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Lynk & Co 01 winnaar Marie Claire
Sustainability Award 2021
Mobiliteitsbedrijf wint prijs voor baanbrekende inzet voor
duurzame mobiliteit

Lynk & Co heeft na de 2021 MUSE Design Awards ook een andere eerste prijs in de wacht
geslepen voor de Lynk & Co 01 auto. Dit maal in het autosegment van de allereerste 2021
Marie Claire Sustainability Award 2021 in het VK. Alle winnaars werden bekendgemaakt op de
eerste klimaatneutrale virtuele prijsuitreikingsceremonie op maandag 19 juli.
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Een jury van professionals uit de duurzame en doelgerichte bedrijfssector heeft de 01 auto
uitgeroepen tot winnaar. Een panel van 40 vooraanstaande experts, denkers, activisten en
redactiemedewerkers van de Britse Marie Claire kozen uit alle inzendingen de 01 als 'Best
green emission initiative'.

“Bij Lynk & Co is duurzaamheid meer dan een belangrijke bedrijfswaarde. Voor
ons is het een alomvattende toewijding: van het design van de auto en het
bedrijfsmodel tot de bouwmaterialen van onze Clubs. We zijn trots op de
erkenning door deze prijs en kijken ernaar uit om duurzame mobiliteit nog
verder te ontwikkelen.” 
— Alain Visser, CEO Lynk & Co

In de auto-industrie zijn vele technische sprongen gemaakt op het gebied van schonere en
groenere motoren. Lynk & Co gaat hier een stap verder middels compromisloos design en
duurzame elementen in de hele auto. De 01 is bijvoorbeeld de eerste auto ter wereld met
stoelen van ECONYL®, een materiaal dat is gemaakt van van gerecyclede visnetten en ander
afval.
 
Het bedrijf innoveert op het gebied van duurzaamheid niet alleen met de auto zelf. Door de op
lidmaatschap gebaseerde aanpak van Lynk & Co worden auto's veel efficiënter gebruikt. In
vele steden zijn de meeste auto's maar 4% van de tijd in gebruik. De overige tijd staan ze stil.
De Lynk & Co 01 wordt geleverd met een ingebouwd deelplatform waarmee leden vrienden,
familie en andere leden een digitale sleutel kunnen sturen als ze de auto zelf niet gebruiken.
Dat zorgt voor minder individueel autobezit, beter gebruik van beschikbare middelen en maakt
meer waardevolle ruimte in steden vrij voor groene initiatieven.

Opmerkingen voor redacteuren
Inzendingen werden beoordeeld op: innovatie en markt uniekheid, ecologische accreditaties,
end-to-end duurzame praktijken en methodes, inclusief en niet beperkt tot: bestanddelen,
materialen, supply chain en verpakking en eerlijke arbeid.
Het autosegment was verdeeld in 5 categorieën: Best green emission initiative, Best ethical
initiative, Best sustainable interiors, Best electric car, Best eco car app.



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.
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