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Tiedotteeseen liittyvät kuvat ovat ladattavissa tekstin alla sijaitsevien linkkien kautta.

Veho as a Service huomioi asiakkaiden muuttuvat tarpeet

Vehon VaaS-palvelukonsepti ratkaisee liikkumisen haasteita
VaaS = Veho as a Service, joustava tapa ratkaista autotarve
Liikkuvuutta uudella tavalla - liikkuvuus ei välttämättä tarkoita auton omistamista
VaaS mukautuu asiakkaan elämän näköiseksi
Ei edellytä pitkäaikaista sitoutumista käyttäjiltä

Huominen voi tuoda esille kokonaan uusia liikkuvuustarpeita, hetkellisen liikkuvuustarpeen toisella paikkakunnalla tai toisen tyyppisellä
autolla. VaaS (Veho as a Service) on sujuva ratkaisu, joka vastaa näihin haasteisiin – oli sitten kyse lyhytaikaisesta autonvuokrauksesta tai
jatkuvasta, mukautuvaa autoa ja joustavaa maantieteellistä sijaintia edellyttävästä liikkumisesta.

Mukavuus, vapaus, joustavuus, riskittömyys

VaaS-liikkuvuuspalvelut perustuvat asiakaslähtöiseen valinnan vapauteen ja riskittömyyteen. Palvelu tuo asiakkaalle mukautuvan ja
oikeanlaisen kaluston käyttötarpeen mukaan, paikasta riippumatta. Se myös vapauttaa asiakkaan kokonaan auton ylläpitoon liittyvistä
huolista ja ajankäytöstä. VaaS sisältää alussa kaksi palvelupakettia; VaaS Ready! ja VaaS Flow.

Vaas Ready! – maksu käytön mukaan

VaaS Ready! tarjoaa tarpeeseen sopivan auton juuri silloin, kun asiakas sitä tarvitsee. Palvelua voidaan käyttää älypuhelimeen ladattavan
sovelluksen kautta, internetin välityksellä, puhelimitse tai henkilökohtaisella käynnillä SIXT-toimipisteessä. Palvelun hinta perustuu auton
käyttöön ajan ja ajettujen kilometrien mukaan.

Kuukausiveloituspohjainen joustava Flow

Flow-palvelupaketti tarjoaa käyttöön aina tarpeiden mukaisen auton. Kuukausihinnoiteltu Flow sisältää mahdollisuuden vaihtaa perusauton,
suuremman auton ja pakettiauton välillä. Perusauto mitoitetaan asiakkaan pääsääntöisen käyttötarpeen mukaan, ja se voi olla millainen
henkilöauto tahansa pienestä perheautosta kookkaaseen farmariin saakka. Flow-asiakas saa henkilökohtaisen yhteyshenkilön, joka
varmistaa Flow-autojen sujuvan vaihdon. Yhden sopimuksen piirissä voi olla jopa viisi kuljettajaa, jotka voivat käyttää autoa Suomessa
paikasta riippumatta. Palveluverkostossa on n. 50 toimipistettä.

Flow toimii yhtä joustavasti yrityksen yhteiskäyttöauton tai perheen yhteisen auton kanssa. Se on mainio apu myös yritysten
kalustohallinnassa, jolloin on mahdollista jopa parantaa autojen saatavuutta yhtä aikaa laskevien kustannusten kanssa. Flow tulee jatkossa
tuomaan joustavuutta myös perinteisen leasing-auton käyttöön.

Esimerkkinä Flow-auton joustavuudesta voidaan ottaa pääkaupunkiseudulla asuva perhe, jonka esikoinen on aloittanut opiskelut Oulussa.
Perhe käyttää Flow-autoa pääsääntöisesti arkisin. Viikonloppuisin autolla ei ole pk-seudulla käyttöä. Auto voidaan työviikon lopuksi ”tallettaa”
SIXT-autovuokraamoon, jonka jälkeen Oulussa opiskeleva perheen jäsen voi ”nostaa” auton käyttöönsä Oulun SIXT-palvelupisteestä.
Yhtälailla kun Flow-auto viedään määräaikaishuoltoon, se palautetaan SIXT-palvelupisteeseen, josta matka jatkuu joustavasti vastaavalla
autolla. Flow-sopimuksen haltijan ei tarvitse huolehtia auton huoltoon tai kausirenkaiden vaihtoon kuljettamisesta, asiat hoituvat joustavasti
yhdessä palvelupisteessä asioimalla.

Ei edellytä pitkäaikaista sitoutumista

Flow-sopimus on kuukausipohjainen. Se voidaan solmia asiakkaan tarpeen mukaiseksi ajaksi ja sovittua aikaa voidaan muuttaa
sopimuskauden aikana ilman sanktiomaksuja. Lyhimmillään sopimus voi kestää vain yhden kuukauden.

VaaS on osa MaaS Globalin kasvavaa palvelukonseptia

VaaS-tuoteperhe on myös saatavilla käyttäjälähtöisessä Whim-sovelluksessa, jota MaaS Global Oy kehittää yhteistyössä Vehon kanssa.
Whimistä asiakas saa sujuvasti matkansa toteuttamiseen eri kulkuvälineet, sisältäen Vehon liikkuvuuspalvelut. Veho on yksi MaaS Globalin
omistajista.

Tiedotteeseen liittyviä lisätietoja:
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Lisätietoja myös www.veho.fi ja www.mercedes-benz.fi ja http://media.daimler.com/.
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