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 Securitas är den världsledande partnern inom intelligenta 
säkerhetslösningar. Våra tjänster inom bevakning, elektronisk 
säkerhet, brandskydd och trygghet samt riskhantering gör det 
möjligt för våra över 150 000 kunder att se en annorlunda värld. Vi 
finns på 48 marknader där vårt innovativa och datadrivna 
arbetssätt gör oss till en betrodd partner till många av världens 
mest kända företag. Våra 355 000 anställda lever våra värderingar 
ärlighet, vaksamhet och hjälpsamhet, och vårt syfte är att hjälpa 
dig göra din värld tryggare. 

   

Nyhet 

Juni 22, 2021 

Securitas levererar 
säkerhetstjänster till Lynk & Co 
  

• Securitas tillhandahåller intelligenta, integrerade säkerhetslösningar till Lynk & Co för 
att ge en modern, öppen och trygg miljö 

• Lynk & Co erbjuder månadsbaserat bilabonnemang med delningsmöjlighet 
• Securitas har 150 globala kunder och fler än 150 000 lokala kunder på totalt 48 

marknader 
• Securitas siktar på att ha fördubblat sin försäljning inom elektronisk säkerhet och 

säkerhetslösningar till 2023 

Securitas, den världsledande partnern inom intelligenta säkerhetslösningar, 

tillhandhåller säkerhetstjänster till Lynk & Co på sex stora europeiska marknader. Lynk 

& Co är ett bolag som erbjuder bildelningsabonnemang med uthyrning av bilar. Det 

fleråriga avtalet inkluderar Securitas lösningar inom passerkontroll, larm, fjärrvideo 

och utbildning och Securitas tjänster levereras genom en global och skalbar modell. 

Lynk & Cos partnerskap med Securitas fokuserar primärt på Lynk & Cos centralt 
belägna showrooms, kallade ”klubbar”. De två första klubbarna öppnades nyligen i 
Göteborg och Amsterdam och ytterligare klubbar är planerade att öppna över hela 
Europa inom de närmsta åren. 

Securitas anpassade lösningar för Lynk & Co integrerar flera säkerhetstjänster inklusive 
teknik, fjärrbevakning och mobil bevakning för att möta Lynk & Cos behov på bästa sätt.  
Lösningen omfattar skydd mot intrång, passerkontroller och videoövervakningstjänster 
kopplade till Securitas Operation Centre samt applikationer inom affärsinformation. 

Peter Axelsson, Director Commercial Development, Securitas: “Vi möjliggör att ett 
framstående och innovativt bolag kan fokusera på det de gör bäst. Våra 
säkerhetslösningar kombinerar lokal handlingskraft med global samordning och kan 
snabbt skalas upp för att stötta våra kunders tillväxt. Precis som Securitas har Lynk & Co 
ambitiösa planer och ett stort fokus på hållbarhet och vi ser fram emot att hjälpa till att 
möjliggöra innovativa metoder för bilägarskap och användning under de kommande 
åren.” 
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