Hertz utvider og forbedrer sine bilpooler
En bilpool er et visst antall biler plassert ved sentrumsnære trafikknutepunkter.
Man leier på kort varsel, og betaler kun for den tiden man har bilen. Bilpool er
del av fremtidens samferdselsløsning for Oslo og de andre større byene i Norge.
Nå utvider og forbedrer Hertz bilpoolene sine i Oslo.
Bilpool er fremtiden
Oslo er i ferd med å bli en storby hvor fortetning av boliger og arbeidsplasser
sterkt begrenser muligheten for privat bilbruk. Mangel på parkeringsplasser gjør
at mange som bor i sentrum ikke har bil, og de som har vært vant til å bruke
privatbil til jobben må i større grad basere seg på å reise kollektivt. Dette øker
behovet for iblant å kunne leie en bil raskt og fleksibelt.
- Bilpoolene er et viktig supplement til kollektivtrafikken. I blant kan det være
enklere, billigere eller helt nødvendig å disponere en egen bil et par timer eller
dager. Privat eller i forbindelse med jobb. Etter hvert som Oslo fortettes vil vi ser
flere og større bilpooler, forteller Trygve Simonsen, adm. direktør for Hertz i
Norge.
Brukervennlig
Med ny teknologi åpnes bilen med medlemskortet. All informasjon om kjøring,
leieperiode etc. sendes automatisk til systemet som så lager en detaljert faktura
til kunden.
- Vi er stolte av de nye teknologiske løsningene som gjør det enkelt både å
bestille, hente ut og bruke leiebilen. En egen nettløsning er utviklet og splitter
nye Volvo V60 drivE står klare for leie, forsetter Simonsen.
Snart er det en bilpool nær deg
Så langt har Hertz etablert fire bilpooler i Stor-Oslo regionen, på Colosseum,
Tjuvholmen, Løren og i Nydalen. Og flere og større bilpooler er under
planlegging.
- Hertz skal være Norges største aktør også når det gjelder bilpool-tilbudet. Det
største prosjektet er knyttet til Bjørvika, hvor mange tusen skal bo eller arbeide,
men hvor de færreste vil ha egen parkeringsplass. Bilpool er et klart
satsingsområde for oss, avslutter Trygve Simonsen i Hertz Bilutleie.

