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NFC-lähimaksut tulevat laajasti Huawei-mobiililaitteille
Huawein mobiililaitteet saavat uuden maksusovelluksen, joka mahdollistaa laajasti
NFC-lähimaksamisen Suomessa.

Huawei täydentää merkittävällä tavalla mobiiliekosysteemiään uudella Curve-sovelluksella, joka
mahdollistaa kontaktittomat NFC-lähimaksut yhtiön mobiililaitteilla. Sovellus toimii minkä tahansa
pankin tai maksukortin kanssa käyttäjän sijainnista riippumatta, ja se tuodaan välittömästi saataville
Keski- ja Itä-Euroopassa sekä Pohjoismaissa, Suomi mukaan lukien.
Käyttäjät voivat jatkossa yhdistää kaikki pankki-, luotto- ja kanta-asiakaskorttinsa uudessa
Curve-sovelluksessa ja hyödyntää lähimaksamista mobiililaitteellaan. Sovelluksen kautta on myös
mahdollista saada cashback-palautusta sadoilta suosituilta brändeiltä sekä nähdä kokonaiskuva
omasta kulutuksestaan1. Lisäksi Huawei-asiakkaat voivat hyötyä reiluista valuuttakursseista ilman
piilotettuja maksuja, mikä tuo mielenrauhaa matkustamiseen2.
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Lisäehtoja voidaan soveltaa kuhunkin tarjoukseen, tarkemmat tiedot sovelluksessa. Tarjoukset täytyy
aktivoida ennen ostosta. Curve Rewards -cashback-palautuksia ei makseta välittömästi. Ajantasaisen listan
maista, joissa Curve Rewards on saatavilla, sekä usein kysytyt kysymykset ja käyttöehdot löydät osoitteesta
www.curve.com.
2
Pankkiautomaattien ja reilun käytön rajoitukset sekä viikonloppumaksut voivat päteä. Usein kysytyt
kysymykset ja käyttöehdot osoitteessa www.curve.com.

“Huawei-käyttäjät voivat nyt maksaa kaupoissa puhelimellaan. Olemme tuoneet saataville testatun,
helppokäyttöisen ja laajasti toimivan mobiilimaksuratkaisun. Ja mikä parasta, sovellus toimii samalla
tavalla kaikkien pankkien sekä korttien kanssa, eli se on täydellinen asiakkaillemme eri puolilla
Eurooppaa”, sanoo Derek Yu, President of Central Eastern Europe, Nordic & Canada Region, Huawei
Consumer Business Group.
Mikäli asiakas maksaa ostoksen ja tajuaa myöhemmin käyttäneensä väärää korttia, sovelluksen
kautta hän voi “mennä ajassa taaksepäin”3 ja valita toisen tilin maksun suorittamiseksi 90 päivän
ajan. Lisäksi sovelluksessa on hämmentäviä tilanteita ehkäisevä toiminto4, joka vaihtaa
automaattisesti korttia, jos oletuskortin varat eivät riitä ostoksen maksamiseen.
Curven toimitusjohtaja ja perustaja Shachar Bialick kertoo: “Missiomme on yksinkertaistaa käyttäjien
taloudellista elämää. Tuomalla Curve Payn Huawei-asiakkaiden saataville tavoitamme entistä
suuremman yleisön Euroopassa tehtävämme täyttämiseksi. Jokainen ansaitsee hyötyä älykkäistä
maksuratkaisuista ja olemme ylpeitä voidessamme tukea ihmisten arkea lähimaksuilla,
palkintomahdollisuuksilla sekä ennen kaikkea helppokäyttöisyydellä.”
Curve-tiliin voi liittää rajattoman määrän pankki- ja luottokortteja. Sovellus myös näyttää käyttäjälle
erittelyn tehdyistä maksuista ja yhdistetyistä pankkitileistä, minkä ansiosta talouden hallinta on
helppoa.
Curven ja Huawein uusin palvelulanseeraus on osa molempien yhtiöiden ydintavoitetta: auttaa yhä
useampia ihmisiä maksamaan puhelimella vuonna 2022 ja sen jälkeen.
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Lisätietoa AppGallerysta:
AppGallery on älykäs ja innovatiivinen ekosysteemi, joka sallii sovelluskehittäjien luoda ainutkertaisia kokemuksia
kuluttajille. HMS Core -mobiilipalvelualusta mahdollistaa sovellusten integroinnin useiden laitteiden kesken, mikä tekee
käyttökokemuksesta sulavamman. Tämä on osa Huawein laajempaa “1+8+N” -strategiaa.
Visionamme on rakentaa AppGallerysta avoin ja luova sovellusjakelualusta, joka on helposti kuluttajien saatavilla ja tarjoaa
älykkään käyttökokemuksen, mutta samalla suojelee tarkasti käyttäjien yksityisyyttä ja tietoturvaa. AppGallery on
maailmanlaajuisesti yksi kolmesta merkittävimmästä sovelluskaupasta. Sen tarjontaan lukeutuu laaja valikoima
kansainvälisiä ja paikallisia sovelluksia 18 eri kategoriassa, kuten navigointi & liikenne, uutiset sekä sosiaalinen media.
AppGallery on saatavilla yli 170 maassa ja markkina-alueella, ja sillä on maailmanlaajuisesti yli 530 miljoona aktiivista
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Aika- ja siirtorajoituksia sovelletaan. Usein kysytyt kysymykset ja käyttöehdot osoitteessa www.curve.com.
Noudata aina luottokorttitarjoajasi ehtoja käyttäesssi Go Back in Time Time -toimintoa.
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Curve ei voi estää maksujen hylkäyksiä, jotka ovat sovelluksen toiminnan ulottumattomissa, kuten
riittämättömät varat valitulla varakortilla.

käyttäjää kuukausittain. Huawei tekee yhteistyötä 2,3 miljoonan sovelluskehittäjän kanssa. Vuonna 2020 AppGallerysta
tehtiin 384,4 miljardia latausta.
Ajankohtaisia uutisia:
URL: https://consumer.huawei.com/en/mobileservices/appgallery/
Facebook: https://www.facebook.com/AppGalleryOfficialPage/
Twitter: https://twitter.com/AppGallery
Instagram: https://www.instagram.com/_appgallery/
YouTube: https://youtube.com/AppGallery
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/huawei-app-gallery/
Lisätietoa Huawei Consumer Business Group -liiketoimintayksiköstä:
Huawein innovatiivisia tieto- ja viestintäteknologian tuotteita ja palveluja on saatavilla yli 170 maassa, ja niitä käyttää jo
kolmasosa maailman väestöstä. Huawei nousi vuoden 2018 toisella kvartaalilla maailman toiseksi suurimmaksi
puhelinvalmistajaksi toimitettujen puhelinten kappalemäärissä mitattuna.
Huaweilla on globaalisti 15 tutkimus- ja tuotekehityskeskusta mm. Suomessa, Ruotsissa, Saksassa, Venäjällä, Kiinassa,
Intiassa ja Yhdysvalloissa. Suomessa Huawein edistykselliset tutkimus- ja tuotekehityskeskukset sijaitsevat Helsingissä ja
Tampereella. Huawei työllistää maailmanlaajuisesti yli 195 000 henkilöä, joista yli 80 000 työskentelee tutkimuksen ja
tuotekehityksen parissa.
Huawein Consumer Business Group on yksi Huawein liiketoimintayksiköistä, joka tuottaa korkealuokkaisia älypuhelimia,
tietokoneita, tabletteja, puettavaa älyteknologiaa ja pilvipalveluita. Huawein maailmanlaajuinen verkosto on rakennettu yli
30 vuoden kokemuksella televiestintäteollisuudesta, ja yhtiö on omistautunut toimittamaan innovatiivisimpia teknologisia
ratkaisuja kuluttajille ympäri maailmaa. Vuonna 1987 perustettu Huawei on yksityinen yritys ja täysin työntekijöidensä
omistama.
Lue lisää: https://consumer.huawei.com/fi/
Huawei sosiaalisessa mediassa:
Facebook: https://facebook.com/HuaweiMobileFi
Instagram: https://instagram.com/HuaweiMobileFi
Youtube: https://youtube.com/HuaweiMobileFi
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/10617746/
Twitter: https://twitter.com/HuaweiMobile

