RELEASE kl 11:30 den 23 januari 2020

Avis Budget Group och Fiat Chrysler Automobiles tecknar
nytt avtal för uppkopplade bilar, erbjuder förenklad,
efterfrågansstyrd hyrbilsupplevelse med självbetjäning i
Europa
•

Kunder hos Avis Budget Group som hyr FCA-fordon i Europa kommer snart att enklare kunna
hämta och återlämna sina fordon, eftersom hela hyresupplevelsen digitaliseras och teknik för
upplåsning möjliggörs.

•

Den europeiska bilflottan för Avis Budget Group utökas med mer än 22 000 uppkopplade
fordon av märkena Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia samt Fiat Professional transportbilar i slutet
av juli 2020, varav minst 8 000 redan i slutet av mars.

•

Tillkännagivandet kommer strax efter att Avis Budget Group uppnått milstolpen på 200 000
uppkopplade fordon globalt.

STOCKHOLM den 23 januari 2020 –Avis Budget Group, Inc. (NASDAQ: CAR) tillkännager idag
ett nytt avtal med Fiat Chrysler Automobiles (FCA) Group om att koppla upp mer än 22 000 Fiatfordon i Avis Budget Groups europeiska flotta.
Ett uppkopplat fordon kan göra det möjligt för Avis kunder att hantera hela hyresupplevelsen
genom Avis-appen, inklusive att välja exakt det fordon de vill ha, välja en uppgradering och
förlänga hyresperioden från sina telefoner. Till och med att återlämna hyrbilen automatiseras
genom uppkopplad teknik, så att kunderna kan lämna tillbaka sina fordon genom ett enkelt
knapptryck i Avis-appen.
Dessutom möjliggör dessa uppkopplade fordon teknik för låsning och upplåsning, vilket ger ett
självbetjäningsalternativ till kunderna.
De uppkopplade FCA-fordonen kommer att tillhandahålla värdefull telemetri-data i realtid,
inklusive körsträcka, bränslenivå och uppdateringar av bilens mekaniska tillstånd. Med hjälp av
uppkoppling kan fordonen komma tillbaka ut på vägarna snabbare, och därmed bli mer tillgängliga
för uthyrningskunder eftersom Avis Budget Groups stationspersonal kan bearbeta informationen
de behöver snabbare.

FCA tillhandahåller en färdig telematiklösning som erbjuder ett förenklat och effektivt sätt för Avis
Budget Group att koppla upp fordon, vilket minskar både kostnaderna och komplexitet för att
implementera eftermarknadslösningar på egen hand.
Partnerskapet följer tätt inpå tillkännagivandet att Avis Budget Group nu har mer än 200 000
uppkopplade bilar globalt. Partnerskapet med FCA medför att ytterligare 22 000 Fiat-fordon i Avis
Budget Groups flotta kopplas upp, vilket är ett avsevärt bidrag till målet om en helt uppkopplad
global flotta.
–

I slutet av 2019 nådde vi milstolpen 200 000 uppkopplade fordon i vår globala flotta. Detta
partnerskap med FCA-gruppen, med ytterligare 22 000 uppkopplade fordon i Europa, är
ett steg mot att ha en helt uppkopplad global flotta. Uppkoppling gör att vi kan erbjuda en
enklare, efterfrågebaserad upplevelse för våra kunder genom att öka effektiviteten som
företag, säger Valerie Chenivesse, VP för Fleet Services – International, Avis Budget
Group.

FCA säger att de är mycket glada att erbjuda en ny tjänst till Avis Budget Group och hjälpa till att
optimera dess kundupplevelse och produktivitet. Vi anser de uppkopplade fordonen som en del
av vår strategi och ser fram emot att berika denna produkt tack vare vårt samarbete med Avis
Budget.
###
Om Avis Budget Group
Avis Budget Group Inc. är en ledande global leverantör av mobilitetslösningar genom både varumärkena
Avis och Budget med mer än 11 000 uthyrningskontor i cirka 180 länder runt om i världen, och Zipcar,
som är världens ledande bildelningsnätverk med mer än en miljon medlemmar. Avis Budget Group driver
de flesta av sina biluthyrningskontor i Nordamerika, Europa och Australasien direkt och verkar främst
genom licensinnehavare i andra delar av världen. Avis Budget Group har cirka 30 000 anställda och har
sitt huvudkontor i Parsippany, New Jersey. Mer information finns på www.avisbudgetgroup.com/.
Om Fiat Chrysler Automobiles
Fiat Chrysler Automobiles (FCA) är en global biltillverkare som designar, konstruerar, tillverkar och säljer
fordon i en portfölj av spännande varumärken, inklusive Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Fiat
Professional, Jeep®, Lancia, Ram och Maserati. FCA säljer också delar och tjänster under namnet Mopar
och verkar inom komponenter och produktionssystem under Comau och Teksid. FCA sysselsätter
närmare 200 000 människor runt om i världen. För mer information om FCA, besök www.fcagroup.com
Framåtblickande uttalanden
Vissa uttalanden i detta pressmeddelande utgör framåtblickande uttalanden. Alla uttalanden som hänför
sig till förväntningar eller andra beskrivningar av framtida händelser, omständigheter eller resultat är
framåtblickande uttalanden. Olika risker som kan göra att framtida resultat skiljer sig från de som uttrycks
i de framåtblickande uttalanden som ingår i detta pressmeddelande inkluderar, men är inte begränsade
till, de förväntade fördelarna med uppkopplade fordon, tidpunkten för när Avis Budget Group kommer att
ha anslutna fordon i dess flottor och de förväntade fördelarna med att samarbeta med Fiat Chrysler
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Automobiles, den höga konkurrensnivån inom mobilitetsbranschen, förändringar i kostnader för
fordonsflottan som en följd av en förändring i kostnaden för nya fordon, återkallanden från biltillverkare
och/eller värdet på begagnade fordon, störningar i leveransen av nya fordon, disposition av fordon som
inte omfattas av återköpsprogram för tillverkare, det ekonomiska tillståndet för tillverkarna som levererar
våra hyrbilar som kan påverka deras förmåga att fullgöra sina skyldigheter enligt våra återköp och/eller
garanterade avskrivningar, alla förändringar i ekonomiska förhållanden generellt, särskilt under vår
högsäsong och/eller inom viktiga marknadssegment, varje förändring i efterfrågan på resor, inklusive
förändringar i flygpassagerartrafiken, varje förekomst eller hot om terrorism, eventuella förändringar i
kostnaden eller utbudet av bränsle, risker relaterade till förvärv eller integration av förvärvade företag,
risker förknippade med rättstvister, myndighetsförfrågningar eller utredningar, risker relaterade till
säkerheten i våra informationsteknologisystem, störningar i våra kommunikationsnät, förändringar i skatt
eller andra förordningar, en betydande höjning av räntor eller lånekostnader, vår förmåga att få
finansiering för vår globala verksamhet, inklusive finansiering av vår fordonsflotta via tillgångssäkrade
värdepappersmarknader, eventuella fluktuationer relaterade till mark-to-market för derivat som försäkrar
vår exponering för valutakurser, räntesatser och bränslekostnader, vår förmåga att uppfylla förbunden i
de avtal som reglerar vår skuldsättning, och vår förmåga att exakt uppskatta våra framtida resultat och
implementera vår strategi för tillväxt och kostnadsbesparingar. Andra okända eller oförutsägbara faktorer
kan också ha väsentliga negativa effekter på Avis Budget Groups resultat eller resultat. Mot bakgrund av
dessa risker, osäkerheter, antaganden och faktorer kanske de framåtblickande händelserna som
diskuteras i detta pressmeddelande inte inträffar. Du varnas för att inte lägga otillbörligt förtroende för
dessa framåtriktade uttalanden, som endast talar från det angivna datumet, eller om inget datum anges,
från och med dagen för detta pressmeddelande. Viktiga antaganden och andra viktiga faktorer som kan
leda till att faktiska resultat skiljer sig väsentligt från dem i de framåtblickande uttalandena anges i Avis
Budget Groups årsrapport för formulär 10-K för året som slutade den 31 december 2018 och i annat
inlämnat material från företaget till den amerikanska Finansinspektionen SEC från tid till annan. Avis
Budget Group åtar sig ingen skyldighet att offentligt uppdatera några framtidsblickande uttalanden för att
återspegla efterföljande händelser eller omständigheter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Elin Ahldén
Lennox Public Relations
avispressoffice@lennoxpr.se
Laura Watts
Avis Budget Group International
Laura.watts@abg.com
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