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Emne: Uber kommer til København 
 

 

Til medlemmerne af Folketingets Transportudvalg, 
 
Jeg er meget glad for, på vegne af Uber Technologies (www.uber.com), at kunne informere dig om en helt 
ny og revolutionerende service, der lanceres i København i dag. Lanceringen sker samtidig i Oslo og i 
Helsinki. 
 
Uber er en teknologiplatform, der blev grundlagt i 2009 og i dag opererer i 245 byer i 49 lande over hele 
verden. Ved hjælp af et tryk på en knap i en smartphone app, forbinder Uber den passager, der har brug for 
transport, med en vogn. 
 
Fordelene ved Uber er mange: 

 For lokale såvel som besøgende tilbyder Uber en både sikker og pålidelig måde at komme rundt i 
byen. 

 For chaufførerne giver platformen fleksible muligheder og en betydelig bedre udnyttelse af bilen. 

 For byerne hjælper Uber med til at begrænse trængselsproblemer og forbedre mobiliteten ved at 
gøre det mere attraktivt for bilejere at lade bilen blive stående hjemme. 

 
Uber lever op til de højeste sikkerhedsstandarder, og brugerne modtager information om førerens navn, type 
af køretøj, nummerplade og faktiske position i realtid – alt sammen på deres smartphone. 
 
Uber’s platform fungerer uden brug af kontanter. Betaling foregår via et kreditkort, som er registreret i 
app’en. Alle førere, der benytter Uber’s applikation er forsikrede, og de tjekkes grundigt af Uber, men er 
uafhængige. Uber’s rolle er blot at hjælpe med til at matche udbud og efterspørgsel efter transport på den 
mest effektive måde. 
 
Millioner af brugere verden over har allerede taget Uber til sig på grund af løsningens kvalitet, 
gennemsigtighed og sikkerhed. 
 
Vi er meget begejstrede over at tage hul på vores fremtid i København, og ser meget frem til at benytte 
vores teknologi til at forbedre mobiliteten i byen. 
 
Uber er med til at udvikle den måde, verden bevæger sig på. Vi er stolte over at blive en del af løsningen af 
Københavns trafikale udfordringer. 
 
Vi står meget gerne til rådighed for et uddybende møde. 
 
 
 
Venlig hilsen 
 
Jo 

 
 Jo Bertram 

Regional General Manager - UKI & Nordics 
e: jo.bertram@uber.com | w: www.uber.com 
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