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Midttrafiks kunder sætter Danmarksrekord med MobilePay-betaling 

 
På under et år, er der foretaget over 1 mio. køb på Midttrafiks betalingsapp. Tre ud af fire 

køb sker via MobilePay. Det gør appen til den mest brugte MobilePay-løsning i Danmark 

målt på mobilbetalings-andel af samlede app-betalinger. 

 

Efter at have eksisteret under et år vælger 76% af app-brugerne hos Midttrafik nu MobilePay til 

betaling. Det er den højeste procentandel, MobilePay nogensinde har oplevet i en større dansk 

virksomhed. I januar måned var der mere præcist 123.000 Midttrafik-billetbetalinger (klippekort og 

enkeltbetalinger), der foregik gennem MobilePay. Det svarer til en omsætning på godt 6,3 mio. kr. 

 

Det var lanceringen af Midttrafiks app i maj sidste år, som satte gang i mobilbetalingen i busserne. 

Fra januar blev pap-klippekortet fuldt udfaset til fordel for appen, hvorfra man kan betale med både 

MobilePay og alle gængse betalingskort. Kunder uden smartphone kan også købe print-selv billetter 

på midttrafik.dk og få hjælp hos Midttrafik Kundecenter. 

 

”Det har været meget positivt at opleve, at kunderne har taget så godt mod vores app og de nye 

betalingsformer. Kunderne lægger vægt på, at betaling i busserne er nemt og hurtigt. Det er derfor, 

at mange kunder foretrækker MobilePay,” siger Mette Julbo, vicedirektør hos Midttrafik.  

 

Overgår både DSB og Mobilporto 

Hos MobilePay er man glade for samarbejdet med Midttrafik, og at kunderne har taget så godt mod 

løsningen. 

 

”Vi har lignende succesfulde betalingsløsninger hos DSB’s og Post Danmark Mobilporto apps, men 

Midttrafiks app overgår dem alle i brugerandel. Det giver blod på tanden i forhold til andre 

regionale trafikselskaber i Danmark,” siger Mark Wraa-Hansen, chef for MobilePay. 

 

Fakta om Midttrafiks app 

Appen kan hentes i App store og Google Play. Den er udviklet af IT-virksomheden Kofoed & Co. 

 

Billetter, der er købt i Midttrafiks app, kan bruges i Midttrafiks busser, på Aarhus Nærbane og på 

Lemvigbanen. I appen kan man også købe billetter til attraktioner og arrangementer som f.eks. 

Djurs Sommerland, Grøn Koncert, Smukfest og Midttrafiks turistbillet 

 

Yderligere information  

Midttrafiks pressetelefon: 70206650 

Peter Kjærgaard, pressechef, MobilePay, 25 42 42 02  


