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Bättre koll på bilen: SnappCar och Telia
inleder samarbete
Den svenska delen av startupbolaget SnappCar, biluthyrningens svar på
Airbnb, kommer från och med den 15 december erbjuda sina kunder Telia
Sense. På så sätt kan uthyrarna bland annat se var bilen är, hur den körs och
om något händer när den står parkerad.
Bara i Sverige finns 100 000-tals bilar som i snitt står stilla 23 timmar per
dygn. SnappCars bildelningstjänst gör det möjligt för bilägare att enkelt hyra
ut sin bil när den inte används. Samtidigt ökar intresset för bildelning.
SnappCars svenska biluthyrningar har det senaste året ökat med 100%

jämfört med föregående år. Den bilmodell som hyrs ut mest är Volvo V40, och
den bil som har hyrts ut mest är en Ford Focus i Stockholm.
För att biluthyrarna ska få bättre koll på bilen när den är uthyrd inleder
SnappCar och Telia ett partnerskap där SnappCar erbjuder sina kunder
tjänsten Telia Sense, en molnbaserad lösning för den uppkopplade bilen. Med
en app och en liten hårdvara får bilägare tillgång till smarta tjänster. Det blir
inte bara enklare att ha koll på bilen; bilägarna får dessutom tillgång till
verkstadstjänster, besiktning, vägassistans, försäkring- och parkeringstjänster
från olika partnerföretag.
— Telia Sense passar vår tjänst som hand i handske eftersom våra kunder
med den får bättre koll på bilen när den är uthyrd. De kan se var bilen är och
hur den körs, om något händer eller om det uppstår några fel. Det blir bättre
och tryggare för både de som hyr och de som hyr ut, säger Fredrik Karlberg,
Sverigechef på, SnappCar.
— Det här är ett jättekul samarbete. Telia Sense är bara ett år gammal, men
tjänsten och hela ekosystemet runt den växer konstant. Att vi tar steget in i
delningsekonomin och samtidigt kan hjälpa SnappCars kunder att få en bättre
upplevelse är både spännande och roligt, säger Henrik Forssell, Partner
Manager Telia Sense.
Telia Sense hjälper bilägare att gör om sina bilar till smarta bilar. Genom
Telia Sense får användaren automatisk körjournal, 4G-wifi, smarta
servicetjänster och full kontroll över sin bil. Allt via en app. Sedan tidigare
har Telia Sense partnerskap med bland annat Folksam och Easy Park. Telia
Sense levereras av Telia Company.
SnappCar är Europas största bildelningstjänst. I praktiken arbetar SnappCar
med att koppla ihop privatpersoner som vill hyra ut sina bilar en kortare
period med personer som behöver hyra en bil. Tjänsten SnappCar gör det
möjligt att hyra en bil som redan står i ens kvarter, komma överens med
ägaren på kort tid och sedan rulla iväg. Det ingår alltid försäkring via If.
Läs mer om Telia Sense här:
https://www.telia.se/privat/bredband/tjanster/teliasense
Läs mer om SnappCar här: https://www.snappcar.se

För mer information, kontakta gärna Telias pressavdelning 0771-775830
eller besök vårt nyhetsrum teliapress.se

Vi är Telia. Den nya generationens telekomföretag.
Våra 6.700 kundbesatta kollegor möter miljontals kunder varje dag i ett av
världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala
ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få
tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året
om. För att ge människor tillgång till alla nya spännande tjänster satsar vi
miljarder på att bygga det digitala samhället, vi bygger Framtidens nät. Vi har
bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare
våra kunder. Läs mer på www.telia.se
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