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Lynk & Co levert eerste 01's aan members.
De eerste Lynk & Co members rijden nu officieel rond in hun nieuwe 01! Het is moeilijk te
zeggen wie daarover het meest opgetogen is: zij of wij. De eerste lading 01's wordt nu
afgeleverd bij de members en zal de komende weken zijn weg vinden naar heel Europa. 

De levering van de eerste auto's is een probleemloze ervaring voor de ontvangers. Zij kunnen
hun auto ophalen bij de Lynk & Co Clubs in Gotenburg (Zweden) en Amsterdam, of bij een
contactpunt in een andere grote stad. Bij members die niet naar een Club kunnen komen,
bezorgen we de 01 aan huis. Op geselecteerde locaties zijn thuisbezorgopties beschikbaar
waarmee het hele proces soepel verloopt.  
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Lynk & Co is bedacht om mobiliteit flexibel en simpel te maken, en toegesneden op de
verbonden generatie. De levering van deze eerste auto's is niet alleen een mijlpaal, het is ook
een perfect voorbeeld van de manier waarop wij nieuwe betekenis geven aan klantgerichtheid
en de mobiliteitsindustrie de weg naar de toekomst wijzen.  

Heb je niet een van deze eerste 01's gekregen? Geen nood! De vraag is groot maar er zijn
meer auto's onderweg voor iedereen op onze wachtlijst. Hou tot die tijd je ogen op de weg om
alvast de 01 in het wild te spotten…  
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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.

Bonjour, nous sommes Lynk & Co! 
Lynk & Co a été créé pour fournir des solutions de mobilité à la génération connectée. Nous fabriquons de très,
très bonnes voitures (le genre qui a toutes les caractéristiques que vous voulez sans que vous ayez à les
demander), mais nous proposons également une nouvelle façon d'utiliser ces voitures. Notre approche, qui
repose sur l'abonnement, permet de se déplacer en toute simplicité. Les membres peuvent accéder à une
voiture quand ils le souhaitent, d'un mois à l'autre, et la partager avec leurs amis, leur famille et la communauté
Lynk & Co. 
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