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Bilka utökar antalet släpvagnar med 43 % och förlänger avtalet med 
4 år 
 
Stormarknadskedjan Bilka förlänger sitt samarbete med Freetrailer i nytt 4-årigt avtal. Samtidigt utökar 
kedjan antalet släpvagnar med 43 %, och kommer från och med mars 2019 att ha 127 nya släp stående 
framför sina 18 stormarknader. Alla de nya släpen kommer att ha Freetrailers elektroniska låslösning 
Freelock, som styrs via en app.  
 
Under de senaste 12 åren har lågpriskedjan Bilka varit en del av Freetrailer-familjen. Efterfrågan från 
kundernas sida har ökat konstant, vilket är anledningen till att kedjan nu har valt att utöka antalet 
släpvagnar med 43 %. CEO Allan Sønderskov Darré är stolt över det långvariga samarbetet, och är glad 
över att Bilka både utökar och förlänger avtalet och samtidigt sätter Freelock på alla de nya släpen.  
 
“Vi har sett en stadigt ökande efterfrågan på våra gratis lånesläp. Och då varken vi eller Bilka vill att någon 
ska stå utan släp, har vi tillsammans kommit fram till att utöka antalet släpvagnar utanför Bilkas 18 
stormarknader. Att det sitter ett Freelock på alla de nya släpvagnarna är helt i linje med kundernas behov 
av flexibilitet” säger företagets CEO Allan Sønderskov Darré. 
 
Bilkas Head of Store Development, Claus Frederiksen, är också nöjd med det nya avtalet. “Bilka är känt för 
att ha bra priser och ett mycket stort sortiment av både livsmedel och andra produkter. Vi erbjuder 
dessutom en uppsjö av tjänster som bidrar till att underlätta vardagen för våra kunder. Att kunna låna ett 
släp gratis är en av de tjänster som våra kunder uppskattar riktigt mycket, så därför är det helt naturligt 
för oss att både förlänga och utöka vårt avtal” avslutar Claus Fredriksen. 
 
Det nya avtalet träder i kraft i mars 2019 och löper över fyra år. Avtalet utökas från 89 till 127 nya 
släpvagnar – vilket motsvarar en ökning på 43 %. Alla de nya släpvagnarna har Freelock, en låslösning som 
gör det snabbt och enkelt för kunderna att boka och hämta ett släp när de behöver det. Bilka, som ägs av 
Salling Group, har varit en samarbetspartner sedan 2006. 
 
Med avtalet bidrar Freetrailer positivt till att uppfylla sin tillväxtvision för hemmamarknaden. Fokus på 
tillväxt på hemmamarknaden är det första steget på tillväxtresan fram till 2022. Inom de närmaste åren är 
det planen att Freetrailer ska utöka sitt delningskoncept till andra länder i världen. 
 
 
För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta: 
Allan Sønderskov Darré, Koncern-vd & grundare 
E-post: asd@freetrailer.com 
Telefon: +45 42 90 90 98 
 
Kort om Freetrailer Group A/S 
Freetrailer är ett danskt teknikföretag, grundat 2004, med målet att göra det enkelt att boka och låna 
en släpvagn gratis via en delningsekonomisk IT-plattform. Företaget erbjuder idag sina kunder en 100 
procent självbetjäningslösning via en applikation, och ett elektroniskt lås som ger kunderna full 
flexibilitet. 
 
Konceptet har visat sig öka trafiken till butikerna på ett innovativt och nytänkande sätt, och sedan 
starten har fler än 2 miljoner kunder lånat en släpvagn hos IKEA, Silvan, Pelican Storage – eller hos 
ett av bolagets 30 andra nordiska affärspartner. Företaget arbetar med en tvåsidig tillväxtplan, där 



förstärkning av de befintliga hemmamarknaderna är den ena delen och internationalisering av 
konceptet utgör den andra. 
 
Den danska tidningen Børsen har tilldelat Freetrailer sju av de danska Gazell priser i rad. Idag har 
Freetrailer en mycket lönsam och global skalbar affärsidé baserad på en beprövad och robust IT-
plattform. 
 


