Pressmeddelande

AVIS APP ÅTERUPPFINNER BILUTHYRNING
Avis App minskar resestressen genom att ge kunder mer kontroll och möjligheten att hantera
biluthyrning från start till slut
Stockholm, juni 2019: Den ledande hyrbilsleverantören Avis Sweden har släppt nya features i Avis App
som gör biluthyrning lätt, stressfritt och effektivt.
Kunder som hyr bil genom Avis App har nu full kontroll över hela hyrupplevelsen från start till slut, bara
ett knapptryck bort.
Medlemmar i den prisvinnande kundklubben Avis Preferred kan dra nytta av självbetjäningsfunktioner,
som att byta eller uppgradera bil när man närmar sig uthyrningen, välja den exakta önskade modellen,
och vid vissa hyrbilskontor också gå rakt förbi disken och hämta ut bilen direkt. Denna tjänst rullas just
nu ut vid stora internationella destinationer och finns än så länge vid Paris Orly, London Heathrow,
London Stansted, Rome Fiumicina och de internationella flygplatserna i Manchester, Nice, Munchen och
Pisa.
– Vi vet att människor önskar sig mer en behovsbaserad, förenklad och stressfri upplevelse när de reser,
det gäller förstås även bilhyran. Vi vet att resenärer vill kunna välja exakt bilmodell, veta precis var bilen
står parkerad och se hyrbilsavtalet direkt i mobilen ett knapptryck bort. Mindre stress, mer bekvämlighet
och effektivitet helt enkelt, säger Andrew Smith, chef för Avis Sverige.
– Vår fortsatta satsning på att utveckla app-funktionaliteterna är vårt sätt att visa att Avis Budget Group
förstår våra kunder och ger dem full kontroll, från upphämtning till avlämning. Vi har inte bara tagit bort
stressen men också behovet att passera disken på vissa ställen för ännu snabbare premiumservice.
Flest hyrbilsbokningar i Sverige i sommar gör britterna, som står för en femtedel av de planerade
utlandssemestrarna i Sverige.
Avis App finns för iOS och Android.
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About Avis Car Rental
Avis Car Rental operates one of the world’s best-known car rental brands with approximately 5,500 locations in approximately
170 countries. Avis has a long history of innovation in the car rental industry and is one of the world’s top brands for customer
loyalty. Avis UK is owned by Avis Budget Group, Inc. (NASDAQ: CAR), which operates and licenses the brand throughout the
world. For more information, visit www.avis.com
About Avis Preferred
Anyone can join Avis Preferred quickly and easily either through the app or online – all that is needed is a driving license and
payment card. Once sign-up is completed, the customer will instantly receive a unique customer number. Existing Avis Preferred
members just need to update their app and accept new Avis Preferred terms and conditions.

