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Elektrifisering Tilkobling SelvkjørendeMobilitet

- Bilene blir elektriske 
- Utfordrer tilgang til biler 

og vårt servicemarked

- Bilene er tilkoblet 
hverandre, maskiner og 
kunden

- Digitalisering åpner for 
nye tjenester

- Veksten i bransjen 
forventes fra nye 
tjenester

- Trafikksikkerhet og flyt
- Nye forretningsmodeller 

og «den 3. plassen»
- Døråpner for helt nye 

verdikjeder 

- Nye eierformer vokser 
frem

- Bil som tjeneste ikke 
lenger prodikt

- Nye aktører etablerer 
seg og konkurranse fra 
utlandet



Tradisjonelt bilsalg utfordres og nye former for eierskap vokser stadig frem

1. Content-related cross-selling 

Leasing etablert 
og vokser

Bildeling begynner å vokseTradisjonelt salg faller



Vi endrer oss - fra produktsalg til tjenester

1. Content-related cross-selling 

Leasing Bildeling og 
mikromobilitet

AbonnementsløsningerTradisjonell

“The disruptive line”
• Fra product til tjeneste
• Fra få store til mange små transaksjoner
• Fra kundeeierskap til flåteeierskap
• Sterkt behov for nye forretningsmodeller



Otto er etablert for å tilby deling av transportmidler som 
en tjeneste. Vår visjon er at vi skal tilby integrerte 
delingsløsninger som dekker alle mobilitetsbehov på en 
bærekraftig plattform.

Otto - en del av Bertel O. Steen AS



En app som gjør operasjon av 
biler og sykler 100% nøkkelløs.

I vår app får du tilgang til den mobiliteten du ønsker å bruke og

som er tilgjengelig på din lokasjon. Noen ganger bil, noen
ganger en kort tur der elektrisk sparkesykkel er perfekt



Otto tror
på bærekraft

Her kan vi alle bidra. Én delingsbil 
kan erstatte opp mot 15 private 

biler.

Bedre kl ima 
– mer bærekraft

Ta fram kalkulatoren og finn ut hva 
bilen din koster deg! Vi garanterer 

deg at du blir overrasket.

Spar penger med Otto!

Bedre økonomi 
– delingsøkonomi

Delingsbiler gir flere mennesker 
samme mulighet. Med delingsbiler 

i ditt borettslag/sameie utvider du 

kjøpergruppen ved et salg.

Reduserer forskjeller 
mellom oss



Biler Elektriske sykler Sparkesykler

Otto tilbyr mobilitet som
passer ditt behov



Last ned appen i app store 
eller google play
Du finner Otto Appen i App store eller Google Play.



Mobilen fungerer som
nøkkel under hele 
leieperioden
Bruk appen som nøkkel under hele leieperioden. Her kan du 
også avslutte og forlenge leieperioden. Husk å ta ut alle 
personlige eiendeler før du avslutter.



are.knutsen@bos.no


