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Avis lanserar nytt Säkerhetslöfte 
 
● Avis Sverige implementerar ett nytt “Avis Säkerhetslöfte” för att försäkra kunder om den 

högsta standarden på säkerhet och renhet  
● Löftet är globalt och visar företagets åtagande att erbjuda ett säkert och bekvämt alternativ till 

andra transportmedel  
● Förbättrade städrutiner och förhöjd städstandard ska skydda både Avis medarbetare och 

kunder 
 
Sverige, maj, 2020 – Avis lanserar nu sitt nya “Avis Säkerhetslöfte”. Säkerhetsrutinerna 
implementeras på alla Avis Sveriges biluthyrningsstationer och visar på företagets åtagande att 
erbjuda en säker, ren och bekväm transportlösning nu när svenskar uppmanas att inte resa 
med kollektivtrafiken för icke nödvändiga resor.  
 
I Sverige erbjuder biluthyrning, antingen för korttidshyra eller mini-leasing, ett säkert alternativ,  
 till andra transportmedel och Avis arbetar outtröttligt för att erbjuda en säker miljö för både våra 
medarbetare och kunder som hämtar och lämnar bilar för uthyrning.  
 
Som en del i löftet har vi förbättrat våra städrutiner, vilket inkluderar användning av 
desinfektionsmedel som skyddar våra kunder och medarbetare från patogener. Alla bilar städas 
inför varje uthyrning, med extra fokus på ytor som utsätts för mycket beröring, såsom ratt, 
indikatorer, instrumentpanel, handtag, underhållskontroller, mugghållare, mittkonsoler, och alla 
dörrhandtag, både på insidan och utsidan. Vi tillämpar social distansering på Avis Sveriges 
uthyrningsstationer och medarbetare har försetts med skyddshandskar. 
 
Säkerhetslöftet ger kunder möjlighet att hämta och lämna bilar med minimal kontakt. Den 
kontaktlösa upplevelsen kan ytterligare förstärkas genom användning av Avis App, speciellt för 
medlemmar i Avis Preferred, det kostnadsfria lojalitetsprogrammet. Medlemmar i Avis Preferred 
kan dra nytta av en snabbspårningstjänst, och på utvalda ställen helt undvika 
uthyrningsstationen genom att få tillgång till bilen direkt.  
 
Utöver Avis Säkerhetslöfte har Avis Sverige gjort all direkt biluthyrning mer flexibel i dessa 
oförutsägbara tider. Kunder som har bokat hyrbil direkt hos Avis har möjlighet att ändra eller 
avboka alla bokningar i Europa som startar innan 1 september 2020, helt utan extra kostnader. 
Dessutom erbjuder Avis full återbetalning till kunder som väljer att avboka sin reservation innan 
uthyrningen börjar. Mer information om Covid-19-reglerna finns på Avis hemsida.  
 
Andrew Smith, General Manager på Avis Sverige kommenterar: “Genom att berätta om vårt 
nya säkerhetslöfte hoppas vi att våra kunder känner sig försäkrade om att vi vidtar alla åtgärder 
för att erbjuda en ren, säker och pålitlig biluthyrning. Vi fortsätter också att bevaka och följa 
WHO:s och Folkhälsomyndighetens rekommendationer, för att säkerställa att vi använder oss 
av de mest aktuella och rekommenderade processerna.” 
 
“Biluthyrning har för tillfället en unik position då den kan erbjuda en privat möjlighet för resande, 
ett säkrare alternativ till andra transportmedel där kunder kan kontrollera sin egen miljö. Det 
finns inget viktigare än våra kunders och medarbetares hälsa och säkerhet, och vi gör allt vi kan 
för att hålla alla säkra och våra bilar rena.”  
 



 
  

 

För mer detaljer om Avis Säkerhetslöfte vänligen besök: https://www.avis.co.uk/avis-safety-
pledge. Mer information om Avis App, Avis Preferred och Avis biluthyrning finns också på: 
https://www.avis.se.  
 
 
 
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   
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