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KOMUNIKAT PRASOWY

ARVAL RUSZA Z WYNAJMEM ROWERÓW DLA FIRM.
EKOLOGICZNY I BEZPIECZNY SPOSÓB NA DOJAZDY DO PRACY.
Arval Service Lease Polska, lider na rynku wynajmu długoterminowego pojazdów z pełną
obsługą (tzw. car fleet management), rusza z ofertą wynajmu rowerów, w tym także elektrycznych
i jednocześnie definiuje nowy sektor mobilności – bike fleet management. Umowa wynajmu
zapewnia finansowanie roweru, ubezpieczenie od kradzieży, OC, NNW, a także serwis i pakiet
sezonowych przeglądów. To pierwsza tego typu oferta na rynku przygotowana przez firmę na co
dzień zajmującą się wynajmem pojazdów. Jest skierowana do klientów, którzy już korzystają
z usług Arval.
Rowery oferowane przez Arval są dostępne od ręki. Zależnie od klasy i rodzaju jednośladu cena za
wynajem wynosi od 2,4 zł do 6 zł za dzień (ceny netto). Arval proponuje umowę na 36 miesięcy,
obejmującą dodatkowo ubezpieczenie od kradzieży, OC, NNW oraz serwis i pakiet przeglądów. Każdy
pojazd dostarczany jest z zabezpieczeniem antykradzieżowym. Firmy decydujące się na wynajem
rowerów dla swoich pracowników mogą również zamówić usługi dodatkowe, takie jak assistance 24/7,
door-to-door czy też przechowywanie rowerów w sezonie zimowym. Arval może zapewnić również
parkingi rowerowe oraz firmowe mini stacje serwisowe, gdzie użytkownicy mogą np. dopompować koła.
Umowę wynajmu rowerów zawierać mogą firmy, które już korzystają z usług Arval, a po zakończonym
okresie wynajmu, jednoślady mogą zostać wykupione przez pracowników, którzy z nich korzystali.
Wynajem rowerów, w tym rowerów elektrycznych jest kolejnym elementem pakietu usług Arval pod nazwą
„The Journey Goes On”, który pozwala na zapewnienie przedsiębiorstwom mobilności w czasie powrotu
do normalności po okresie „społecznej kwarantanny”. – Firmy poszukują obecnie różnych sposobów na
zapewnienie pracownikom bezpiecznego dojazdu do pracy, by ograniczać zbędne kontakty i unikać
komunikacji zbiorowej. Oprócz elastycznych form wynajmu samochodów na krótki i średni okres
wprowadziliśmy możliwość wynajmu jednośladów. W ten sposób otwieramy nowy sektor mobilności - bike
fleet management – mówi Robert Antczak, dyrektor generalny Arval Service Lease Polska. To
pierwsza tego typu oferta na polskim rynku rozwijana przez firmę z branży wynajmu długoterminowego
pojazdów, z pełną obsługą.
– Rowery elektryczne pozwalają na komfortowe dojazdy do pracy nawet z odległości kilkunastu kilometrów
prawie przez cały rok. Sezon rowerowy w Polsce jest coraz dłuższy, bo mamy coraz cieplejsze zimy.
W dużych miastach do pracy rowerem można dojechać szybciej niż samochodem, wliczając czas
potrzebny na parkowanie. Poza tym to sposób na spędzenie kilkudziesięciu minut dziennie w aktywny
i zdrowy sposób – mówi Rafał Tarnacki, product & innovations manager w Arval Service Lease
Polska.

W ofercie wynajmu rowerów od Arval dostępne są obecnie cztery różne modele:
•

elektryczny Kross Trans Hybrid 2.0 - w cenie 6 zł netto za dzień (180 zł netto za miesiąc)

•

tradycyjny Kross Trans 4.0 w - cenie 2,60 zł netto za dzień (78 zł netto za miesiąc)

•

elektryczny Romet eGazela w cenie 4,60 zł netto za dzień (138 zł netto za miesiąc)

•

tradycyjny Romet Gazela w cenie 2,40 zł netto za dzień (72 zł netto za miesiąc)

Gama rowerów na wynajem w ofercie Arval będzie sukcesywnie rozszerzana.

Kontakt dla mediów:
Agnieszka Goworek – agnieszka.goworek@arval.com - +48 22 45 45 500

O Arval:
Arval specjalizuje się w wynajmie pojazdów z pełną obsługą oraz w nowych rozwiązaniach w zakresie
mobilności. Łączna flota leasingowana przez Arval składa się z 1,3 mln pojazdów na całym świecie
(grudzień 2019 r.). Każdego dnia ponad 7 000 pracowników Arval w 30 krajach oferuje klientom – od
dużych międzynarodowych korporacji po mniejsze firmy i indywidualnych klientów detalicznych –
elastyczne rozwiązania, które sprawią, że podróże staną się bezproblemowe i będą odbywały się w
zrównoważony sposób. Arval jest członkiem założycielem sojuszu Element-Arval Global Alliance. Jest to
najdłużej działający sojusz strategiczny w branży i światowy lider w zarządzaniu flotą, z ponad 3 mln
pojazdów w 50 krajach. Firma Arval powstała w 1989 roku i jest w pełni własnością BNP Paribas. W
ramach organizacji, Arval jest częścią pionu Retail & Banking Services.

www.arval.com
O BNP Paribas:
BNP Paribas jest czołowym bankiem europejskim o zasięgu międzynarodowym. Jest obecny w 72 krajach
i zatrudnia ponad 202 000 pracowników, w tym ponad 154 000 w Europie. Grupa zajmuje kluczowe
pozycje w trzech głównych rodzajach działalności: rynki krajowe i międzynarodowe usługi finansowe
(ang. Domestic Markets and International Financial Services), gdzie sieci banków detalicznych i usług
finansowych obsługuje pion bankowości i usług detalicznych (ang. Retail Banking & Services)
oraz bankowość dla przedsiębiorstw i instytucji (ang. Corporate & Institutional Banking), która obsługuje
dwie franczyzy: klientów korporacyjnych i inwestorów instytucjonalnych.
Grupa pomaga swoim klientom (osobom fizycznym, stowarzyszeniom społecznym, przedsiębiorcom,
małym i średnim przedsiębiorstwom, korporacjom oraz klientom instytucjonalnym) w realizacji ich
projektów dzięki szerokiemu wachlarzowi rozwiązań: od finansowania, przez inwestycje i oszczędności po
ochronę ubezpieczeniową. W Europie Grupa działa na czterech rynkach krajowych (w Belgii, Francji, we
Włoszech i w Luksemburgu), a BNP Paribas Personal Finance jest europejskim liderem w kredytach
konsumpcyjnych. BNP Paribas rozwija swój zintegrowany model bankowości detalicznej w krajach
śródziemnomorskich, w Turcji i w Europie Wschodniej, posiada także szeroką sieć w zachodniej części
Stanów Zjednoczonych. W bankowości dla przedsiębiorstw i instytucji oraz działalności w zakresie
międzynarodowych usług finansowych BNP Paribas również zajmuje czołowe miejsce w Europie, ma silną
pozycję w Ameryce Północnej i Południowej, i szybko rośnie w krajach Azji i Pacyfiku.

www.bnpparibas.com

