Megérkezett Koppenhágából Budapestre a Donkey Republic, a nemzetközi
kerékpáros okoskölcsönző rendszer.
A dán startup, a Donkey Republic most Közép-Európa biciklis fővárosát, Budapestet
vette célba, hogy itt is sikerre vigye okosbérlési rendszerét. A felhasználók a nap 24
órájában kölcsönözhetnek biciklit a Donkey Republic app segítségével a város
számtalan pontján.
Donkey Republic, a nemzetközi biciklis okoskölcsönző rendszer, mellyel a nap 24 órájában lehet
biciklit bérelni egy applikáción keresztül, 200 biciklivel Budapesten is elindult. Turisták és helybeliek
egyaránt használhatják az applikációt, mellyel városszerte (például hotelek, múzeumok, Airbnb
szállások vagy éttermek közelében) tudnak maguknak biciklit találni és bérelni. A bicikliket nagyon
könnyen ki lehet lakatolni az applikációval, ami Bluetooth-on keresztül nyitja ki az okoslakatot.
A Donkey Republic vezérigazgatója, Erdem Ovacik nagyon nagy várakozásokkal néz a budapesti
indulás elé:
“A biciklikölcsönzési üzletet újraírták a digitális technológiák és az on-demand hozzáférés. Budapest
nyilvánvalóan egy tökéletes város ahhoz, hogy itt is kipróbáljuk a kényelmen és fejlett technológián
alapuló szolgáltatásunkat” mondta Ovacik.
Donkey Republic egy olyan rendszer, mellyel a felhasználók a nap 24 órájában hozzájuthatnak
kölcsönbiciklikhez a www.donkey.bike weboldalon vagy az ingyenes Donkey Republic app-on
keresztül (itt érhető el: iOS, Android). Az app-al lehet rátalálni a város több pontján is várakozó
szabad biciklikre, és néhány másodperc alatt ki is lehet őket lakatolni. Nincs szükség papíralapú
szerződések aláírására, letét fizetésre. A bérlők a teljes bérlési időre maguknál tarthatják a biciklit,
lelakatolhatják és felvehetik, ott és amikor csak akarják, és a bérlés végeztével visszavihetik eredeti
felvevőhelyükre. Fantasztikus élmény a tekerés a könnyű vázra épített és vékony, levegős gumikon
guruló kerékpárokon. Az elem- és súrlódásmentes indukciós lámpák bármikor jó láthatóságot
biztosítanak. A bicikliken elöl és hátul bőven van hely pakolásra, a kormányon pedig egy praktikus
okostelefon-tartó található.
Az okosbérlési rendszer kialakításával a Donkey Republic ki szeretné egészíteni Budapest méltán
népszerű közbringarendszerét, a MOL Bubit, hogy a magyar főváros közlekedése még
fenntarthatóbbá váljon. Valamint további befektetéseket is tervez annak érdekében, hogy
hatékonyan hozzájáruljon a város kerékpárosbaráttá alakításához.
A Donkey Republicról
A Donkey Republic céget 2015-ben alapította Erdem Ovacik, Rune Kokholm, Alexander Frederiksen
és Jens Frandsen azzal a céllal, hogy javítsák a bringázáson keresztül a városi közlekedést. Egy olyan
innovatív üzleti modellt és technológiai platformot alakítottak ki, melyet mind a biciklizők, mind a
flottamenedzserek nagyon kényelmesen elérhetnek és használhatnak. A Dán Növekedési Alap
segítségével a cég 2016-ban 3.2 millió euró értékű tőkebefektetéshez jutott. Jelenleg összesen 19
országban több, mint 2000 bérelhető bicikli forog a platformon. Eddig a pillanatig több, mint 20,000
Donkey bérlőt szolgált ki a rendszer.

A budapesti indulás egy helyi képviselet, a P.T.D. szolgáltató Kft-vel való együttműködésben valósult
meg.
További információ itt: https://www.donkey.bike/
Magyar nyelvű információ: http://about.donkey.bike/hu/kerekparkolcsonzes-budapest
Publikálható képanyag itt érhető el.
További információért, interjúért, anyagokhoz való hozzáférésért kérjük, keressen:
Ben Posetti
Marketing Igazgazó
ben@donkeyrepublic.com
+45 7151 9457
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English version:

From Copenhagen to Budapest:
Donkey Republic, the global bike-share service has arrived
Danish startup Donkey Republic is betting on the bike capital of Central Europe,
Budapest, for the success of their smart bike rental concept.
Users can rent and unlock bicycles 24 hours a day, from multiple locations via the
Donkey Republic app.
Donkey Republic, the global bike-share service offering 24/7 bike rentals via an app, has launched
with 200 bikes in Budapest. Visitors and residents of Budapest can use the Donkey Republic app to
find and rent bikes in multiple locations around the city. For example close to hotels, museums,
Airbnb locations or restaurants. The bikes can be easily unlocked with the app, connecting to a
smart lock via Bluetooth.
CEO of Donkey Republic Erdem Ovacik is excited about the potential in Budapest. “The bike rental
business is being reinvented by digital technologies and on-demand access. Budapest is obviously a
perfect city for us to build a bike rental service based on convenience and technology” said Ovacik.
Donkey Republic is a system allowing users to rent bikes at any time via the website
www.donkey.bike or the free Donkey Republic app (for iOS and Android). The app is used to locate
an available bike from many locations around the city and unlock the bike at the pickup point within
seconds. There is no need for signed paper contracts, nor for credit card deposits. Users are able
keep the bike during their rental period, lock and unlock wherever they like, and then return to the
pickup location when finished. The light frame and the narrow inflatable 28 inch tyres make riding a
comfortable experience. The battery- and friction-free front and rear magnet lights ensure good

visibility. The bikes have ample storage room in the front and the back, supplemented with a handy
smart phone holder on the handlebar.
By offering smart bike rental services, Donkey Republic is aiming to complement Budapest’s popular
MOL Bubi public bike system to make the Hungarian capital’s transport even more sustainable.
Donkey Republic is planning to invest even more in the future to contribute to the city’s sustainable
commuting infrastructure.
About Donkey Republic
Donkey Republic was founded in Copenhagen in 2015 by Erdem Ovacik, Rune Kokholm, Alexander
Frederiksen and Jens Frandsen with the aim of improving urban transport through cycling. They built
an innovative business and technology platform driven by convenience and accessibility for bike
riders and fleet managers. In 2016 the company received €3.2 million investment led by The Danish
Growth Fund. Currently the company has over 2000 bikes on the platform in 19 countries. They have
served over 20,000 Donkey Riders to date.
The Budapest launch is in cooperation with P.T.D. Service Kft, as a local representative.
For more information visit h
 ttps://www.donkey.bike/
Hungarian landing page: http://about.donkey.bike/hu/kerekparkolcsonzes-budapest
Visuals open for publication available here.
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