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  הליסיג בשוק הילוך מעלה סייברוואן

הליסיג  רכביב SaverOneעל הסכם להתקת מערכות  חתמה החברה

  ישראל  Hertzשל 

ברכבים  הליסיג מעסקת איטגרלירכב כחלק  לציי SaverOneמערכות  אתלהציע  תחלסייברוואן  חברת

יותקו עבור תשלום חד פעמי שיכלול התקה, שירות  המערכות. ישראל Hertz קבוצתחדשים שיוחכרו על ידי 

  ואחריות לשלוש שים. 

תגדיל משמעותית את מספר החברות  Hertzאורי גלבוע, מכ"ל חברת סייברוואן: "אי מאמין כי העסקה עם 

 יגדיל ,ליסיגה, מהחברות המובילות בשוק Hertzהפעולה עם  שיתוף .SaverOneבארץ שישתמשו במערכת 

  .בישראל הרכב ציי לשוק שלו החדירה אפשרות את משמעותי באופן

  

במסגרתו לקוחות  ישראל  Hertz קבוצתעם  שיתוףעל  סיכמהסייברוואן הודיעה הבוקר לבורסה כי  חברת

Hertz   יוכלו לשכור את מערכתSaverOne ג ברכבים חדשים.  עסקתמ כחלקהליסי  

Hertz וקשר  חברת באמצעות המותג פועל בישראלוהפופולארי בעולם כאשר  הגדול הרכב השכרת מותג הי"

 ישראל Hertz. קבוצת Thrifty -ו Dollarהעולמית והמותגים  Hertz של הישראלית הזכייית", קאר -רט א

 גם יבואית רכבי וולוו והודה לישראל. שהיאמצאת בבעלות קבוצת "מאיר" חברה למכויות ומשאיות בע"מ, 

  

. שיתוף הפעולה בישראל הליסיג בשוק שלוהשי  ההסכם זהו"מסביר כי:  מכ"ל חברת סייברוואן, גלבוע אורי

מערכת להתקין את  המעויייםציי הרכב  מהליאת האפשרויות העומדות בפי  מגדילישראל  Hertz קבוצת עם

 תואת הרכבים עם המערכ יוכלו לקבל הרכב ציי, כזה פעולה שיתוף באמצעות. החברה ברכבי סייברוואן

  .החדש הרכב קבלת בעת מותקות

משמעותית  יגדיל, הליסיג בשוק המובילות מהחברות, ישראל Hertz קבוצתעם  הפעולה שיתוףאי מאמין כי 

  .״בישראל הרכב ציי לשוק שלו החדירה אפשרות אתו SaverOneאת מספר החברות בארץ שישתמשו במערכת 

  

, מסר: "חשיבות המערכת של סייברוואן היא עצומה עבור ציבור ישראל Hertzשמעוי, מכ"ל קבוצת  די

אשר יתקיו את המערכת החדשה ברכביהם יביו את חשיבותה.  Hertzההגים בישראל. אין לי ספק כי לקוחות 

  התקת המערכת ברכבי הלקוחות תציל חיי אדם פשוטו כמשמעו" 

  

של הגים העושים שימוש באפליקציות שוות במכשיר מערכת סייברוואן ועדה לתת מעה לבעיית היסח הדעת 

הייד במהלך היגה ומסכים את משתמשי הכביש. על פי מחקרים, העלות השתית של תאוות דרכים בארה"ב 



                                                                            

מהתאוות קשורות לשימוש במכשיר הייד בזמן היגה.  25% -מיליארד דולר, כש 300 -בלבד עומדת על כ

ח הדעת על ידי מיעת גישה ליישומים שוים במכשיר ואיה מצריכה שיתוף טכולוגיית החברה מועת היס

  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 

עורבים הגיהם. לחברות ביטוח וליסיג וכן לחברות סיכוים ולהוריד עלויות בשל תאוות דרכים בהן מ

  המהלות ציי רכב יש עיין רב בהפחתת זקים ועלויות כתוצאה מתאוות דרכים.

 


