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Wolt+ and chill?: Leveransbranschens
motsvarighet till Netflix lanseras i Sverige

Obegränsat med gratis leverans från hundratals restauranger och butiker från

närområdet? Nu blir det möjligt med den nya prenumerationstjänsten Wolt+. På

endast ett par beställningar sparar du in prenumerationskostnaden på 99kr - och

de två första veckorna är gratis!

– Wolt+ är branschens svar på streamingtjänsterna. Du betalar ett fast pris varje månad och får

gratis leverans från hundratals restauranger och butiker direkt till dörren på under

halvtimmen. Prenumerationer är en alltmer populär tjänst och med Wolt+ möter vi efterfrågan

på detta även när det kommer till leveranser av mat och andra produkter från vår plattform,

säger Carl Zetterqvist, vd för Wolt Sverige.

Nu startar utrullningen av Wolt+ i Stockholm. Tjänsten lanserades tidigare i år i Norge och

efter en lyckad lansering är det nu dags för Sverige att ta del av samma koncept.
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– Vi hoppas såklart att tjänsten ska revolutionera leveransbranschen på samma sätt som Netflix

formade sättet vi ser på serier och filmer. Det är ett nytt koncept och i första hand kommer

stockholmarna att få ta del av tjänsten. Därefter kommer vi att skala upp och göra det

tillgängligt för alla kunder, säger Carl Zetterqvist, vd för Wolt Sverige.

Över 600 restauranger och butiker i Stockholm ingår i Wolt+, bland annat Brödernas, Joe &

The Juice, Curb och Golden Athlete. 

– Vi ser fram emot att ingå partnerskapet med Wolt+. Det ger förutsättningar att bygga lojalitet

till våra delivery-kunder och gynnar vår affär, säger Alexander Hällzon, varumärkeschef

för Brödernas. 

Vad är Wolt+?
Med Wolt+ betalar du ett fast belopp i månaden och får fri frakt på alla beställningar från

restauranger och butiker som ingår i tjänsten och befinner sig inom en två kilometers radie.

Kort sagt, noll leveransavgifter och ingen bindningstid.

Priset är 99kr i månaden och med endast ett fåtal beställningar i månaden går användarna med

vinst. Du kan avsluta prenumerationen när som helst och vi bjuder på de två första veckorna.

Restauranger och butiker som ingår i Wolt+ är markerade med W+ i appen.

Hur fungerar det?
Kunder som önskar tillgång till W+ får möjlighet att teckna en prenumeration i appen. När

prenumerationen är aktiv ser du restauranger som är markerade med blått W+. Detta innebär

att de är inom två kilometer och tillgängliga för fri leverans via tjänsten. Du beställer och

betalar för maten som tidigare, men leveransavgiften tas bort. Lättare än så blir det inte!

Premiär i Stockholm
Den första staden att få testa på konceptet blir Stockholm där cirka 50 procent av kunderna

kommer att erbjudas att testa Wolt+. Urvalet sker slumpmässigt bland registrerade användare.

I Stockholm ingår 600 restauranger och butiker. Inom en snar framtid hoppas vi tjänsten

kommer att omfatta fler partners och nya städer.

Wolt+ i korthet:



Pris: 99kr per månad med två veckors gratis prova-på-period

Bindningstid: Ingen bindningstid

Vart: Stockholm

Maximalt avstånd från restauranger och butiker: 2 kilometer

Minsta ordervärde: 140 SEK hos restauranger och butiker, 300 SEK hos livsmedelsaffärer
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