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Modulsystem Sweden AB har tecknat ramavtal med Securitas Sverige AB om leverans av vårt nya innovativa 
betallösningskoncept TouchPayGo för snabb och enkel betalning av Parkeringsavgift/ EV-laddning med kontokort 
som betalmedel. 
 
Den första leveransen av vår svensktillverkade betalningsenhet TouchPayGo är sedan drygt en månad levererad till Baronens 
Köpcentrum i Kalmar. Det är den första större leveransen till Securitas för kortbetalning av parkeringsavgift. Just kombinationen av 
att kunna hantera både parkering och laddning för flera laddpunkter i samma betalautomat är en nyckel för att göra publik 
laddning mer tillgänglig och på så vis kunna generera mer intäkter som fastighetsägare eller operatör.  
 
Det är redan obligatoriskt i flera länder att laddning ska kunna betalas med kreditkort. Då TouchPayGo kan anslutas till befintliga 
laddstationer för att möjliggöra betalning med konventionella kreditkort är betalenheten lösningen också på denna framtida 
utmaning.  TouchPayGo finns både som vägg- och golvmonterad version. Displayen kan skräddarsys enligt operatörens önskemål, 
systemet bygger på registreringsnummer och är biljettlöst, kvitton skickas via e-post eller hämtas online. 
 
”Vi är otroligt glada och stolta över att ha fått Securitas Sverige ABs förtroende att modernisera och förenkla för slutkund att betala 
sin parkeringsavgift / ladda sitt fordon med sitt kontokort som betalmedel. Securitas är en strategiskt mycket viktig partner och en 
bra språngbräda mot att ta nästa generations betalautomater ut på marknaden på bred front i Norden. Genom att ha jobbat i nära 
samråd med kunden har vi gemensamt arbetat fram en innovativ, smart och robust lösning som passar sig väl för vårt nordiska 
klimat, med en snabbhet och enkelhet som kan konkurrera med digitala APP lösningar. Vår TouchPayGo enhet kräver dessutom inte 
någon nedladdning eller medlemskap utan kunden kan enkelt och snabbt betala med sitt kontokort utan krångel oavsett om det 
gäller parkering eller elbilsladdning. Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete och flera kommande leveranser runt om i landet” 
 
//Mats Monié, Sales Director Park Charge Pay 
Modulsystem Sweden AB 
Kontakt: 08-506 301 24 /  mats.monie@modulsystem.se  
  
 
Modulsystem Sweden AB:  
Modulsystem har verkat inom området betal- och biljettsystem, främst för parkering och kollektivtrafik i Sverige, i över trettio år. 
Modulsystems viktigaste områden är betallösningar för parkering och EV laddning, kortterminaler med egen transaktionshantering, 
systemförvaltning och utveckling av biljettsystem. Modulsystem har ett brett kompetensområde med egen IT-utveckling och 
erbjuder tjänster som fältservice, installation och systemförvaltning. 
Modulsystem har 45 anställda. Årsomsättningen 2022 var ca 75 MSEK. Modulsystem är en del av finska Semel Group med en 
totalomsättning på ca 22 MEUR. 
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