Nota de premsa
Acord de col·laboració

VIATGES EROSKI LLANÇA UNA NOVA LÍNIA DE
NEGOCI DE RÈNTING DE VEHICLES JUNTAMENT
AMB ALD AUTOMOTIVE
 El nou servei s’ofereix de manera multicanal per mitjà de l’app, la web
i la venda assistida presencial a la xarxa d’agències
 La divisió Travel Air també ofereix rènting de cotxes per a empreses
amb una gamma exclusiva d’automòbils
 Els socis d’EROSKI Club compten amb ofertes especials
Elorrio, 5 de juny de 2019.- Viatges EROSKI diversifica la seva oferta i llança una
nova línia de negoci de rènting de vehicles juntament amb ALD Automotive. Les
dues companyies han signat un acord de col·laboració que preveu condicions
especials per als socis d’EROSKI Club.
El nou servei de mobilitat s’ofereix de manera multicanal. L’oferta digital es
gestiona des del web www.eroskimovilidad.com i mitjançant la secció “Les meves
promocions” de l’app EROSKI i la venda assistida presencial, des de la xarxa
d’agències de Viatges EROSKI.
La seva divisió de viatges d’empresa, Travel Air també ofereix aquest nou servei de
mobilitat per a empreses amb una gamma exclusiva d’automòbils.
Els socis-clients d’EROSKI que contractin aquest nou servei rebran 100 euros
d’estalvi en la seva targeta EROSKI Club.
“L’aliança subscrita amb ALD Automotive ens permet oferir un nou servei per a
poder cobrir totes les necessitats de mobilitat que avui tenen els consumidors. I ho
fem de manera omnicanal, perquè els més de 6 milions de socis-clients del grup
EROSKI tinguin totes les facilitats per a accedir a l’oferta eficient i competitiva que
oferim”, ha explicat el director Comercial de Viatges EROSKI, Sergio Gómez Oruna.
De la seva banda, el director Comercial de Retail i B2C d’ALD Automotive, José Luis
Hernández, ha afirmat que “es tracta d’un acord clau, fonamentalment de cara a la
difusió del rènting a la zona nord i a Balears, on EROSKI és líder. Mitjançant la seva
àmplia xarxa de distribució s’obren moltes possibilitats per a acostar el lloguer de
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vehicles a tota mena de consumidors, especialment els socis-clients d’EROSKI, i a
les empreses”.
Promoció 50è aniversari
Per al seu llançament, i amb motiu de la celebració del 50è aniversari d’EROSKI,
s’ha configurat una oferta especial per als socis d’EROSKI Club que ofereix un
Toyota CHR 1.8 125H Advanced al preu de 340 euros/mes (IVA inclòs) durant 36
mesos i 15.000 quilòmetres.

Sobre Viatges EROSKI
És una de les agències líders del sector, especialista en el viatge vacacional i amb més de
174 centres a tot Espanya. A més de les seves oficines en línia www.viajeseroski.es y
www.viatgescaprabo.es. A més, disposa de la divisió especialitzada en viatges d’empresa i
organització de congressos, Travel Air que entre altres funcions s’encarrega de negociar les
millors tarifes en companyies aèries, cotxes de lloguer i hotels.
Viatges Eroski és la primera agència de viatges amb els certificats de qualitat UNE-EN-ISO
9001-2018, UNE 189001 de Serveis Turístics d’Intermediació (Q de Qualitat Turística de
l’ICTE) i el certificat Q de plata 2015 com a reconeixement a l’excel·lència en la gestió
empresarial. A més, compta amb el segell de Turisme Familiar que atorga la Federació
Espanyola de Famílies Nombroses.
Sobre ALD Automotive
ALD Automotive és un líder global en solucions de mobilitat que ofereix serveis complets de
rènting i gestió de flotes en 43 països a una base de clients formada per grans empreses,
pimes, professionals i particulars. Com a líder en la seva indústria, situa la mobilitat
sostenible al centre de l’estratègia, i ofereix als seus clients solucions de mobilitat
innovadores i serveis adaptats a la tecnologia per ajudar-los a centrar-se en els seus
negocis. Amb 6.500 empleats arreu del món, ALD gestiona 1,68 milions de vehicles (al març
de 2019). ALD cotitza a Euronext Paris (compartment A; ISIN: FR0013258662; tíquer: ALD)
i s’inclou en l’índex SBF120. L’accionista propietari d’ALD és Société Générale.
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