0

0

0

Produkt SEK
VISA/MC nationella bankkort 0,28%

VISA/MC nationella kreditkort 0,60%

VISA / MC Debet EEA 0,28%

VISA / MC Kredit EEA 0,60%

JCB, UnionPay, AMEX 1,90%
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