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NYTT FRÅN FÖRETAGET  

Publicerad: 2022-02-23  

 
Freetrailer Group offentliggör nytt samarbetsavtal med 
Byggmax Group i Sverige och Norge 
 
 
Freetrailer Group A/S och byggvarukedjan Byggmax i Sverige och Norge har ingått ett nytt 
samarbetsavtal, där Freetrailers tjänst kommer att göras tillgänglig för fler än 160 byggvaruhus över 
hela Sverige och Norge.  
 
Freetrailer Group har ingått ett nytt samarbetsavtal med Byggmax Group i Sverige och Norge, för att göra 
Freetrailers självbetjäningskoncept tillgängligt för kedjans kunder. Byggmax har 123 varuhus i Sverige och 
44 i Norge som alla kommer att ha möjlighet att erbjuda sina kunder Freetrailers tjänst. Inledningsvis 
kommer kedjans 3 norska varuhus i Kristiansand, Bærum och Ullensaker och kedjans 4 svenska varuhus i 
Skövde, Kungsbacka, Trollhättan och Enköping att erbjuda Freetrailers självbetjäningskoncept till sina 
kunder, varefter en egentlig utrullningsplan ska tas fram i förhållande till övriga byggmarknader.  
 
 "Vi tittar ständigt på alternativ för att göra det lättare för våra kunder att köpa de byggmaterial de behöver. Vi 
har länge haft släp till utlåning i alla våra varuhus, men Freetrailers självbetjäningslösning lyfter det till en ny 
nivå, och folk kan låna släpvagnarna själva utan att handla här. Freetrailers lösning är mycket enkel att 
använda för våra kunder. De laddar ner appen, väljer ett släp, inspekterar det, låser upp det med appen och 
hakar på släpet på bilen. Klart. Perfekt för dig som gillar att göra saker själv. Det går även att boka ett släp i 
appen, säger Niklas Hamberg, Norgechef på Byggmax. 
 
Philip Filipsen, koncernchef på Freetrailer, är glad över att den börsnoterade byggmarknadskedjan valt att 
använda Freetrailer som sin partner inom lån av släp. 
 
"Jag är mycket glad över att Byggmax har beslutat att ingå ett samarbetsavtal med Freetrailer för lån av 
kundsläp. Vi tar det som en stor klapp på axeln för vårt självbetjäningskoncept när en kedja som Byggmax 
bestämmer sig för att överlåta sin släputlåning till oss. Vi arbetar varje dag med att utveckla vårt 
självbetjäningskoncept så att våra partners kan koncentrera sig på att serva sina kunder i butikerna. Byggmax 
blir en mycket viktig partner för Freetrailer, då de har en stor distribution i Sverige och Norge och ett stort 
varumärke på dessa marknader, säger Philip Filipsen. 
 
För mer information om Freetrailer Group A/S, vänligen kontakta: 
Philip Filipsen, VD  
E-post: pf@freetrailer.com 
Telefon: +45 40 90 17 85 
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Kort om Freetrailer Group A/S 
 
Freetrailer Group är ett danskt teknikföretag vars mål är att göra det enkelt att gratis boka och låna en 
släpvagn via en delningsekonomisk IT-plattform.  
 
Med en 100 % självbetjänad lösning via Freetrailer-appen och elektroniskt lås har våra partners och deras 
kunder full flexibilitet, och idag har fler än 4 miljoner människor använt Freetrailers tjänster. 
 
Freetrailer arbetar med en tvådelad tillväxtplan där förstärkning av de befintliga inhemska marknaderna 
utgör ett ben, och en ytterligare internationalisering av konceptet utgör det andra. 
 
Fakta:  
60+ samarbetspartners 
500+ upphämtningsplatser 
2 500+ släpvagnar 
700 000+ uthyrningar 
 
Freetrailer Group har idag en skalbar affärsidé baserad på en innovativ IT-plattform med global potential. 
Freetrailer Group A/S börsnoterades på Spotlight Stock Market år 2018. 
Tickerkod: FREETR 
 
 
 
 
 
 


