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ARVAL OFERUJE SAMOCHÓD ELEKTRYCZNY  

Z ŁADOWARKĄ W PAKIECIE 

 
Arval Service Lease Polska, lider na rynku wynajmu długoterminowego pojazdów z pełną 

obsługą, dostarcza klientom samochody elektryczne wraz z inteligentnymi ładowarkami. Pakiet, 

samochód i ładowarka, jest oferowany zgodnie z ideą kompleksowej obsługi one-stop-shop. 

Produkt powstał we współpracy z firmą EVBox. Jest ona częścią grupy energetycznej ENGIE, z 

którą Arval realizuje międzynarodową umowę na wspólne tworzenie elektromobilnych pakietów 

usług. 

 

 

Dostępność infrastruktury ładowania jest jedną z barier spowalniających rozwój elektromobilności 

w Polsce, a potencjalni użytkownicy pojazdów elektrycznych mają obawy dotyczące tego, jak i gdzie 

można ładować auto elektryczne. Arval daje odpowiedź najprostszą z możliwych – można to robić w domu 

lub w firmie. 

Arval nie tylko przeprowadza klienta przez proces wyboru pojazdu odpowiedniego do jego potrzeb. 

Wspólnie z EVBox, dostawcą infrastruktury do ładowania samochodów elektrycznych, doradza też w 

doborze i montażu odpowiedniej ładowarki. Urządzenie, podobnie jak samochód, może być finansowane 

z pomocą Arval. 

- Dostępność stacji paliw jest powszechna, ale nikt nie ma w garażu własnego dystrybutora. Ładowarkę 

może mieć każdy. Komfort posiadania „elektryka” przebija pod tym względem tradycyjnie napędzane auta. 

Dostarczane razem z samochodem inteligentne ładowarki są unikatowym rozwiązaniem na polskim rynku. 

Zarządzają mocą ładowania pojazdu, dostosowując ją do możliwości przyłącza energetycznego oraz 

uwzględniają pobór mocy przez inne urządzenia. To bardzo ważne, szczególnie w przypadku instalacji 

ładowarki w domu użytkownika pojazdu, ponieważ pozwala na ograniczenie kosztów – mówi Radosław 

Kitala, Konsultant w Arval Service Lease Polska. Razem z ładowarką oferowany jest również system 

kontrolno-rozliczeniowy, umożliwiający raportowanie o zużytej energii np. na potrzeby rozliczenia z 

pracodawcą, który zapewnia służbowy samochód elektryczny.  

 

Po analizie potrzeb klienta, eksperci Arval doradząją, jaką ładowarkę należy wybrać. Dostępne są 

urządzenia o mocy ładowania od 3,7 kW do 2x22 kW. Klienci otrzymują ofertę finansowania urządzeń w 

formie leasingu, a umowy finansowania ładowarek zawierane są na okres od 36 do 60 miesięcy. Własna 

infrastruktura i zasięg obecnie dostępnych elektryków powodują, że użytkownicy praktycznie nie mają  

potrzeby korzystania z zewnętrznych ładowarek w innych przypadkach, niż dalekie podróże. To także 

sposób na znaczne oszczędności, szczególnie jeśli samochody ładowane są w nocy, gdy obowiązują 

niższe taryfy za energię. 
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Wspólna oferta Arval i EVBox została uznana za najlepszy produkt w kategorii „Elektromobilność: 

finansowanie niskoemisyjnego transportu” w konkursie Fleet Derby, organizowanym przez branżowy 

magazyn „Fleet”. 

 

– Trendu związanego z elektromobilnością nie można zatrzymać. Co więcej w Polsce możliwe jest 

przyspieszenie przesiadania się na ekologiczne samochody, ponieważ Ministerstwo Klimatu ogłosiło 

w połowie czerwca nowy pakiet dopłat do zakupu pojazdów elektrycznych. Przedsiębiorcy mogli 

wnioskować o wsparcie w wysokości 25 tys. zł, a osoby fizyczne o prawie 19 tys. zł – mówi Radosław 

Kitala, przedstawiciel Arval Mobility Observatory w Polsce.. 

 

Zgodnie z najnowszymi danymi Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów (ACEA), w 

pierwszym kwartale 2020 r. udział samochodów elektrycznych w sprzedaży wszystkich pojazdów w 

Europie zwiększył się niemal do 7% wobec 3% rok wcześniej, a sprzedaż takich aut w pierwszym kwartale 

podwoiła się rok do roku. 

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 
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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 

O EVBox: 

EVBox napędza zrównoważoną mobilność, zapewniając inteligentną i skalowalną infrastrukturę do 

ładowania oraz oprogramowanie do zarządzania ładowaniem pojazdów elektrycznych na całym świecie. 

EVBox, należący do grupy ENGIE, zainstalował ponad 125 000 punktów ładowania w ponad 70 krajach. 

Dzięki rozwiązaniom do użytku domowego, komercyjnego, publicznego, a także do szybkiego ładowania, 

EVBox pomaga budować przyszłość, w której codzienny transport będzie bezemisyjny.  

 

www.evbox.com 
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