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GreenMobility lancerer Kør Selv Taxi

Den danske delebils udbyder GreenMobility, som i løbet af de kommende måneder er at finde
i 7 byer rundt om Europa – udfordrer nu taximarkedet med selvbetjente el-taxier.
Det er et afgørende skridt i retning af de forventede ændrede mønstre i mobiliteten i byerne.
I fremtiden er det ventet at delebiler og taxier, med de selvkørende biler, vil smelte sammen
men, at det sker allerede nu, er overraskende og måske 5-8 år før ventet.
Servicen der allerede nu får dette til at blive til virkelighed består i, at kunden får leveret en eldelebil til en given adresse og selv kører turen og efterlader bilen ved destinationen.
”Vi har 400 el-delebiler I København som vi godt kan øge udnyttelsesgraden på, og vi ser det
som et oplagt næste skridt at tilbyde en service som er et attraktivt alternativ til taxi. Vi har
allerede blandt vores mere end 700 virksomhedskunder en del som erstatter taxikørsel til
eksempelvis lufthavnen med vores biler. Vi kan levere en service som koster væsentligt
mindre end traditionel taxi-kørsel, men som opfylder samme behov. Samtidig er vores løsning
væsentlig mere bæredygtig end diesel-taxier, som stadig udgør en stor del af taxi-flåden i
København.
Vi forventer meget kørsel til vores reserverede p-pladser ved Terminal 3 i Københavns
Lufthavn. Vi har allerede et par hundrede daglige ture dertil og den nye service forventes at
øge dette markant.” udtaler direktør Thomas Heltborg Juul.
Servicen fungerer ved at kunden via GreenMobility app’en bestiller en bil til levering på en
ønsket adresse på et ønsket tidspunkt. Herefter leverer GreenMobility bilen til adressen og
sender en bekræftelse til kunden, når bilen er leveret. Kunden kan herefter køre til den
ønskede destination og efterlade bilen. En tur fra eksempelvis Femvejen i Gentofte til
Københavns Lufthavn kan gøres for 300 - 350 kr. inkl. leverings – og lufthavnstillæg.
(afhænger naturligvis af trafikken)
Tilsvarende tur med Taxi 4x35 koster 806 kr. ifølge deres hjemmeside.
Servicen giver kunden mulighed for at bestille bilen til levering lige foran hoveddøren for 179,eller til levering indenfor 500 meter fra adressen for 99,”Vi ser et hastigt skifte i hvordan Københavnerne anvender mobilitet i øjeblikket. For få uger
siden fik en kunde i Ankenævnet for Bus, Tog og Metro medhold i, at en delebil kunne
anvendes i stedet for taxi ved nedbrud i Metroen – og det er til trods for at Rejsegarantien
foreskriver at taxi kan anvendes. Samtidig ser vi virksomheder inddrage delebiler i udbud, der
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tidligere var forbeholdt taxi-selskaberne. Vi kigger ind i en ny virkelighed, og det her er bare
begyndelsen.” tilføjer Thomas Heltborg Juul
GreenMobility har store forventninger til servicen – også fra kunder der anvender
GreenMobilitys biler som alternativ til traditionel billeje.
”Nu kan lejebils-kunder, der normalt har skullet hente en bil på et udlejningskontor, få bilen
leveret derhjemme. Med en døgn-leje på vores biler på 595,- vil man for 794,- kunne leje bil i
et døgn som bliver leveret foran hoveddøren og som kan efterlades der igen” slutter Thomas
Heltborg Juul.

Yderligere oplysninger:
Thomas Heltborg Juul, adm. direktør, tlf. 2986 9901, thj@greenmobility.com
GreenMobility Danmark A/S, Landgreven 3, 1301 København K, CVR: 40166866 www.greenmobility.com
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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