Pressmeddelande

SMIDIGARE ÄN NÅGONSIN ATT ÅKA SKIDOR PÅ SPORTLOVET
Skidåkare kan nu hyra bilar från Avis på Scandinavian Mountains Airport

Stockholm, februari 2020: Avis Sveriges nyöppnade biluthyrningsstation på Scandinavian Mountains
Airport erbjuder semesterfirare ideala lösningar för en perfekt skidsemester.
Scandinavian Mountains Airport är beläget i Skandinaviens största alpina skidområde mitt emellan de
populära skidorterna Sälen och Trysil. Flygplatsen, som invigdes för drygt en månad sedan och är den
första som öppnats i Sverige under de senaste 20 åren, syftar till att stärka regionens position som en
förstklassig internationell skiddestination. Med Avis Sveriges nyöppnade biluthyrningsstation på
flygplatsen har det blivit lättare än någonsin för semesterresenärer att ta sig till de närliggande
skidorterna.
Stationens utbud har bilar som är anpassade för det alpina vädret och terrängen, och möter alla de krav
som en lyckad skidsemester för familjer och större sällskap ställer. Resenärer kan bland annat välja mellan
att hyra fyrhjulsdrivna kombibilar, sjusitsiga SUV:ar och minibussar, och det finns möjlighet att välja
mellan ett antal tillbehör, såsom takbox, takräcke, bogseringskrok och bränslevärmare. Samtliga bilar på
Avis Sverige Scandinavian Mountains Airport kommer även vara utrustade med dubbdäck – allt för att
garantera den optimala bilupplevelsen på skidsemestern. Bilarna finns tillgängliga för korttidshyra och för
de som behöver en bil i över 30 dagar finns möjlighet till minilease.
Var tredje bil i Avis Sveriges flotta är en miljöbil (plug-in hybrid), och biluthyrningsföretaget arbetar aktivt
tillsammans med lokala myndigheter och fastighetsvärdar runt om i landet för att underlätta klimatsmart
resande. Företaget välkomnar det växande antalet laddstationer och laddstolpar i Sälen och dess
närliggande destinationer, då det förbättrar tillgängligheten för resenärer till fjällen.
För din nästa resa kan du boka bil direkt via Avis Sveriges hemsida, Avis-appen, eller på plats på
Scandinavian Mountains Airport.
För mer information:
avispressoffice@lennoxpr.se
0738 093383

Om Avis Car Rental
Avis Car Rental är ett av världens mest kända biluthyrningsvarumärken, med omkring 5 500 stationer i omkring 170 länder. Avis
har en lång historia som innovatör i biluthyrningsbranschen och är ett av världens högst rankade varumärken inom
kundlojalitet. Avis Sverige ägs av Avis Budget Group, Inc. (NASDAQ: CAR) som driver och licensierar varumärket internationellt.
För mer information, besök www.avis.com

