KOPPELEN MET KARHOO
Karhoo werkt iets anders dan veel van zijn rivalen zoals Uber. Het biedt gewoon een
platform voor taxi bedrijven om ritprijzen aan te bieden in de app zodat gebruikers de
aanbieder kunnen kiezen die bij hun behoeften past. Voor Nederland en Vlaanderen zal
dit voor taxi bedrijven binnenkort gebeuren via het Pitane Mobility netwerk.
De Flit Technologies Group werd in 2016 opgericht met de overname van Karhoo die
toen in ﬁnanciële problemen was geraakt en haar activiteiten moest staken. Er werd
een nieuw Karhoo team samengesteld en de diensten werden opnieuw opgestart in
2017, met een vernieuwd bedrijfsmodel en een nieuwe bedrijfsaanpak.
Flit Technologies Group werd vervolgens uitgebreid met een samenwerking met COMO
om COMO Urban Mobility te creëren en met de overname van Yuso in 2018. De groep
heeft nu meer dan 100 werknemers en meer dan 1000 klanten. Samen ondersteunen
ze de groei van een betere stedelijke mobiliteitsomgeving.
Rol van Pitane Mobility en winst voor onze klanten
Met een landelijke dekking in Nederland en België en een zeer grote dekking van
taxibedrijven in de grootsteden, zal de gebruiker van Pitane Mobility kunnen proﬁteren
van deze vrij unieke samenwerking in de komende jaren.
Via het Pitane Mobility netwerk zal Karhoo haar ritopdrachten aanbieden op de
Nederlandse en Belgische markt. Denk daarbij aan vervoersuitbreidingen bij boekingen
van hotelkamers en vluchten en de daarbij behorende taxiritten van en naar de
luchthaven of de uitbreiding van het vervoer vanuit elk NS station.
Karhoo werkt samen met de Franse Spoorwegen SNCF om een innovatief nieuw
platform genaamd Mon Chauﬀeur te creëren waarmee reizigers op de
hogesnelheidstreinen van de SNCF eerste en laatste kilometers kunnen boeken met

een taxi of een privé huurauto
Het Eindhovense Censys BV zal de ritopdrachten koppelen aan Pitane Mobility centrales
die voorzien zijn van Pitane Mobility Assist versie 10 of hoger.
Franse bank specialiseert in diensten voor mobiliteit
Flit Technologies wordt ondersteund door RCI Bank and Services, een Franse bank
gespecialiseerd in autoﬁnanciering en diensten voor de klanten en netwerken van de
Groupe Renault (Renault, Renault Samsung Motors, Dacia) wereldwijd en van de
Nissan-groep (Nissan, Inﬁniti, Datsun) , voornamelijk in Europa, Brazilië en Zuid-Korea
en via joint ventures in Rusland en India. In de afgelopen twee jaar heeft RCI Bank and
Service een strategische ambitie om B2B-aanbieder van diensten in mobiliteit te
worden.
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