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סייברוואן כסת לראשוה לשוק הליסיג:

חתמה על הסכם להתקת מערכות  Saveroneברכבי הליסיג
של חברת אלדן
חברת סייברוואן תציע לראשוה את מערכות החברה לציי רכב כחלק איטגרלי מעסקת הליסיג .עד היום
מכרו המערכות ישירות לציי הרכב .לאלדן ,שתהיה חברת הליסיג ,המכירה וההשכרה הראשוה בישראל
שתציע את המערכות של סייברוואן ,יש ציי רכב הכוללים כ 30,000-רכבים .מדובר בפוטציאל שוק אדיר עבור
סייברוואן .המערכות יותקו בתוספת תשלום של כמה עשרות שקלים לחודש לדמי ההחכרה.

חברת סייברוואן הודיעה הבוקר לבורסה כי היא תכס לראשוה לשוק הליסיג בעקבות חתימה על הסכם שיתוף פעולה
עם חברת אלדן תחבורה בע"מ .במסגרת ההסכם סייברוואן תמכור ,תתקין ותעיק שירות ואחריות למערכות Saverone
למיעת היסח דעת משימוש מסוכן בטלפון הסלולארי בזמן היגה בכלי הרכב שאלדן מחכירה ללקוחותיה ,על בסיס
הזמות שתזמין אלדן מעת לעת וכן על בסיס הפיית לקוחות החברה ולקוחות פוטציאליים שלהם רכבים המוחכרים
מאלדן.
לאור הסכם שיתוף הפעולה ,יהיה באפשרותם של ציי רכב המחכירים רכבים מאלדן לקבל את רכביהם החדשים לאחר
שהותקה בהם מערכת סייברוואן וכשמחיר המערכת ,התקתה והשירות והאחריות המועקים לבעלי הרכבים המוחכרים
יתומחר במסגרת עסקת החכרת הרכב מאלדן – מדובר בתוספת של כמה עשרות שקלים בחודש .לאלדן ציי רכב של כ-
 30,000רכבים והיא אחת מארבע השחקיות הגדולות בסגמט ההשכרה היומית )תח שוק של  (11%ובסגמט הליסיג
)תח שוק של  .(17%ראוי לציין כי אלדן היא החברה הראשוה בישראל שתציע את המערכות של סייברוואן ללקוחותיה.
להערכת ההלת סייברוואן ,ההסכם מהווה קפיצת מדרגה משמעותית בפוטציאל הפצת מערכות סייברוואן בישראל,
ומהווה הבעת אמון מגורם מקצועי ומשמעותי בשוק הליסיג הישראלי .ההסכם צפוי להאיץ את החדירה של מערכות
סייברוואן לציי רכב וספים.

אורי גלבוע ,מכ"ל חברת סייברוואן מסביר כי" :אסטרטגיית השיווק שלו ,להרחבת השימוש במערכות סייברוואן,
כוללת שיתופי פעולה עם שחקים משמעותיים המספקים שירותי השכרת רכב וליסיג ולא רק חברות בעלות ציי רכב
גדולים .ההסכם עם אלדן ,מהווה הבעת אמון בטכולוגיה שלו מאחת החברות הגדולות והמובילות בתחום ובעלת צי של
כ 30,000-רכבים .עצם הכסת המערכת והתשלום בגיה כחלק מעסקת הליסיג הופך את מערכת לגישה למרבית ציי
הרכב .תמורת תוספת קטה לתשלום החודשי ההג הה מסביבת היגה בטוחה יותר ומסיכון מופחת לאובדן בפש ורכוש
בעקבות תאוות .במקביל ,או ממשיכים לספק מערכות ללקוחות ,מקדמים פיילוטים עם חברות וארגוים עם ציי רכב
גדולים ושתתף בקול הקורא של משרד התחבורה במטרה להיות חלק איטגרלי ממהלך רגולטורי לשילוב טכולוגיות
למיעת היסח דעת ממכשיר ייד בכל הרכבים בישראל".

אבישי לוי ,משה למכ"ל אלדן הוסיף" :זהו חלק בלתי פרד מה DNA-שלו ,לייצר ערכים מוספים ללקוחותיו תוך
שימת דגש על מוטיבים בטיחותיים וטכולוגיים .או שמחים להיות הראשוים בישראל אשר מציעים ללקוחותיו מערכת
בטיחותית זו ובדגש על תוצרת כחול לבן.

מערכת סייברוואן ועדה לתת מעה לבעיית היסח הדעת של הגים העושים שימוש באפליקציות שוות במכשיר הייד
במהלך היגה ומסכים את משתמשי הכביש .על פי מחקרים ,העלות השתית של תאוות דרכים בארה"ב בלבד עומדת
על כ 300 -מיליארד דולר ,כש 25% -מהתאוות קשורות לשימוש במכשיר הייד בזמן היגה .טכולוגיית החברה מועת
היסח הדעת על ידי מיעת גישה ליישומים שוים במכשיר ואיה מצריכה שיתוף פעולה של ההג תוך שהיא מייצרת סביבת
היגה שקטה ובטוחה.
שוק היעד הראשוי של החברה כולל ציי רכב מסחריים ופרטיים בהם תותקן מערכת החברה במטרה להפחית סיכוים
ולהוריד עלויות בשל תאוות דרכים בהן מעורבים הגיהם .לחברות ביטוח וליסיג וכן לחברות המהלות ציי רכב יש עיין
רב בהפחתת זקים ועלויות כתוצאה מתאוות דרכים.

