Mobilność
w czasach
„nowej normalności”

Związana z pandemią COVID-19 bezprecedensowa sytuacja, gdy przez kilka miesięcy wiele firm wstrzymało swoją działalność,
stworzyła zupełnie nowe potrzeby w zakresie mobilności.
Cięcia kosztów, a jednocześnie poszukiwanie rozwiązań zapewniających pracownikom bezpieczny dojazd do pracy – to potrzeby, na
które musieliśmy szybko odpowiedzieć. Tak powstał pakiet usług The Journey Goes On, który rozbudowujemy od kilku miesięcy. Po raz
pierwszy zaproponowaliśmy w nim usługi Arval także osobom prywatnym.
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Re-leasing
Wynajem aut poleasingowych to szybki sposób na zwiększenie
mobilności w firmie. Wyselekcjonowane pojazdy dostępne są
od ręki w cenie już od 20 zł netto dziennie.

Sprawdź

Wynajem średnioterminowy MTR
Rozw
Rozwiązanie
dla firm, które potrzebują czasowo zwiększyć swoją flotę,
np. b
by zapewnić pracownikom bezpieczny dojazd do pracy. Nowe auto
można zamówić w pełni zdalnie – zostanie ono dostarczone w wybrane
możn
miejsce.
miejs
• Wynajem
Wyn
na okres od 1 do 24 miesięcy
• Od 35 zł netto za dzień
• 5 kl
klas samochodów, w tym auta dostawcze
• Wynajem na okres 24 miesięcy

• Samochody z segmentów: B, C i D

• Wiek aut to maksymalnie 2 lata

• Pakiet ubezpieczeń i usług
dodatkowych w cenie

• Przebiegi do 60 000 km

Pak ubezpieczeń i usług dodatkowych w cenie
• Pakiet

Więcej

• 0 zł opłaty wstępnej
• Pakiet ubiezpieczeń i usług
dodatkowych w ramach raty

Wynajem długoterminowy

• Wynajem na okres
od 24 miesięcy

Nowe auta dostępne od ręki już od 25 zł netto za dzień – to nasza
sza oferta
skierowana do firm, które wracają do normalności po kilkumiesięcznym
esięcznym
przestoju. W ramach klasycznego wynajmu długoterminowego z pełnym
pakietem usług przygotowaliśmy oferty specjalne, takie jak:
Peugeot 208 dostępny już od 679 zł miesięcznie.

Zobacz

Wynajem pracowniczy
Nowy benefit pracowniczy na polskim rynku. „Wynajem pracowniczy”,
czyli długoterminowy wynajem pracowniczy, to rozwiązanie dla firm,
które chcą zapewnić zespołowi bezpieczny dojazd do pracy.
• Pożądany benefit, który nie generuje kosztów dla firmy
• Nowość i wyróżnik na rynku pracy
• Atrakcyjna oferta cenowa dla pracownika

Więcej

Arval Bike Lease
Nowy wymiar mobilności – możliwość uzupełnienia floty o rowery
klasyczne i elektryczne.
• Rowery klasyczne i elektryczne dostępne w wynajmie
długoterminowym
• Ubezpieczenie i przeglądy w cenie
• Bezpieczny, ekologiczny i zdrowy dojazd do pracy
• Umowa na 36 miesięcy

Sprawdź

Sales & Lease Back
Oferta dla przedsiębiorstw, które potrzebują wolnych środków
finansowych, by wrócić do normalności po długim przestoju. Usługa
pozwala sprzedać flotę firmie Arval i korzystać z niej wygodnie
w wynajmie długoterminowym.

• Firma zyskuje wolne środki
• Pracownicy wciąż mogą korzystać z tych samych aut
• Arval odpowiada za pełne zarządzanie flotą
• Miesięczna rata zawiera pakiet ubezpieczeń,
assistance, serwisowanie i wiele innych usług
dodatkowych

Więcej

Arval Car Sharing
Nowy sposób na optymalizację korzystania z floty.
Dzięki wygodnej mobilnej aplikacji, pracownicy mogą
wypożyczać firmowe pojazdy na kilka godzin lub dni.
• Współdzielić można zarówno nowe pojazdy,
jak i te już użytkowane we flocie
• Aplikacja mobilna umożliwia zgłoszenie wszelkich
uszkodzeń
• Rozwiązanie ułatwia wprowadzenie do floty
aut elektrycznych
• Arval odpowiada za przystosowanie pojazdów
do wypożyczania przez aplikację

Więcej

Private Lease
Usługa zarezerwowana dotychczas dla firm, teraz dostępna jest także dla klientów
indywidualnych. Wynajem długoterminowy z pełną obsługą to nowość w ofercie Arval.
To propozycja dla osób, które dotychczas nie mogły sobie pozwolić na korzystanie
z nowego auta.
• Ubezpieczenie i usługi dodatkowe zawarte w miesięcznej racie
• Okres wynajmu od 36 miesięcy
• Klient łatwo zmienia pojazd na nowy, bez konieczności sprzedaży poprzedniego
• 0 zł wpłaty własnej

Sprawdź

Zapraszamy do kontaktu

po więcej informacji

Zeskanuj mnie!

