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QuickBit App och QuickBit Card förenklar 
användningen av kryptovaluta 
QuickBit lanserar en app, QuickBit App, och ett betalkort, QuickBit Card, som förenklar användningen 
av kryptovaluta. Vi sänker tröskeln till något som kan upplevas komplext, men i grunden är enkelt att 
använda. Med appen kan användare enkelt köpa, sälja, förvara, skicka och betala med kryptovalutor. 
Genom QuickBit Card kan användare smidigt betala med kryptovalutor överallt där betalkort 
accepteras, online och i fysisk butik. Appen och kortet lanseras hösten 2020, först i Europa och sedan i 
resten av världen. 
 
Vi lanserar QuickBit App, appen som förenklar användandet av kryptovaluta i människors vardag. QuickBit App 
riktar sig till alla människor – både till de som redan använder kryptovaluta men framför allt till de som ännu inte 
upptäckt alla fördelar. Genom vår app kan människor köpa, sälja och förvara kryptovalutor på ett enkelt och säkert 
sätt. Det är också lika enkelt att skicka pengar till familj och vänner över gränser och utan dyra avgifter eller växla 
mellan traditionella valutor och kryptovalutor. Lansering av appen kommer att göras både på iOS och Android. 
 
Som vi sa redan i oktober 2019 så kommer QuickBit att lansera ett betalkort under hösten 2020. I och med 
QuickBit Card ger vi nu alla möjligheten att betala med kryptovalutor online och i fysiska butiker på fler än 100 
miljoner ställen över hela världen. Kortet fungerar precis som ett vanligt betalkort, den enda skillnaden är att vårt 
kort är kopplat till en digital plånbok som innehåller kryptovaluta istället för att vara kopplat till ett bankkonto. 
QuickBit Card kan läggas till i Apple Pay och Google Pay och stödjer även kontaktlösa betalningar. Allt detta gör 
det enkelt att betala med mobilen. De som använder vårt kort får själv välja vilka valutor som ska användas, vilket 
gör det smidigt att betala med lokala valutor när man reser. 
  
Utöver de fördelar som QuickBits nya tjänster ger användarna, är detta också början på att skapa ett ekosystem av 
lösningar. Vi erbjuder redan lösningar för de e-handlare som vill ta betalt i kryptovaluta och det kommer vi att 
fortsätta att göra. Nu lägger vi till lösningar för människor att använda kryptovaluta i sin vardag. Vi har idag en bred 
kundbas som vi kommer att erbjuda både appen och kortet till. Förutom att skapa fler användare av kryptovaluta så 
är vår målsättning med lanseringarna också att vi ska fortsätta att växa och vara lönsamma som företag. 
  
QuickBit App och QuickBit Card börjar lanseras under hösten 2020. Först lanserar vi successivt i olika länder i 
Europa och sedan till andra länder i världen där kryptovaluta är tillåtet. Men redan nu så lanserar vi vår nya sajt – 
https://quickbit.com – där vi berättar mer om dessa nya lösningar. Den som vill vara först på bollen i höst kan enkelt 
registrera sig för att få en notis när lanseringen börjar. 
 

- Vi har utvecklat två enkla, men attraktiva, lösningar för att introducera fler människor till kryptovalutor. 
Med appen och kortet ger vi alla användare en säker, smidig och pålitlig digital plånbok som också sätter 
grunden för nya lösningar som QuickBit kommer att utveckla i framtiden. Vårt mål är tydligt, vi ska sänka 
tröskeln till vardaglig användning av kryptovaluta och samtidigt utbilda användare i att kryptovaluta kan 
användas på samma sätt som traditionell valuta. Det är också viktigt att utveckla lösningar som är enkla att 
använda. Med utbildning och användarvänlighet skapar vi trygghet hos de som ska använda våra lösningar 
och då kommer fler att upptäcka fördelarna med kryptovaluta. Vi är redan övertygade om fördelarna, nu 
vill vi lära våra användare det också, säger Ejub Bicic, CTO på QuickBit. 
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QuickBit är ett svenskt fintechbolag som utvecklar tekniklösningar för kryptovalutor och blockchain för den globala 
marknaden. QuickBit ger sina kunder möjlighet att använda kryptovaluta för snabb, enkel och säker e-handel och 
erbjuder e-handlare blockchain-säkrade lösningar. QuickBit eu AB (publ) har sitt säte i Stockholm och är moderbolag 
till QuickBit Limited, ett helägt, operativt dotterbolag i Gibraltar. 


