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SAMOCHODY ELEKTRYCZNE PREMIUM HITEM WŚRÓD 

FIRM. ARVAL W CIĄGU KWARTAŁU POZYSKAŁ 

KLIENTÓW NA 16 JAGUARÓW I-PACE, WPROWADZA DO 

OFERTY MERCEDESA EQC 

 
Arval Service Lease Polska w najtrudniejszym okresie roku, spowodowanym 

pandemią, zwiększył flotę wynajmowanych samochodów elektrycznych. Lider rynku 

długoterminowego wynajmu pojazdów, należący do grupy BNP Paribas, od kwietnia 

do lipca pozyskał najemców na całą dostępną pulę w pełni elektrycznego modelu 

Jaguar I-Pace. Ze względu na duże zainteresowanie klientów autami elektrycznymi 

z segmentu premium Arval poszerzył właśnie ofertę o Mercedesa EQC. 

 

Oferta Jaguarów I-Pace była skierowana do klientów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, 

w tym także do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Samochody można 

było zamawiać zdalnie, przez stronę www.arval.pl, z opcją dostawy do klienta. Luksusowe auta 

elektryczne pojawiły się w ofercie Arval, by zbadać zainteresowanie klientów. Ta nowość zbiegła 

się w czasie z pierwszymi miesiącami pandemii COVID-19, okresem „społecznej kwarantanny” 

i niepewności dotyczącej sytuacji gospodarczej. Wbrew obawom o spowolnienie na rynku 

wynajmu długoterminowego, spowodowanym pandemią COVID-19, cała dostępna pula 

pojazdów została szybko zarezerwowana, zaś Arval zdecydował o wprowadzeniu do oferty 

kolejnych elektrycznych samochodów premium. 

 

– Nie zakładaliśmy, że oferta elektrycznych aut premium tak szybko znajdzie najemców. 

Ponieważ test powiódł się bardzo dobrze, będziemy oferować klientom kolejne modele 

o podobnych parametrach – na początek Mercedesa EQC. Zainteresowanie elektrykami 

z wyższej półki wynika często z tego, że samochody te mają dużo większy zasięg niż tańsze 

modele. Warto zauważyć, że w całej Europie właśnie segment premium oraz auta elektryczne 

najlepiej broniły się przed spadkami sprzedaży związanymi z pandemią – mówi Radosław Kitala, 

Consultant & Arval Mobility Observatory w Arval Service Lease Polska.  

 

Wynajem długoterminowy pojazdów to rozwiązanie chętnie wybierane przez firmy i osoby 

zainteresowane samochodami elektrycznymi. Taka forma korzystania z pojazdu to sposób 

użytkowanie auta w firmie, jak w potrzeby danej firmy wpisuje się takie auto. 

 

- Klient, który zdecyduje się na wynajem długoterminowy elektrycznego samochodu nie musi 

martwić się o serwisowanie pojazdu, ubezpieczenie go ani o utratę wartości. Po zakończeniu 

umowy może przesiąść się do nowego auta – mówi Radosław Kitala.  

 

Mercedesy EQC dostępne będą dla klientów Arval od listopada w cenie od 2897 zł netto 

miesięcznie. 

 

KOMUNIKAT PRASOWY 

http://www.arval.pl/


 

 

 

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 
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