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PRESS RELEASE

YHTEISKÄYTTÖAUTOJEN TARJONTA YRITYKSILLE
LAAJENEE SUOMESSA
Euroopassa kiinnostus yhteiskäyttöautoja kohtaan on nousussa, ja nyt yrityskäyttöön tarkoitetut
yhteiskäyttöautot rantautuvat rytinällä Suomeen. Mobiilisovellukset helpottavat autojen
yrityskäytössä vaadittavaa hallintaa merkittävästi.
Suomessa yhteiskäyttöautojen tarjonta yrityskäytössä kasvaa, kun leasing-yhtiö Arval Suomi tuo
yrityskäyttöön tarkoitetut yhteiskäyttöautonsa markkinoille. Arval Car Sharing on yrityskäyttöön tarkoitettu
yhteiskäyttöautopalvelu, jonka avulla työntekijät voivat käyttää yhteistä leasing-autoa. Yhteisen auton
myötä työpäivän aikana tehdyt matkat asiakastapaamisiin onnistuvat yhteiskäyttöautolla taksin tai
muiden kulkuvälineiden sijaan.
”Yhtenä trendinä Euroopassa on kiinnostuksen lisääntyminen yhteiskäyttöautoja kohtaan. Suomessa
yhteiskäyttöauto ei vielä ole lyönyt itseään läpi, mutta uskon suomalaisten yritysten olevan valmiita
kokeilemaan palvelua”, sanoo Arval Oy:n kaupallinen johtaja Carl Nykopp ja avaa taustoja palvelun
lanseeraukselle.
Arval Car Sharing toimii älypuhelimeen ladattavalla mobiilisovelluksella, jolla auto varataan ja otetaan
käyttöön. Autoon ei siis tarvita erikseen avaimia, vaan puhelimen kantaminen mukana riittää.
Asiakastapaamiseen lähtevän tiimin vastuulle jää ajovuorossa olevan henkilön valinta.
”Puhelinsovelluksen ansiosta niin yrityksen kuin työntekijän paperityöt vähentyvät, kun ajetut kilometrit ja
polttoaineen kulutus kirjautuvat automaattisesti järjestelmään. Ja avaimet kulkevat aina mukana!”,
selventää Nykopp hallinnoinnin helppoutta.
Sovellus toimii Android- ja iOS-käyttöjärjestelmillä.
Arval Car Sharing on lanseerattu jo aikaisemmin tänä vuonna muutamissa muissa Euroopan maissa,
kuten Tanskassa, jossa vastaanotto on ollut hyvä. Suomessa Arvalin Car Sharing -palvelu julkistettiin
3.12.2015.
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Arval
Arval on täyden palvelun autoleasingyritys, joka hallinnoi kaikenkokoisia yritysautokantoja. Vuonna 1989 perustettu
Arval on kansainvälisen BNP Paribas -pankin tytäryhtiö. Arval huolehtii asiakasyritystensä autokannan hallinnasta
räätälöityjen ratkaisujen avulla. Asiakasyritys voi optimoida työntekijöidensä liikkuvuuden ja ulkoistaa kaikki
ajoneuvokaluston hallintaan liittyvät riskit. Arvalin asiantuntijaneuvontaa ja laadukasta palvelua tarjoavat yrityksen
yli 5 000 työntekijää 26 eri maassa. Lisäksi yritys tarjoaa palveluitaan 21 muussa maassa kumppaniverkoston
kautta. Arvalin leasingautokalustoon kuuluu jopa 930 000 ajoneuvoa ympäri maailman (marraskuu 2015).
arval.fi

BNP Paribas
BNP Paribas toimii 75 maassa ja sillä on yli 185 000 työntekijää, joista 145 000 Euroopassa. BNP Paribas
menestyy hyvin kahdella ydinalueellaan: yleispankkitoiminnassa ja -palveluissa (sisältäen kotimarkkina-alueet ja
kansainväliset rahoituspalvelut) sekä yritys- ja sijoituspankkitoiminnassa. Euroopassa sillä on neljä kotimarkkinaaluetta (Belgia, Ranska, Italia ja Luxemburg). BNP Paribas Personal Finance on johtava kuluttajalainojen myöntäjä.
BNP Paribas on laajentamassa integroitua yleispankkitoimintaansa Välimeren alueella, Turkissa ja Itä-Euroopassa,
ja sillä on laaja verkosto Yhdysvaltojen länsiosassa. Myös yritys- ja investointipankkina sekä kansainvälisissä
rahoituspalveluissa BNP Paribas on Euroopan johtavien pankkien joukossa, ja sillä on vahva edustus Amerikoissa
sekä vakaata ja nopeasti kasvavaa toimintaa Aasian ja Tyynenmeren alueella.
bnpparibas.com

