Pressemeddelelse – 2021
København, 14. april 2021

GreenMobility indtager Bruxelles som sin tredje by i Belgien
Den danske el-delebilstjeneste GreenMobility indtager nu Bruxelles, der huser 1,2 mio. indbyggere. Det er
en vigtig milepæl i GreenMobilitys vækst-strategi, der har som mål at implementere bæredygtig mobilitet i 35
europæiske storbyer inden udgangen af 2025.
I første omgang lanceres tjenesten med dedikerede parkeringspladser i Bruxelles’ lufthavn, to steder i det
historiske centrum, og lige ved EU-hovedkvarteret. EU-politikere, turister og byens borgere med et behov for
bæredygtig og fleksibel mobilitet kan dermed nu på en let og grøn måde komme til og fra Bruxelles’
internationale lufthavn samt til GreenMobilitys eksisterende byer Antwerpen og Gent.
Vil spinde en grøn tråd gennem Europa
“Vores app fungerer ens på tværs af alle de byer, vi opererer i, og derfor bliver GreenMobilitys elbiler en reel,
grøn mobilitetsløsning på tværs af hele Europa. Faktisk kan du købe en timepakke i Danmark og køre til
Københavns Lufthavn - og så frit fortsætte køreturen, når du lander i eksempelvis Bruxelles på den samme
pakke,” siger Thomas Heltborg Juul, CEO hos GreenMobility.
Gennem én samlet løsning og biler, der flyder frit på tværs af byerne Antwerpen, Gent og Bruxelles,
forventer GreenMobility en stærk, samlet mobilitetsløsning for kunderne i Belgien. Samtidigt opnås der en
væsentlig operationel synergi for GreenMobility.
“Helt ideelt skal man altid kunne vælge en bæredygtig mobilitetsløsning, ligegyldigt hvor i Europa man
befinder sig. Vores mål er at åbne i 35 europæiske byer inden 2025, så endnu flere kan få gavn af
delevenlige elbiler i deres by,” udtaler Thomas Heltborg Juul.
Med GreenMobilitys app kan kunderne booke og køre i bilerne på samme måde, som de kender det fra
deres hjemby, når de rejser til København, Aarhus, Malmø, Gøteborg, Antwerpen, Gent og Bruxelles i
Belgien eller Helsinki i Finland. Lokalisér en bil i app’en, lås op og kør.
Bydes velkommen i 35 byer
Med en grundlæggende mission om at skabe bæredygtige byer med mindre forurening, støj og trængsel, ser
GreenMobility Bruxelles som et vigtigt marked. Og bystyret i Bruxelles tager godt imod el-delebiler, ligesom
dusinvis af andre klima-ambitiøse europæiske byer har budt GreenMobilitys løsning velkommen.
“Bruxelles har et stærkt fokus på grønne innovative løsninger og er derfor et ideelt marked for GreenMobility.
Samtidig er byens borgere vant til deleordninger, så vi forventer en positiv modtagelse,” siger Thomas
Heltborg Juul.
35 europæiske byer har allerede forhåndsgodkendt GreenMobility som potentiel samarbejdspartner, og i
2021 har GreenMobility planer om at åbne 4-6 nye byer.
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Om GreenMobility
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, Gent og Helsinki. Flere end 110.000 personer er kunder hos 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. GreenMobility’s ambition er at være blandt de
førende globale udbydere af grønne delebilsløsninger. GreenMobility er noteret på Nasdaq i København.
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