GreenMobility lancerer sin elektriske delebilstjeneste i Helsinki
Tirsdag den 15. december lancerer GreenMobility sin delebilstjeneste i Helsinki, hvilket
bliver den syvende by, GreenMobility åbner i, og den femte nye by i 2020.
Tidligere på året lancerede virksomheden sin delevenlige og elektriske mobilitetstjeneste i
Malmø og Göteborg i Sverige samt Antwerpen og Gent i Belgien ud over sin allerede
eksisterende flåde i København og Aarhus i Danmark. På trods af Covid-19 fortsætter
GreenMobility med at udvide til nye byer og udvide forretningen for at understøtte et mere
bæredygtigt miljø i byerne.
Med den grønne vision om at skabe mere bæredygtige byer med mindre forurening og støj
ved at etablere en flåde af elbiler, ser GreenMobility Helsinki som et oplagt marked. Thomas
Heltborg Juul, CEO hos GreenMobility fortæller:
“Helsinki har et stærkt fokus på grønne innovative løsninger og er derfor et ideelt marked for
GreenMobility. Byen var den første til at vedtage FN's mål for bæredygtig udvikling og har
en detaljeret handleplan for at gøre byen CO2-neutral inden 2035. Her vil GreenMobility
spille en vigtig rolle”.
35 europæiske byer har allerede forhåndsgodkendt GreenMobility som potentiel
samarbejdspartner, og i 2021 har GreenMobility planer om at åbne i flere byer.
Et grønnere Norden
GreenMobility har en ambition om at tilbyde sin delebilsløsning i flere større nordiske byer,
og med en snarlig lancering i Helsinki dækker virksomheden nu 5 nordiske byer. Gennem en
delt kundeservice, markedsføring og app på tværs af disse byer forventer GreenMobility en
operationel synergi mellem byerne, hvilket kan komme til gavn for kunder, der, når
coronasituationen tillader det, rejser mellem de nordiske byer.
Fra den samme app vil kunderne kunne booke og køre i bilerne på samme måde, når de
rejser, som de kender det fra deres hjemby. I appen finder man en bil i nærheden, åbner
den og låser op. Man har gratis parkering inden for GreenMobilitys operationelle zone og
kan leje elbilen på minut-, time- eller dagbasis.
I Helsinki vil GreenMobility gradvist opbygge flåden til i alt 200 elbiler og indfase flåden med
respekt for Covid-19s påvirkning på samfundet.
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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 appen. I dag
opererer GreenMobility 950 biler i København, Aarhus, Malmø, Gøteborg, Antwerpen og
Gent. Flere end 110.000 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.

