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Toyota tworzy KINTO Europe – nowego gracza na rynku nowoczesnych
usług mobilności
•
•
•

KINTO Europe, nowa spółka joint venture założona przez Toyota Motor Europe (TME) i
Toyota Financial Services (TFS), rozpocznie działalność w kwietniu 2021
Nowa firma z siedzibą w Kolonii będzie zarządzała usługami mobilności KINTO w
Europie – tym samym KINTO zmieni swój status z projektu na osobną spółkę
specjalizującą się w usługach mobilności
Europejskie przedstawicielstwo Toyoty odegra kluczową rolę w dostarczaniu klientom
nowych usług mobilności KINTO, którą połączy ze swoją główną działalnością na polu
sprzedaży i obsługi technicznej samochodów

Nowa marka usług mobilnych KINTO pojawiła się w Europie w styczniu 2020 roku. Od tego czasu
dzięki stałym inwestycjom Toyota wprowadziła na rynek wiele różnych usług pod znakiem KINTO i
rozwinęła je pod względem zasięgu i popularności.
Obecnie projekt KINTO wchodzi w nowy etap rozwoju i staje się odrębną firmą o nazwie KINTO
Europe. Spółka joint venture założona przez Toyota Motor Europe (TME) i Toyota Financial
Services (TFS) będzie miała siedzibę w Kolonii w Niemczech i rozpocznie działalność w kwietniu
2021 roku. Firma skupi się na oferowaniu w Europie wielu różnych usług mobilności pod wspólną
marką KINTO.
Serwisy KINTO w Europie
KINTO One to usługa leasingu all inclusive, która do tej pory została wprowadzona na siedem
europejskich rynków, a w 2021 roku zadebiutuje na kolejnych. Obecnie KINTO One zarządza
parkiem ponad 100 000 samochodów, co daje mu pozycję średniego gracza na europejskim rynku
flotowym.
KINTO Share świadczy szeroki zakres usług car-sharingowych, zarówno klientom korporacyjnym i
instytucjom publicznym, jak i osobom prywatnym. Obecnie serwis działa w Irlandii, Włoszech,
Danii, Hiszpanii i Szwecji, a w najbliższym czasie będzie uruchamiany na kolejnych rynkach.
Jednocześnie usługa KINTO Share jest również przygotowywana do wprowadzenia do sieci
dealerskich Toyoty i Lexusa.
KINTO Flex to elastyczny serwis wynajmu krótkoterminowego dla subskrybentów, który
umożliwia klientom wypróbowanie pełnej gamy modeli Toyoty i Lexusa. Program daje więcej
swobody w użytkowaniu samochodów, pozwalając korzystać z różnego rodzaju samochodów w
ciągu roku, w zależności od potrzeb i upodobań. Operator zajmuje się kompleksową obsługą
techniczną pojazdów, pozostawiając klientom możliwość cieszenia się wieloma różnymi
samochodami bez dodatkowych obowiązków, takich jak przeglądy czy naprawy.
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KINTO Join to system wspólnego korzystania z samochodów (car pooling) dla pracowników, który
umożliwia im stworzenie własnej sieci prywatnego transportu. Usługa została uruchomiona w
Norwegii i we Włoszech, a wkrótce zadebiutuje w Wielkiej Brytanii.
KINTO Go to kompleksowy system, który w jednym miejscu integruje różne usługi związane z
transportem. Dzięki aplikacji można zaplanować podróż, kupić bilety na transport publiczny oraz
zapłacić za parking lub taksówkę. Serwis osiągnął dobre wyniki we Włoszech i obecnie trwają
prace nad jego ekspansją do innych krajów.
Nowe perspektywy dla usług mobilności
Pandemia Covid-19 postawiła branżę motoryzacyjną i jej klientów przed wieloma nowymi
wyzwaniami, jednocześnie skłaniając ludzi do przemyślenia ich priorytetów oraz do zmiany stylu
życia. Toyota jest przekonana, że nowa sytuacja stwarza ogromne szanse rozwoju dla
innowacyjnych usług mobilności. Zapotrzebowanie na inteligentne, elastyczne formy transportu
będzie rosło, a nacisk na posiadanie samochodu na własność będzie słabł, ustępując miejsca
różnym formom użytkowania pojazdów na żądanie. KINTO Europe to idealna odpowiedź na nowe
trendy.
„Nie możemy po prostu naśladować naszych konkurentów i innych graczy z branży transportowej
w ich tradycyjnych działaniach. Szukamy własnej drogi, która pozwoli nam wykorzystać nasze
atuty i wyróżnić się na rynku mobilności” – powiedział Tom Fux, CEO firmy KINTO Europe.
W Polsce dotychczas dostępne usługi mobilne zostaną włączone do systemu KINTO, który Toyota
wprowadzi na polski rynek w 2021 roku. Stopniową będą do nich dołączane nowe usługi.
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