24.11.2017

TIEDOTE

MIKÄ ON DIESELIN TULEVAISUUS YRITYSAUTOILUSSA?
ARVALIN ASIAKKAAT VALMISTAUTUVAT ENERGIAMUOTOJEN
MUUTOKSEEN – ARVALILTA RAPORTTI NYKYTILASTA
Maailman johtava täyden palvelun yritysleasing-yhtiö Arval kertoo tuoreessa raportissaan
näkemyksiä dieselin käytöstä autoilussa. Arval on sitoutunut tukemaan asiakkaitaan käsillä
olevassa muutoksessa, jossa autoilu siirtyy kohti ympäristöystävällisempiä energiamuotoja.
Diesel tulee olemaan muutoksen kannalta tärkeässä roolissa vielä jonkin aikaa, sillä tällä hetkellä
kaksi kolmasosaa autoista ja kevyistä pakettiautoista käyttää dieseliä polttoaineena
Euroopassa.
Uusia vaihtoehtoja välivaiheen energiamuodoksi
Arval osallistui marraskuussa 2017 Bonn Climate change -ilmastonmuutoskonferenssiin. Yritys halusi
ilmaista huolensa diesel-siirtymävaiheesta, joten se päätti laatia aihetta käsittelevän raportin. Arval on
laatinut raportin, joka käsittelee dieselin nykytilannetta Euroopassa sekä kartoittaa mahdollisia
vaihtoehtoisia polttoainemuotoja.
Arval on vakuuttunut siitä, että diesel säilyy toistaiseksi olennaisena osana taistelua
hiilidioksidipäästöjä vastaan. Tämä antaa valmistajille tarpeeksi aikaa tehdä tarvittavia investointeja
vaihtoehtoisten ja kohtuuhintaisen käyttövoiman löytämiseksi sekä viranomaisille aikaa kehittää
tarvittavia infrastruktuureja. Bensalla, ja etenkin hybrideillä, on myös tärkeä rooli muutoksessa, kunnes
täyssähköautot tulevat yleisemmin saataville, minkä Arvalin asiantuntijat uskovat tapahtuvan, kun tietyt
ehdot täyttyvät.
“Halusimme tehdä inventaariota energiamuodoista – käynnissä on maailmanlaajuinen ja aivan
ennennäkemätön siirtymä tällä alueella”, kertoo Arvalin CEO Phillipe Bismut. ”Tämä lähestymistapa
auttaa asiakkaitamme löytämään entistä tarkoituksenmukaisempien ratkaisuja, mutta heijastelee myös
globaalia pohdintaa huomisen liikkuvuudesta."
Arval haluaa helpottaa asiakkaidensa ekologista siirtymää sovittamalla prosessejaan vastaamaan
jatkuvasti muuttuvaa sääntelyä. Leasingyritys on arvioinut uudelleen auton koko elinkaaren
kustannustenlaskentaa, johon lukeutuvat uudet kuljettajasegmentit, ajo- ja sijaintimallit. Arval ottaa
myös huomioon uudet vaihtoehdot kuten yhteiskäyttöautot, jotka ovat mainio lisä yksityisautoilun lisäksi.
Lataa Arvalin diesel-raportti: ”Clearing the air around diesel”
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Arval
Vuonna 1989 perustettu Arval on kansainvälisen BNP Paribas -pankin tytäryhtiö. Arval on täyden palvelun
autoleasingyritys, joka hallinnoi kaikenkokoisia yritysautokantoja. 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 6 400 työntekijää 29 eri maassa. Arvalin leasingautokalustoon kuuluu jopa 1 028 142 ajoneuvoa ympäri
maailman (joulukuu 2016).
www.arval.fi
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BNP Paribas toimii 74 maassa ja sillä on yli 190 000 työntekijää, joista 146 000 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.
www.bnpparibas.com

