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Full service operativní leasing
pohodlně, jednoduše a bez potíží
Text : Arval CZ

NOVÉ BALÍČKY SLUŽEB ARVAL
ATRAKTIVNÍ NABÍDKA PRO FIRMY
DO 20 VOZIDEL

Full service operativní leasing, který obsahuje vše, co potřebujete! To je přesně to, co vám Arval
nabízí, a to rychle, jednoduše a přehledně.
Arval neustále pracuje na zlepšování své nabídky produktů a služeb
a průběžně v ní zohledňuje náměty a připomínky, které získává
od svých klientů v rámci každodenního kontaktu s nimi. Nyní
přichází s další inovací, tentokrát se však týká redesignu nabídky
zejména pro malé firmy.
„Jednoduchá a rychlá orientace v nabídce našich služeb ze strany
našich klientů byl hlavní důvod, proč jsme se rozhodli vytvořit pro
naše klienty výhodné balíčky s vybranými službami, které již nyní
využívá přibližně 90 % našich stávajících klientů s vozovým parkem
do 20 vozidel,“ říká obchodní ředitel Arvalu Jiří Solucev. Tyto balíčky
služeb pomohou klientům Arvalu upřesnit, jaké požadavky
a očekávání mají čekat od operativního leasingu a jaké řešení nejlépe
vyhovuje jejich potřebám. Pak již stačí jednoduše vybrat tu
nejvhodnější variantu a začít využívat veškeré výhody vyplývající
z full-service operativního leasingu.
„Pro naše klienty jsme připravili na výběr ze tří variant balíčků
obsahujících nejvíce využívané služby, a to základní balíček Arval
Easy, dále Arval Smooth a pro skutečně bezstarostný full-service
leasing komplexní balíček Arval Relax, doplňuje Product Manager
Arvalu Petr Nigrin.
Tyto zvýhodněné balíčky služeb začal Arval nabízet svým
klientům právě začátkem června 2016, a proto je nyní ideální
příležitost zjistit, co se za nimi skrývá a co v rámci nich mohou
klienti získat.

Arval Easy

Tento základní balíček byl navržen tak, aby v rámci operativního
leasingu a správy vozových parků pokryl hlavní požadavky a potřeby
klientů a ošetřil také rizika s tím spojená. Nabízí tak kvalitní
a jednoduše dostupné služby, které ocení nejen klienti, ale také
samotní řidiči, kterým zajišťuje bezproblémové a bezpečné
cestování. A o jaké služby se tedy jedná?
Financování – tato služba vám umožní dosáhnout nejlepších
možných cen při pořizování nových vozidel do vašeho vozového
parku a zároveň budete moci investovat své volné finanční
prostředky do vašeho podnikání.
Údržba a servis – Arval vám zajistí nejen maximální pohodlí
a kontrolu nákladů při údržbě vašeho vozového parku, ale ponese
také veškerá rizika spojená s neplánovanými výdaji za opravy
a údržbu vozidel ve vašem fleetu.
Pneumatiky – v rámci této služby vám obstaráme pneumatiky
od renomovaných výrobců a ověřených dodavatelů a zajistíme servis
a výměny pneumatik pro vaše vozidla v rámci široké sítě našich
smluvních pneuservisů v celé ČR.
Arval Assistance – služba dostupná 24 hodin denně a 7 dní v týdnu
v ČR a v Evropě, která vašim řidičům zajistí pomoc na cestách
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v každé situaci – v případě poruchy či nehody vozidla anebo krádeže
či vandalismu.
Pojištění – Arval vám i vašim řidičům zajistí komplexní a účinnou
ochranu před nepředvídatelnými událostmi a riziky spojenými
s provozem vašeho vozového parku.
Správa pojistných událostí – cílem této služby je poskytnout vám
komplexní servis i při vyřizování pojistné události na vašem vozidle.
Arval vám pomůže i v nesnázích, do kterých se může dostat každý
řidič, ať už je viníkem anebo poškozeným.
ASX – moderní chytrý reporting – tato služba využívá pokročilé
on-line nástroje, díky kterým se dostanete k požadovaným datům
o svém vozovém parku během několika okamžiků. Některé nástroje
jsou určeny také přímo pro vaše řidiče.
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Arval Smooth

Klienti, kteří kromě výhod vyplývajících z balíčku Arval Easy navíc
vyžadují i plnou mobilitu pro své řidiče a své podnikání, budou jistě
preferovat balíček Arval Smooth. Obsahuje totiž navíc i službu
Náhradní vozidlo.
Náhradní vozidlo – jedinečná služba, která vám zajistí vaši plnou
mobilitu v jakékoliv situaci s cílem ušetřit vám čas i vaše peníze. Pro
uspokojení potřeb všech klientů je tato služba velice variabilní a je
poskytována v několika variantách. Řidiči mohou tuto službu
využívat neomezeně, např. po celou dobu, kdy mají své vozidlo
v servisu, a navíc i opakovaně po celou dobu trvání nájmu.

Arval Relax

Balíček Arval Relax je určen pro ty nejnáročnější klienty, kteří se
v plné míře chtějí věnovat svému podnikání a pro provoz svého
vozového parku potřebují zajistit komplexní služby. Nad rámec
balíčku Arval Smooth totiž právě Arval Relax nabízí navíc i službu
Palivové karty.
Palivové karty – v rámci této služby můžete využít široké nabídky
palivových karet od Arvalu a s tím spojené výhody a poskytovaný
servis. Tato služba vám umožní v široké síti akceptovaných čerpacích
stanic nejen v ČR, ale i v zahraničí, jednoduchý a rychlý způsob
úhrady plateb, který vám i vašim řidičům ušetří spoustu času
a administrativy. Navíc budete hradit náklady na PHM jen jednou
měsíčně v rámci odložených plateb a vždy na základě jediné faktury.
Výše uvedené balíčky služeb lze libovolně kombinovat i s dalšími
doplňkovými službami poskytovanými Arvalem, čímž je zachována
maximální flexibilita této nabídky, v rámci které nalezne ideální
řešení pro svůj vozový park prakticky každý klient Arvalu. 
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KONTAKTUJTE NÁS NA ARVAL@ARVAL.CZ
NEBO ODDĚLENÍ AKVIZIC 261 109 011
We care about cars. We care about you.
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