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GreenMobility lancerer el-varevogne som delebiler

I denne uge sender GreenMobility de første varevogne på gaden i København. Det betyder, at
kunder, der har brug for ekstra plads i bilen, nu også kan køre miljørigtigt og elektrisk, da de
ligesom GreenMobility’s øvrige biler ikke udleder CO2 og andre skadelige partikler i byen.
Varevognene, der med GreenMobility’s karakteristiske grønne og hvide farver er
letgenkendelige i bybilledet, er af typen Renault Kangoo med plads til 4,6 m 3 last. De er med
andre ord oplagte til flytningen i weekenden, turen til IKEA eller byggemarkedet.
”Vores kunder har efterspurgt en vogntype til de lidt større gøremål. Det har vi nu fundet en
løsning på. Det betyder, at vi kan løse endnu flere transportopgaver på en fleksibel og
bæredygtig måde for vores kunder. At vi nu introducerer varevogne understreger bare styrken
ved og mulighederne i konceptet med delebiler. Vores kunder tager ansvar og gør noget ved
trængslen og miljøet i byerne, og det er vi stolte af at kunne bidrage til,” siger administrerende
direktør Thomas Heltborg Juul, GreenMobility.
Varevognene, der har en rækkevidde på ca. 200 km, når de er fuldt opladet, kan bookes i app’en
på nøjagtigt samme måde, som kunderne er vant til. Det vil sige, at de reserverer, kører og
afslutter deres tur, som de plejer. I app’en får varevognene nyt ikon, så de nemt kan findes.
Det er ikke dyrere at køre i varevognene. Det betyder, at kunderne nu kan tage en varevogn til
markedets laveste minutpris, hvor de kan køre for helt ned til kun 2,- kr. pr. minut.
I første omgang sender GreenMobility fem varevogne på gaden som supplement til de i forvejen
400 biler, der allerede findes.
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GreenMobility tilbyder den moderne byboer enkel, fleksibel og bæredygtig transport i form af elektriske delebybiler, som
brugerne har adgang til via GreenMobility app’en. Kørslen betales per minut. I dag opererer GreenMobility 400 biler i
København, 250 biler i Oslo i samarbejde med VY og 100 biler i Aarhus i samarbejde med NRGi. I starten af 2020
lanceres i Malmø og Gøteborg. Flere end 75.000 personer har tilmeldt sig GreenMobility.
Drevet af globale megatrends ser GreenMobility et hurtigt voksende marked for delebiler i storbyer, der efterspørger
grøn transport til sine borgere, så behovet for personbiler mindskes. GreenMobilitys ambition er at være blandt de
førende globale udbydere af grønne delebilsløsninger. GreenMobility er noteret på Nasdaq First North i København
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