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Cofoco og GreenMobility går sammen om den gode restaurant oplevelse
En god restaurantoplevelse indebærer også, at det er nemt at komme frem, derfor er restaurantkæden
Cofoco og bybils udbyderen GreenMobility gået sammen for at give Københavnerne netop det. Samtidig
har samarbejdet til formål at fremme det bæredygtige valg. Samarbejdet introduceres onsdag d. 17/1.
Tag en af GreenMobilitys elektriske bybiler til en af Cofocos restauranter, så giver Cofoco middagens søde
punktum. Det er budskabet i samarbejdet, der i februar gælder for Restaurant Cofoco på Vesterbro, Le Trois
Cochons på Frederiksberg og Høst i København K.
Både GreenMobility og Cofoco ønsker at gøre det lettere for Københavnerne at komme rundt i byen og til
restaurantbesøg, men det bærende element er bæredygtighed, hvilket er i fokus hos begge parter. Når man
kører i en af de elektriske bybiler fra GreenMobility, udleder man hverken CO2 eller skadelige partikler. Det er et
bæredygtigt valg, der går godt i hånd med Cofocos værdier.
“I Cofoco har vi i forvejen fokus på at gøre vores restauranter mere bæredygtige – fra økologiske
mejeriprodukter og æg over dyrevelfærd til mindskning af madspild og produktion af grøn energi –
så samarbejdet med GreenMobility er et helt naturligt skridt. Vi håber, at vi kan være med til at forandre den
måde, københavnerne tager i byen på – ligesom vi siden 2004 har forandret den måde, byens folk spiser ude
på,” forklarer Christian Lytje, der er en af Cofocos tre ejere.
GreenMobility har 400 elektriske dele-bybiler i Københavnsområdet, som man får nem adgang til via appen, Din
Bybil. Der er gratis parkering med Din Bybil og man betaler kun for den tid man kører. I forbindelse med Cofoco
samarbejdet får nye brugere 30 minutter gratis.
“Vi vil gerne være med til at skabe en god restaurantoplevelse ved at gøre transporten nem og enkel. Ved at
køre bybil slipper du for at betale dyr parkering, og du kan roligt drikke vin til maden og tage en taxa hjem –
uden at skulle hente bil dagen efter. Du får simpelthen bæredygtig bekvemmelighed. Vi vil gerne vise, hvor nemt
det er at bruge, og derfor får du lige nu de første 30 minutters kørsel gratis,” fortæller Thomas Heltborg Juul,
CMO hos GreenMobility.
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Det koster kun 3,5 kr/min. af køre Din Bybil. Der er gratis oprettelse og parkering på alle offentlige pladser uden
tidsbegrænsning. For at benytte tilbuddet hos Cofoco skal man blot vise sin kørselsbekræftelse i GreenMobilitys app til
personalet, når man ankommer til en af de tre restauranter, så får man kaffe eller te og lidt sødt på husets regning.
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Om GreenMobility
GreenMobility A/S er en dansk udbyder af elektriske dele-bybiler. I dag opererer GreenMobility 400 Bybiler i
Københavnsområdet og tilbyder enkel, fleksibel og bæredygtig transport. Bybilerne lokaliseres, bookes og låses op med
Din Bybil app’en. Man betaler kun for den tid man bruger bilen, og efterlader den ved ens destination inden for zonen,
hvor den næste bruger kan leje den. Det er GreenMobilitys ambition at være blandt Europas førende udbydere på det
hastigt voksende marked for bybiler med tilstedeværelse i flere europæiske byer i nær fremtid. GreenMobility er noteret
på Nasdaq First North i København.
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