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Nu öppnar Avis nya hyrbilsstation i centrala Sundsvall

Den 3 oktober slår Avis Sverige upp dörrarna till den nya hyrbilsstationen vid Norra

Brofästet i centrala Sundsvall. Stationen, som kommer att drivas av franchisetagaren och

sundsvallsbon Jimmy Johansson, kommer att bli en viktig knytpunkt för resenärer i

Sundsvall med omnejd.

30 september, 2022, Sverige. Från och med måndag 3 oktober välkomnar Avis kunder till den

nya stationen på Industrigatan 11, i hjärtat av Sundsvall. Med ett brett utbud av olika

bilmodeller, storlekar och miljöbilar i sin flotta ska stationen möta både Sundsvallsbornas och

besökares efterfrågan på hyrda och leasade bilar. För att spegla den ökade efterfrågan på

miljöbilar kommer 75 procent av stationens alla fordon vara laddbara. Stationen kommer att

drivas av den nya franchisetagaren och stationschefen Jimmy Johansson.

– Jag ser oerhört mycket fram emot att äntligen få öppna upp Avis nya hyrbilsstation. Det

kommer bli en betydelsefull knytpunkt i hjärtat av Sundsvall och jag hoppas att det kommer

skapa nya möjligheter för möten och samverkan. Tillsammans med Avis har vi hittat en bra

lösning som kan svara på varje unika kunds intressen och behov, säger Jimmy Johansson,

stationschef och franchisetagare på Avis biluthyrning i Sundsvall.

Den nybyggda stationen ligger vid Norra Brofästet, ett stenkast från motorvägen, vilket gör

den lättillgänglig för resenärer både från flygplatsen och tågstationen. Kundgruppen består

delvis av företag verksamma i Sundsvall, men också privatpersoner, turister och

företagskunder på besök. Till det har Sundsvall blivit en för många viktig knytpunkt för resor

både söder- och norrut. Med den digitala incheckningstjänsten QuickPass kommer kunder

som kommer till stationen få en än mer sömlös reseupplevelse i regionen.

- Vi är glada att välkomna våra kunder till Avis hyrbilsstation i Sundsvall. Staden är viktig

för Avis och vi vill finnas på plats för sundsvallsborna. Avis strävar efter att vara

tillgängliga och möta kunder som har behov av att hyra bil, för kortare resor eller för

en längre tid, i hela Sverige. Sundsvall är ett populärt besöksmål för många turister,

men också en viktig utpost för resenärer till andra delar av landet, säger Andrew

Smith, chef för Avis i Sverige och Danmark.



Address

Industrigatan 11, Sundsvall

Öppettider

Sundsvallstationens ordinarie öppettider är 07:30-16:30. Det kommer även finnas möjlighet

till tillgänglighet utanför ordinarie öppettider vid förfrågan.

För mer information vänligen kontakta:
avispressoffice@lennoxpr.se

Om Avis Car Rental 
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