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Freetrailer Group A/S och City Self-Storage i Norge utökar samarbetet med ett 
nytt avtal 
 

Freetrailer Group A/S och City Self-Storage i Norge ingår ett nytt treårigt avtal som utökar samarbetet till 19 
platser och ökar antalet släpvagnar med 14 till totalt 41 släpvagnar. 
 
Freetrailer Group A/S, tillsammans med City Self-Storage, utökar sin aktivitetsnivå i Norge. Samarbetet 
inleddes redan 2019 och har sedan dess utvecklats till ett framgångsrikt partnerskap kring utlåning av 
släpvagnar till City Self-Storages kunder. Mer än 20 000 lån har genomförts och efterfrågan är stadigt ökande. 
 
"Vi är alltid glada och stolta när en av våra långvariga samarbetspartners väljer att förlänga samarbetet med 
oss och till och med vill utöka det. Vi har haft en fantastisk relation med City Self-Storage under de senaste tre 
åren och vi ser fram emot det fortsatta samarbetet. City Self-Storage var en av våra första partners på den 
norska marknaden som såg potentialen i Freetrailers självbetjäningskoncept för delningsekonomi. Konceptet 
som både är miljövänligt, ger kunderna en fantastisk service och ger ett starkt varumärke på gatan och på 
vägen", säger Freetrailers koncernchef 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 
 
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 5 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 
2 800+ släpvagnar 
770 000+ 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 
 
 
 


