København, 17. december 2018
GreenMobility indtager Oslo
GreenMobility er nu en del af gadebilledet i Oslo, hvor NSB er GreenMobilitys partner. NSB er
GreenMobilitys første af mange fremtidige internationale franchisepartnere.
250 elektriske Renault Zoe biler er nu på plads i Osloområdet, hvor der bor næsten 1 mio. mennesker.
Appen er nu tilgængelig for alle i App Store og Google Play. I første omgang inviterer NSB og GreenMobility
forhåndsregistrerede kunder og NSBs ansatte til at bruge bybilerne og give tilbagemelding.
Zonen, hvor brugerne påbegynder og afslutter deres ture er indtil videre 55 km2 med ni hotspots, som
sikrer brugerne parkering og opladning. NSBs 250 biler er det første elektriske delebilsprogram i Norge
baseret på free float tanken, hvor bilerne kan parkeres overalt inden Zonen. Elbiler er dog ingen nyhed i
Oslo, hvor mere end halvdelen af alle nye biler er elektriske.
Espen Dyb Løvold, daglig leder i NSB Din Bybil: ” Vores 250 biler vil give alle i Oslo en helt ny fleksibel,
individuel og ikke mindst grøn mulighed for at transportere sig. Vi ser bilerne som et naturligt supplement
til den kollektive transport. Vi håber, at Oslo tager GreenMobility-konceptet til sig, så Oslo kan vise verden,
hvordan en moderne storby kan fungere til gavn for borgere og miljøet.”
Torben Andersen, adm. direktør GreenMobility: ”At 250 bybiler nu er på plads i Oslo er en meget vigtig
milepæl for os, fordi den overfor omverdenen er en blåstempling af vores koncept. Siden vi lancerede
GreenMobility i København i oktober 2016 har vi arbejdet på at kunne tilbyde vores service i flere byer. At
starte i Oslo med NSB som partner er derfor helt i tråd med vores ambitioner og vi ser frem til at fortsætte
det gode samarbejde om bybiler i Oslo, som meget visionært har taget elektriske biler til sig. Vi glæder os til
snart at kunne åbne flere nye GreenMobility byer til glæde for vores kunder, miljøet og klimaet.”
Om du er oprettet i Oslo eller København betyder ingenting for brugerne – app’en og funktionaliteten er
den samme, så københavnske brugere har samme nemme adgang til Din Bybil i Oslo som lokale brugere.
Det samme gælder selvfølgelig også den anden vej. Det betyder på langt sigt, at turister fra en
GreenMobilityby kan booke og køre Din Bybil i alle andre fremtidige franchisebyer. Turister vil typisk have
et andet kørselsmønster end lokale pendlere, så herved udnyttes flåden bedre,særligt i ferieperioder.
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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 Din Bybil app’en. Kørslen betales per minut. I dag opererer GreenMobility 400 biler i
København, og via partnerskab med NSB udbyder GreenMobility 250 biler i Oslo.
Drevet af globale megatrends ser GreenMobility et hurtigt voksende marked for elektriske delebiler i storbyer, der
efterspørger grøn transport til sine borgere og ønsker at mindske behovet for privatbiler. GreenMobilitys ambition er
sammen med sine franchisepartnere at være blandt de førende globale udbydere af grønne delebilsløsninger.
GreenMobility er noteret på Nasdaq First North i København.
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