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Arvalilta uusi sovellus kuljettajille: My Arval Mobile
Arval julkaisee uuden version kuljettajille suunnatusta My Arval Mobile -sovelluksesta. Sovellus on
käyttäjäystävällisempi, nykyaikaisempi sekä lähempänä käyttäjien tarpeita ja tarjoaa lisäksi
uudenlaisia toimintoja, joilla pääsee käsiksi Arvalin palveluihin.

Sovellus on dynaaminen ja helppo käyttää. Se tarjoaa
toimintoja, jotka on räätälöity kuljettajien liikkumisen
tarpeisiin – mukautuvasti, aikaa säästäen ja organisaation
kannalta optimaalisesti.
Sovelluksesta löytyvät mm. seuraavat ominaisuudet:
■ Ajoneuvoni: käytännön tietoja leasing-ajoneuvosta: malli,
rekisterinumero,
polttoaineen
kulutus,
sopimuksen
päättymisajankohta, ajoneuvon palautusmenettelyt jne. Tästä
osiosta löytyy tietoa myös tilauksessa olevista ajoneuvoista ja
edellisistä ajoneuvoista.
■ Palveluni: muistilista kaikista sopimukseen
palveluista ja mahdollisuus tehdä vahinkoilmoitus.

sisältyvistä

■ Ajoneuvon asiakirjat: Ajoneuvon asiakirjat ovat heti saatavilla,
sisältäen
esimerkiksi
vakuutuksen
vihreän
kortin
ja
maastavientiluvan. Tämän lisäksi sinulla on mahdollisuus lisätä
sovellukseen muita asiakirjoja, kuten kuvan ajokortista tai
ajoneuvon rekisterikilvestä.
■ Lähelläni: Kartta, josta kuljettaja voi tarkistaa lähimmän
palveluntarjoajan esimerkiksi huoltoihin ja renkaanvaihtoon.
My Arval Mobile -sovellusta päivitetään säännöllisesti ja siihen
tuodaan kuljettajien arkea helpottavia, uusia toimintoja. Kuljettajat
ovat Arvalin strategian keskiössä, ja My Arval Mobile -sovellus tuo
kuljettajien
käyttöön
uusia
palveluja
ja
parantaa
käyttäjäkokemusta.
My Arval Mobile -sovelluksen voi ladata iOS and Android sovelluskaupoista.
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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 6 500 työntekijää 29 eri maassa. Arvalin leasingautokalustoon
kuuluu jopa 1 028 142 ajoneuvoa ympäri maailman (joulukuu 2016).
www.arval.fi
BNP Paribas
BNP Paribas toimii 74 maassa ja sillä on yli 192 000 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
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
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