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Lynk & Co organiseert 's werelds eerste digitale
testrit voor de introductie van de 01 auto
Vanaf het voorjaar van 2021 is de nieuwe manier van mobiliteit op de Europese wegen te zien:

de Lynk & Co 01.  We hebben journalisten uitgenodigd voor zogenaamde Carpool Interviews,

een virtuele belevenis die je met meerdere camera's het gevoel geeft dat je naast een Lynk & Co

gids in de auto zit. Hiemee is Lynk & Co het eerst automerk dat journalisten een virtuele testrist

aanbiedt.

Al 100 jaar nodigen autobedrijven journalisten uit voor een van de meest heilige gebeurtenissen

in de auto-industrie: de testrit. Maar nu COVID onze levens op de kop zet, heeft Lynk & Co de

testrit getransformeerd tot een duurzamer, verantwoorder en toegankelijker evenement.

De achtergrond.
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We hebben de 01 onthuld in september 2020, tegelijk met ons innovatieve

mobiliteitsmembership. Sindsdien zijn wij gestart met onze pre-sales, hebben we de eerste

members ingeschreven en onze eerste twee Lynk & Co Clubs geopend in Amsterdam en

Gotenburg.  

Zodra de eerste auto's zijn gearriveerd, krijgen onze members (en aanstaande members!) de

gelegenheid om zelf een proefrit te maken. Wat kunnen ze daarvan verwachten? Kort

samengevat: een auto die zo is ontworpen dat hij hun dagelijks leven beter maakt.  

De auto.

Het ontwerp van de 01 is door en door klantgericht en dat maakt de auto een beetje

onconventioneel. De 01 wordt geleverd in één standaardversie (geen extra's, geen

onderhandelbare functies) die eigenlijk alles heeft.  

Elke 01 heeft een panoramadak, metallic lak, een elektrisch bediende achterklep, premium

stereo van een wereldmerk, een navigatiesysteem, functionaliteit om de auto te delen, een

digitale sleutel, in-car apps, adaptieve cruisecontrol, een draadloze telefoonoplader, enz. enz.

Zie je het voor je? De volledige lijst met features vind je in deze perskit.  

 

De enige keuzes die de members moeten maken, zijn de gewenste kleur van de 01 (zwart of

blauw) en het type hybridemotor (hybride elektrisch of plug-in hybride elektrisch). Spoiler, in

Nederland maken we het je nog makkelijker met slechts één keuze. We lanceren hier alleen de

plug-in hybride.

Het membership.

Wat de 01 uniek maakt is niet de powertrain of de functionaliteit, maar de manier waarop

klanten over hun auto kunnen beschikken.

Ons mobiliteitslidmaatschap biedt een geheel nieuwe manier van autobezit. Je kan je

aanmelden voor een maandelijks lidmaatschap (dat je op elk moment kunt opzeggen), waarmee

je voor €500 per maand toegang hebt tot je eigen auto. Het is natuurlijk ook mogelijk om de 01

te kopen. Je kunt hoe dan ook gemakkelijk de 01 delen met familie, vrienden en de Lynk & Co

community.



Maar het membership gaat niet alleen om flexibiliteit. Het Lynk & Co membership is bedoeld

voor probleemloze mobiliteit en is inclusief verzekering, onderhoud en 24/7 support. We

komen je auto zelfs ophalen en weer thuisbrengen als hij naar de garage moet, dus onze

members hoeven nooit vrij te nemen voor een servicebeurt.  

Naast mobiliteit krijgen members ook exclusieve aanbiedingen, voordelen en uitnodigingen

voor events in de Lynk & Co Clubs. Momenteel zijn er Clubs in Amsterdam en Gotenburg, en

plannen voor meer openingen in heel Europa.
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OVER LYNK & CO

Hi, wij zijn Lynk & Co! 
 
Lynk & Co is bedacht om mobiliteit simpel te maken. We maken echt goede auto's (het type dat alles heeft wat
je wilt zonder dat je erom hoeft te vragen), maar we bieden ook een nieuwe manier aan om de auto's te
gebruiken. Met onze verschillende membership-opties wordt mobiliteit toegankelijk en flexibel. Een member kan
op maandbasis over een auto beschikken en deze delen met vrienden, familie en de Lynk & Co community.

Lynk & Co
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