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PRESS RELEASE

Arvalista tuli Suomen kuntien leasingkumppani
Arval Oy on solminut KL-Kuntahankinnat Oy:n kanssa puitesopimuksen henkilö- ja
pakettiautojen huoltoleasingpalveluista vuoden 2020 loppuun. Kuntahankinnat kilpailuttaa
ja hallinnoi hankintasopimuksia kuntien ja muiden kunnallisten organisaatioiden puolesta.
Arval Finlandin voittama kilpailutus koskee kuntasektorin tarpeisiin tyypillisimpiä ajoneuvoluokkia ja
palveluun voidaan lisätä tarvittaessa rengassäilytys- ja sijaisautopalvelut sekä polttoainekorttien
hallinnointi.
KL-Kuntahankinnat Oy kilpailutti kuntien puolesta valtakunnalliset leasingsopimukset ja on
vastuussa sopimushallinnasta.
Tavoitteena keskitetyillä puitesopimuksilla on tuoda
mittakaavaetua hintasäästöinä ja prosessihyötyinä.
"Kuntien ei tarvitse erikseen kilpailuttaa huoltoleasingpalveluita ja ne voivat räätälöidä itselleen
sopivimman leasingpalvelun omien ajoneuvotarpeiden, vuokrakausien ja ajomäärien mukaisesti.
Perusvalikoiman ajoneuvoja koskevissa vaatimuksissa on huomioitu myös hiilidioksidipäästöt”,
sanoo Kuntahankintojen hankintapäällikkö Tomi Holma.
”Etuna kunnille tässä on kaikkien automerkkien ja -mallien saatavuus. Saatavana on myös sähköja maakaasukäyttöisiä autoja. Kunnilla on mahdollisuus käyttää paikallisia autoliikkeitä sekä huoltoja rengaspalveluita. Lisäksi raportointijärjestelmästä kunnat pystyvät seuraamaan autokannan tai
yksittäisen ajoneuvon tietoja”, sanoo Arvalin operatiivinen johtaja Markus Venäläinen.
Arvalilla on ollut aikaisemmin toistaiseksi voimassa ollut sopimus. Uusi sopimus on voimassa
14.12.2020 asti.
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About 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 6 000 työntekijää 28 eri maassa. Arvalin leasingautokalustoon
kuuluu jopa 1 000 000 ajoneuvoa ympäri maailman (joulukuu 2016). Arval on perustajajäsen alan
vanhimmassa ja johtavassa Element-Arval Alliancessa. Allianssilla on kolme miljoonaa ajoneuvoa 50
maassa.
www.arval.fi

About 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 kotimarkkinaalueet ja kansainväliset rahoituspalvelut) sekä yritys- ja sijoituspankkitoiminnassa. Euroopassa sillä on neljä
kotimarkkina-aluetta (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.
www.bnpparibas.com

