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7-Eleven og Kort & Godt forlænger aftalen til 2020
7-Eleven kan i dag sammen med Kort & Godt offentliggøre, at de to parter har forlænget samarbejdsaftalen
til 2020. Kort & Godt overtager samtidig driften af de otte butikker på Kystbanen, som indtil udgangen af
året har været drevet af DSB – Øresund i samarbejde med 7-Eleven.
Siden 2010 har Kort & Godt A/S sammen med selskabet bag 7-Eleven i Danmark, Reitan Convenience
Denmark A/S, drevet butikkerne på DSB’s største togstationer. De to parter kan i dag oplyse, at den
nuværende aftale forlænges, så pendlerne også i årene frem mod 2020 kan supplere deres togtur med mad
og drikke fra Danmarks førende convenienceaktør.
- Vi er glade for, at vi i fællesskab med 7-Eleven fortsat kan betjene de mange rejsende på togstationerne
de næste fem år. Vi har opbygget et godt samarbejde med kundernes behov som omdrejningspunkt, og det
glæder vi os til at bygge videre på. Knap 80 procent af DSB’s passagerer køber deres billetter elektronisk,
men for de resterende 20 procent er det vigtigt at have muligheden for at købe en fysisk billet eller tanke
deres rejsekort hos en medarbejder, og derfor glæder det mig, at vi kan tilbyde den service i 77 kiosker
rundt i hele landet, siger adm. direktør i Kort & Godt A/S, Søren Skovdal Rasmussen.
Kystbanebutikkerne overdrages til Kort & Godt
Når 7-Elevens eksisterende aftale med DSB – Øresund – om driften af de otte DSB/7-Eleven butikker på
kystbanen – udløber med udgangen af året, overdrages butikkerne til Kort & Godt. De otte butikker indgår
dermed i den samlede, forlængede aftale mellem Kort & Godt og 7-Eleven, der fremover således vil
omfatte i alt 77 DSB/7-Eleven butikker.
- Danskerne kender 7-Eleven fra gode placeringer, der gør det nemt og bekvemt at proviantere, når man er
på farten. Aftalen sikrer, at vi også fremover kan servicere alle – uanset om man er gående, cyklende, kører
i bil eller er med tog. Derfor er jeg naturligvis glad for, at vi også de næste fem år vil være at finde på de
travle togstationer, hvor vi kan servicere alle med et friskt og sundt udvalg af mad, bageri og varme og
kolde drikke, siger adm. direktør i Reitan Convenience Denmark A/S, Jesper Østergaard.
Den forlængede aftale indebærer ingen ændringer i den operationelle model. Butikkerne drives fortsat af
Kort & Godts salgsteam i samarbejde med 7-Elevens organisation.
--Om Kort & Godt A/S
Kort & Godt A/S er et 100 procent ejet datterselskab i DSB. Samarbejdet betyder, at 7-Eleven leverer
indretning, markedsføring og produktudvalg, mens DSB fortsat har servicerelationen til kunderne. Der
tilbydes et bredt udvalg af conveniencevarer og ikke mindst kan togkunderne købe kort og billetter i vores
butikker. I alt er der næste år 77 DSB/7-Eleven butikker på DSB's største stationer. Der er ansat cirka 1000
medarbejdere.
Om 7-Eleven
7-Eleven i Skandinavien drives af Reitan Convenience, som er en del af Reitangruppen AS – en af
Skandinaviens ledende aktører inden for dagligvare- og conveniencehandel. I Danmark har 7-Eleven været
etableret siden 1993, hvor den første butik åbnede på Trianglen på Østerbro i København. 7-Eleven har i
dag 190 butikker fordelt rundt om i landets storbyer, i provinsen, i Københavns lufthavn og på togstationer.
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