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Vijf jaar: Lynk & Co viert jubileum met mijlpaal
voor maandelijks membership

Vijf jaar geleden werd mobiliteitsmerk Lynk & Co geintroduceerd met een nieuwe benadering
van disruptieve, deelbare mobiliteit.

Bij de internationale introductie van Lynk & Co op 20 oktober 2016 was de kernbelofte om de
aankoop, het bezit en het gebruik van auto's uit te dagen en opnieuw uit te vinden. Dit door op
simpele, probleemloze wijze toegang te bieden tot mobiliteit, tegen een competitieve prijs.

Doelen ruimschoots overtroffen
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Met een traditioneler businessmodel in China maakte Lynk & Co in 2016 met recordverkopen
een start. De eerste online winkel ging in 2017 open voor de voorverkoop en kreeg binnen 2
minuten en 17 seconden direct 6.000 aanvragen. Het merk verwierf snel een plek op de markt
met in het eerste jaar een recordaantal geleverde Lynk & Co-auto's en werd wereldwijd het
snelst verkopende nieuwe automerk.

Sinds de Europese introductie in 2020 heeft Lynk & Co overweldigend succes gehad met
mensen die zich aanmeldden voor het flexibele maandelijks membership. Meer dan 90% van
de Lynk & Co-members heeft gekozen voor deze optie voor flexibele toegang tot een auto in
plaats van bezit op traditionele wijze.

Lynk & Co had zich voor het eerste jaar 9.000 Europese members als doel gesteld, een doel
dat ruimschoots is overtroffen met de verwelkoming van 27.000 members.

Vijf jaar geleden is Lynk & Co begonnen als concept, met een gedurfde nieuwe
aanpak, gebaseerd op principes die tot dan toe ongehoord waren binnen de
industrie. De vandaag onthulde cijfers zijn een volledige bevestiging van ons
unieke en disruptieve businessmodel en het bewijs dat onze focus op
zorgeloze mobiliteit is wat consumenten op onze Europese markten willen
— Alain Visser, CEO Lynk & Co

Mobiliteitsmembership op eigen voorwaarden
Het maandelijks membership is een andere aanpak dan de langdurige leaseovereenkomsten
die vaker voorkomen in de auto-industrie. Lynk & Co members kunnen hun membership
namelijk aan het eind van elke maand door laten lopen of opzeggen, vergelijkbaar met Spotify
of Netflix, afhankelijk van hun levensbehoeften. Dit zorgt ook voor direct contact van het bedrijf
met de members, zonder tussenkomst van dure dealers.

Het membership kost maximaal € 500 per maand. De maandelijkse kosten kunnen members
verlagen door de 01 auto te delen. Gebruikers kunnn zich ook aanmelden voor een
membership zonder te kiezen voor een eigen auto maar om van andere members te lenen en
te betalen per gebruik. Ook dan profiteren ze van alle lifestylevoordelen die de Lynk & Co-
community te bieden heeft.



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. 

 
 

Ontworpen en gemaakt in Zweden heeft het revolutionaire mobiliteitsmodel van Lynk & Co
gezorgd voor een nieuwe ervaring en een nieuw mobiliteitsaanbod met veiligheid als
standaard. In 2021 sleepte de Lynk & Co 01 de volledige vijf sterren in de wacht bij de Euro
NCAP-veiligheidsbeoordeling.

Kom bij de club.
Centraal in de retailervaring van Lynk & Co staan de fysieke locaties van het merk, de Lynk &
Co Clubs, een modern alternatief voor traditionele dealers. Lynk & Co Clubs brengen naast de
01 lokale partnermerken onder de aandacht, bieden ruimte voor evenementen, een koffiebar
en coworkingplekken... Met de gastvrijheid en in de sfeer van Lynk & Co. Momenteel bestaan
er in Europa vier Clubs: in Amsterdam, Antwerpen, Berlijn en in Gotenburg, de thuisstad van
Lynk & Co. Binnenkort komen hier andere belangrijke Europese steden bij.

Binnen vijf jaar heeft het bedrijf zich opgewerkt van start-up tot een belangrijke wereldwijde
mobiliteitskracht.
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