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Lynk & Co levererar första 01 till sina
medlemmar
De första Lynk & Co-medlemmarna har nu officiellt satt sig bakom ratten till deras skinande nya
01 och vi vet inte vem som är mest taggad, vi eller dem. Det första lasset med 01or har nu
börjat levereras till medlemmar och kommer att skickas ut över Europa de kommande
veckorna. 
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OM LYNK & CO

Hej, vi är Lynk & Co!

Lynk & Co bildades för att erbjuda mobilitetslösningar till en uppkopplad generation. Vi tillverkar riktigt bra bilar
(som har alla funktioner du vill ha utan att du behöver be om dem), och vi låter dig använda dessa bilar på ett
helt nytt sätt. Med våra flexibla lösningar är du ute på vägen på nolltid. På månadsbasis får du tillgång till en bil
som du kan dela med släkt och vänner och med andra medlemmar i Lynk & Co-communityt.

Leveransen av de bilarna är utformad för att vara så smidig som möjligt. Medlemmar kan
hämta ut sin 01 från Lynk & Co-klubbarna i Göteborg och Amsterdam, och på flera platser i
utvalda städer. För att göra processen så enkel som möjligt finns hemleverans av bilen som ett
alternativ på utvalda platser.

Lynk & Co startades med en grundtanke om att göra mobilitet flexibelt, problemfritt och
skräddarsytt för den uppkopplade generationen. Leveransen av de första bilarna är inte bara en
viktig milstolpe, det är också ett perfekt exempel på hur Lynk & Co förnyar både kundfokus och
vägen framåt för hela industrin. 

Om du inte lyckades lägga vantarna på någon av de allra första 01orna behöver du inte vara
orolig. Även om det är högt tryck just nu så är fler bilar på väg till medlemmarna på vår
väntelista. Till dess gäller det att hålla ögonen öppna efter Lynk & Co 01 ute på vägarna...

Lynk & Co
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