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Hertz lanserar unik tjänst för smidigare
långtidshyra
Hertz Biluthyrning lanserar ett nytt koncept för att långtidshyra bil. Hertz
Flexifleet riktar sig till dem som på kort varsel behöver fordon mellan 28 och
364 dygn. Det som gör tjänsten unik är att kunden själv kan söka bilmodell
och boka direkt via webben. I månadskostnaden ingår allt utom trängselskatt
och löpande underhåll. Att kunden inte behöver binda sig till en specifik bil,
tillsammans med den korta bindningstiden, underlättar för snabb anpassning
av bilflottan efter behov.
Flexifleet är Hertz nya tjänst för långtidsuthyrning. Tjänsten riktar sig till dem
som på kort varsel är i behov av ett eller flera fordon från 28 till 364 dygn.
Bindningstiden är avsevärt kortare jämfört med vanlig leasing, vilket gör det
enkelt att öka eller minska bilflottan efter behov. I flottan finns bilmodeller
främst från Volvo, Ford och Renault. Till skillnad från leasing behöver kunden
inte binda sig till varken bilmärke och modell. Debitering sker månadsvis och
i månadskostnaden ingår, förutom bilhyra, försäkring, service och en
körsträcka upp till 30 000 kilometer per år. Trängselskatt och löpande
underhåll, såsom torkarblad och biltvätt, tillkommer. Alla Flexifleet-kunder
har dessutom tillgång till assistans dygnet runt.
– En av fördelarna är den flexibilitet vi erbjuder i och med den
veckobaserade prissättningen och den korta bindningstiden. Detta kan
jämföras med leasing eller liknande lösningar där det ofta tillkommer extra
månadsavgifter eller andra kostnader om man vill säga upp kontraktet, säger
Anders Tärnell, marknadschef på Hertz Biluthyrning.
Det unika med tjänsten är att kunden själv söker modell och kan boka bilen
direkt. Bilarna bokas på www.hertz.se/flexifleet. Via en webbaserad söktjänst
får man snabbt svar på vilka fordon som är tillgängliga. Man anger önskat
startdatum, slutdatum och bindningstid och därefter väljer man bilmodell och

eventuella tillval såsom dragkrok och automatväxel. En lista över de bilar
som är tillgängliga under angiven period på Hertzkontor inom 50 kilometers
radie presenteras. Därefter väljer man de bilar man önskar och klickar på
boka-knappen. En bekräftelse på bokningen skickas via e-post.
– Hertz Flexifleet är ett bra komplement till vårt utbud av transportlösningar.
Nu kan vi erbjuda såväl tjänstebilar, förmånsbilar, projektbilar och
traditionella hyrbilar vid exempelvis tjänsteresor, som bilpool och samåkning,
säger Anders Tärnell.
Hertz arbetar målmedvetet med hållbarhetsfrågor. Därför erbjuds alltid de
senaste bilmodellerna med möjlighet till månatlig statistik med information
om exempelvis miljöpåverkan. Det är också möjligt att klimatkompensera
bilresorna.
För mer information, vänligen kontakta:
Anders Tärnell, marknadschef, Hertz, telefon 08-657 30 02, mobil 0708-52 99
24,
e-post: anders.tarnell@hertz.se

Hertz är världens ledande biluthyrningsföretag med över 8 300 uthyrningskontor i
146 länder runt om i världen. I över 90 år har Hertz levererat hyrbilslösningar av
högsta kvalitet till såväl företagskunder som privatresenärer. Hertz Sverige är ett
företag inom Volvo Personvagnarsfären och är miljöcertifierat enligt ISO 14001.
För mer information, besök gärna www.hertz.se
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