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נתקעתם עם פנצ'ר בגלגל? נגמר המצבר?
אנג'י מאפשרת לכם להזמין נותני שירות ולהשוות מחירים גם בשעת חרום

אנג'י מרחיבה את שירותיה .מעתה משתמשי האפליקציה לא רק יוכלו לדעת מה מצב
הרכב שלהם ולחסוך בעלויות הטיפולים ,אלא גם יוכלו גם להזמין שירותי חירום מידיים
דוגמת החלפת מצבר ,תיקון פנצ'ר ,החלפת גלגל ובשבועות הקרובים ייכנס גם יישום
השוואת המחירים .לא משנה היכן ומתי נתקעתם; אנג'י מסייעת בלחיצת כפתור
מהסמארטפון
אנג'י ) ,(https://engieapp.comאפליקציה העוקבת אחר מצב הרכב בזמן אמת ,מתריעה על
תקלות ומספקת הצעות מחיר ממוסכים בקירבת מקום ,מרחיבה את סל השירותים ללקוחות ומוסיפה
שירותי חירום ,דוגמת :החלפת גלגל ,פח וצבע או החלפת מצבר .הכל בלחיצת כפתור ותוך אפשרות
להשוות מחירים.
לדברי גל אהרון ,מייסדת וסמנכ"לית השיווק של אנג'י" ,לאור בקשות משתמשים לפתרונות נוספים
בתחום תחזוקת הרכב החלטנו להוסיף שירותי חירום לנהגים .מעתה ,המשתמשים יוכלו להיעזר
בשירותי  on demandלנושאים הדורשים טיפול מיידי; בשלב הראשוני משתמשים יוכלו לאתר אנשי
מקצוע לטיפול ובהמשך גם יוכלו לקבל הצעות מחיר ואפשרות להשוות ביניהן במקרים של תיקון
פנצ'ר ,החלפת גלגל והחלפת מצבר .בקרוב יוכנסו גם שירותי חילוץ וגרירה .כל הפנצ'ריות מבצעות
את תיקון הפנצ'ר והחלפת הגלגל במכונים .חלקן יספקו שירות המגיע עד למקום בו נמצא הרכב".
את השירות יספקו מעל  011פנצ'ריות ונותני שירות בפריסה גיאוגרפית ,של  71ערים ברחבי הארץ
מבאר שבע ועד קריית אתא (הרשימה המלאה למטה) והפריסה עוד תתרחב לערים נוספות
"מיום עלייתה לאוויר של אנג'י" ,מציינת גל" ,התמקדנו בפיתוח המערכת ,בהשוואת המחירים ,שיפור
הצגת המידע והנגשתו ,ובהרחבת פריסת נותני השירות  -מאות מוסכים ברחבי הארץ .כיום אנו
שמחים לתת מענה לצרכים ולבקשות של  011אלף המשתמשים שלנו”.
אנג'י מעצימה את הנהגים בכל הקשור לאחזקת הרכב ובפרט בביקור במוסך ומגבירה את השקיפות
בענף הרכב .מתחברת בקלות למחשב הרכב באמצעות אפליקציית סמארטפון ורכיב בלוטות'
ומעדכנת בזמן אמת על תקלות ,מאבחנת אותן ומאפשרת לקבל הצעות מחיר ממוסכים בקרבת
מקום .אנג'י חוסכת לנהגים עד  53%מעלויות תחזוקת הרכב.
רשימת הערים בהן יינתן השירות :אשדוד ,אשקלון ,באר שבע ,בני ברק ,הרצליה ,חדרה ,חולון,
חיפה ,ירושלים ,כפר סבא ,נתניה ,פתח תקווה ,קרית אתא ,ראשון לציון ,רחובות ,רמת גן ,רמת
השרון ,רעננה ותל אביב.

איך אנג'י עובדת?

אנג'י היא מערכת מקיפה לניהול ומעקב אחרי הטיפול ברכב ,הפועלת באמצעות אפליקציית
סמארטפון ,ומתחברת למחשב הרכב באמצעות רכיב  OBDהמשדר נתונים בטכנולוגיית
 .Bluetoothבעת תקלה או לקראת מועד הטיפול השוטף יקבל הנהג התראה לסמארטפון ,כולל
אפשרויות הטיפול ,עלויות והצעות ממוסכים רלבנטיים .כך ,כשמגיע הנהג למוסך הוא יודע מה
התקלה ,התיקון והעלויות הצפויים .רכיב  Engie Bluetoothהוא קטן ופשוט לחיבור .ניתן לרכוש
אותו בעת הורדת האפליקציה או באתר אנג'י .העלות של רכיב אנדרואיד היא  27ש"ח ורכיב אייפון
ב 77-ש"ח (כולל שליח) .כמו כן ,ניתן לרכוש את הרכיב באחד מסניפי אוטודיפו בסניפים נבחרים של
הום סנטר.
 Engieמתאימה למגוון כלי רכב המונעים באמצעות בנזין החל משנת ייצור  7117וכלי רכב המונעים
על ידי דיזל משנת  7113והלאה .רכיב ה Bluetooth -מקבל מידע ואינו עושה כל פעולה אחרת
ברכב ,הוא מאושר ע"י היצרנים ואינו פוגע באחריות.

לינק להורדת האפליקציה – גרסת iOS - http://bit.ly/2jnG7Vv
לינק להורדת האפליקציה – גרסת אנדרואיד http://bit.ly/2ixyWpg -
אתר אנג'יhttps://engieapp.com:
אודות היזמים  Engie :הינה מיזם משותף של שלושה יזמים בוגרי תכנית זל ליזמות במרכז
הבינתחומי הרצליה :ירדן גרוס ,מנכ"ל; גל אהרון ,סמנכ"לית שיווק ואלון הנדלמן ,סמנכ"ל מוצר.
משקיע ראשון הוא אורי לוין ,יזם  Waze ,המשמש כיו"ר.

לפרטים נוספים :עדי בארילadibarill communications ,052-6747330 ,
רעות בר130-0722371, adibarill communications ,

