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Avis Budget Group och Ford kopplar upp bilar och förnyar
hyrbilsupplevelsen i Europa
•

Kunder som hyr Ford Motor Company-bilar ur Avis Budget Groups europeiska flotta kommer
snart att märka att det blir lättare att hämta ut och lämna tillbaka hyrbilen.

•

Mer än 4 000 Ford-bilar i Avis Budget Group-flottan kopplas upp under 2019, med målet att
lägga till ytterligare 10 000 fordon under 2020 i företagens ömsesidiga strävan mot
uppkoppling.

STOCKHOLM den 2 september 2019 – Som del i målet att förnya hyrbilsupplevelsen
meddelar Avis Budget Group, Inc. (NASDAQ: CAR) idag att ett avtal slutits med Ford
Commercial Solutions om att koppla upp mer än 14 000 Ford Motor Company-fordon i Avis
Budget Groups europeiska fordonsflotta.
En uppkopplad hyrbil gör det möjligt att hantera hela bilhyran i Avis mobile app, inklusive att
välja exakt fordon, uppgradera och förlänga hyran direkt från mobilen. Att lämna tillbaka en
uppkopplad hyrbil är lika automatiserat – allt som krävs är ett knapptryck i appen.
De uppkopplade Ford-bilarna kommer också att erbjuda värdefull telemetri-data i realtid,
inklusive körsträcka, bränslenivå och fordonsskick. Det ger en snabbare hyrprocess för
kunderna eftersom Avis Budget Groups fleet managers effektivare kan bearbeta informationen
de behöver.
Ford Commercial Solutions levererar en inbäddad telematiklösning som erbjuder ett snabbt och
enkelt sätt för Avis Budget Group att koppla upp fordon och minimerar kostnaden och
komplexiteten i att implementera aftermarket-lösningar. Fler än 4 000 Ford-bilar förväntas vara
uppkopplade vid årsslutet 2019, och fler än 10 000 vid slutet av 2020.
– Vår tidigare nyhet om mer än 35 000 uppkopplade Ford-bilar i USA och denna expansion med
ytterligare 14 000 uppkopplade bilar i Europa visar styrkan i vårt samarbete med Ford
Commercial Solutions och är en viktig milstolpe i vår målsättning att ha en helt uppkopplad
bilflotta globalt. Uppkoppling gör oss mer effektiva och ger våra kunder en mer strömlinjeformad
och behovsanpassad upplevelse, säger Valerie Chenivesse, Fleet Services Director –
International på Avis Budget Group.
– Det är fantastiskt att få arbeta jämsides med ett företag som delar vår målsättning om att
utmana uppkopplingens och innovationens gränser när vi går in i en helt ny era för mobilitet,
tillägger Valerie Chenivesse.
Ford Commercial Solutions använder Transportation Mobility Cloud (TMC) från Autonomic för
att koppla upp sin integrerade telematiklösning. Det är en öppen plattform som på ett säkert sätt
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hanterar informationsflödet till och från fordonens modem. Genom partnerskapet drar Ford Data
Services fördel av Ford-bilarnas inbyggda uppkoppling och kan skicka vidare data direkt från
fordonen till TMC utan att behöva ytterligare hårdvara från tredje part eller nertid för installation.
Datan förmedlas enkelt till uthyrarens interna IT-system eller telematiktjänst genom TMC, vilket
ger företaget enkel tillgång till värdefull information som kan förbättra verksamheten och den
genomgående kundupplevelsen.
– Ford Data Services och TMC möjliggör realtidsuppkoppling över hela fordonsflottan, insamling
av ny data och insikter. Dessa insikter kommer att göra den dagliga driften lättare för våra
partners och deras kunder. Vi är mycket glada över samarbetet med Avis Budget Group, vars
målsättning om en uppkopplad fordonsflotta helt matchar vår. Vi kommer att erbjuda
100 procent uppkoppling på nya fordon vid slutet av 2020, säger Dave Phatak, director of
Ford Commercial Solutions, Europe.
Ford Commercial Solutions är en affärsenhet under Ford Smart Mobility LLC med ett mål: att
hjälpa fordonsflottor förbättra sin driftseffektivitet genom att erbjuda data på OEM-nivå som
verifierats av Ford-ingenjörer, såsom bränsleförbrukning och fordonsskick. För mer information
om Ford Commercial Solutions, gå till www.commercialsolutions.ford.com.
###

Om Ford Motor Company
Ford Motor Company är ett globalt företag baserat i Dearborn, Michigan. Företaget designar, tillverkar,
marknadsför och servar en komplett serie Ford-bilar, lastbilar, SUV, elfordon och Lincoln lyxfordon,
tillhandahåller finansiella tjänster genom Ford Motor Credit Company och strävar mot en ledarposition
inom elektrifiering, självkörande fordon och mobilitetslösningar. Ford har omkring 196 000 anställda över
hela världen. För mer information om Ford, dess produkter och Ford Motor Credit Company, besök
www.corporate.ford.com/.
Ford Europa ansvarar för att tillverka, sälja och serva Fordfordon på 50 enskilda marknader och
sysselsätter omkring 51 000 anställda vid sina helägda anläggningar och konsoliderade samriskbolag och
cirka 65 000 personer när okonsoliderade företag inkluderas. Förutom Ford Motor Credit Company
inkluderar Ford Europes verksamhet Ford Customer Service Division och 23 tillverkningsanläggningar (17
helägda eller konsoliderade samriskanläggningar och sex okonsoliderade samriskanläggningar). De
första Ford-bilarna transporterades till Europa 1903, och samma år grundades Ford Motor Company. Den
europeiska tillverkningen startade 1911.
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/.
Framåtblickande uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden i den betydelse som avses i Private
Securities Litigation Reform Act of 1995. Sådana framåtriktade uttalanden är föremål för kända och
okända risker och osäkerheter som kan leda till att faktiska resultat skiljer sig väsentligt från de som
uttrycks direkt eller indirekt i sådana uttalanden. Sådana risker och osäkerhetsfaktorer inkluderar, men är
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inte begränsade till, de förväntade fördelarna med uppkopplade fordon, tidpunkten för när företaget
kommer att ha uppkopplade fordon i sin flotta och de förväntade fördelarna med att samarbeta med Ford
Commercial Solutions. 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 utgår 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 årsredovisning, formulär 10-K för året som
slutade 31 december 2017 och i annat inlämnat material från företaget till den amerikanska
Finansinspektionen SEC från tid till annan. Förutom i den utsträckning som krävs enligt i USA gällande
statliga värdepapperslagar, åtar sig företaget ingen skyldighet att offentliggöra några revideringar av
framtidsinriktade uttalanden, att rapportera händelser eller att rapportera oförutsedda händelser.
Kontakt:

Elin Ahldén
Lennox Public Relations
+ 46 738 093383
avispressoffice@lennoxpr.se
Borbala Nagy
Ford of Europe
+44 739 3760241
Bnagy12@ford.com
Laura Watts
Avis Budget Group International
+44 7342 075 430
Laura.watts@abg.com
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