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Hyrbilsföretaget Avis partnar upp med svenska
startup-bolaget Northe – vill förenkla resan med elbil
Sedan 2020 har Avis Sveriges kunder varit garanterade en miljöbil vid bokningstillfället genom
initiativet GoGreen. Nu lanserar hyrbilsföretaget ett samarbete med det nylanserade svenska
bolaget Northe, för att sänka trösklarna ytterligare och göra det enklare för kunden att välja en
elbil.

– Avis Sverige har legat i framkant när det kommer till att snabbt ställa om till en mer elektrifierad
hyrbilsflotta och idag har vi till största delen laddningsbara bilar. Samtidigt har räckviddsångest blivit ett
återkommande begrepp. Framför allt om det är första gången man kör en elbil kan ruttplanering och
laddning kännas som en utmaning. Samarbetet med Northe löser det problemet och gör att våra
kunder kan fokusera helt på det roliga med resan, säger Andrew Smith, chef för Avis i Sverige och
Danmark.

Idag är elbilsförare beroende av olika kort eller appar för att betala hos de olika operatörerna av
laddinfrastruktur. För att lösa det och göra elbilskörandet enklare, samlar Northe laddstationer från
flera operatörer i en och samma plattform. I dagsläget har bolaget stöd för operatörer som täcker en
stor del av Sveriges offentliga laddstolpar.

Genom partnerskapet tar Avis och Northe nu ytterligare ett steg för att det ska bli ännu enklare att hyra
en elbil och planera sin resa. Samarbetet gör det möjligt för Avis kunder att hitta laddstolpar, jämföra
priser och betala sin laddning via Northe utan att behöva registrera konton hos olika laddoperatörer.
När bilen hämtas från Avis hyrbilsstationer får kunden en laddbricka på nyckelknippan som kan
användas för att ladda bilen på alla anslutna laddstationer, oavsett leverantör. Kostnaden för
laddningen läggs på slutfakturan för hyrperioden.

– Northe är lösningen för alla som är trötta på att leta laddstationer och klura ut vilken
betalningslösning som funkar vart. Vi planerar din laddning och du fokuserar bara på vart du är på
väg. Med Avis har vi dessutom kunnat integrera betalningssystemet för att göra det så enkelt som
möjligt för kunden, vilket bidrar mycket till helhetsupplevelsen. Vår förhoppning är att detta ska
innebära att fler ska våga ta steget till att testa köra elbil, säger Tamas Hess, medgrundare av Northe.

Under våren har Avis Sverige och Northe genomfört ett antal pilotprojekt där tjänsten har testats och
utvärderats med Avis avtalskunder. Efter positiv respons har Avis Sverige nu beslutat att samarbetet
ska rullas ut för både privat- och företagskunder. Målet är att det ska bli tillgängligt för alla Avis kontor
runt om i Sverige, men i ett första steg kommer några utvalda stationer få tillgång till tjänsten under
sommaren.

Partnerskapet är en del av Avis Sveriges mål för att halvera sina koldioxidutsläpp från 50gram/km till
25gram/km till 2025. Det är ett av bilbranschens mest ambitiösa klimatmål, och innebär både en
snabbare och en större minskning än vad Sveriges riksdag och Fossilfritt Sverige har som mål. 2025
kommer minst 80 procent av Avis Sveriges flotta bestå av laddbara fordon och till det välkomnas
Northe som en partner för framtiden.
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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

Om Northe
Northe grundades i Sverige 2020 av David Fauné, Tamas Hess och Stefano De Colli och har hittills
lanserats i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Northe erbjuder en ledande digital plattform i en app
som samlar laddstationer på en och samma plats för företag och privatpersoner. Plattformen ger
användare tillgång till tusentals laddplatser från flera laddningsoperatörer i Norden. Genom
partnerskap med operatörer av laddstolpar vill Northe göra elbilskörande enkelt för användaren. För
mer information, besök www.northecharge.com
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