København, 24. november 2017

PRESSEMEDDELELSE

KØRER FREMTIDENS FIRMABIL PÅ DIESEL?
Med nyt whitepaper analyserer Arval omstillingen til andre energiformer
Diesel tegner sig lige nu for to tredjedele af alle personbiler og mindre erhvervskøretøjer i
virksomhedsflåder over hele Europa. Arval, verdens førende selskab inden for fuldservice
multibrand billeasing, har analyseret brugen af diesel i bilflåder og omstillingen til mere
miljøvenlige energikilder. For på trods af europæisk modvind over de senere år spiller diesel
fortsat en afgørende rolle i reduktion af CO2.
I kølvandet på den netop overståede klimakonference COP23 i Bonn har Arval valgt at udgive et
whitepaper med en analyse af den igangværende energiomstilling væk fra diesel. Der er i de senere år
blevet truffet markante politiske stramninger på området, og derfor ønsker Arval at skabe klarhed om
diesels nuværende situation i Europa og skitsere de mulige alternativer.
Med al sandsynlighed vil diesel i den nærmeste fremtid fortsat være en vigtig brik i kampen mod
at mindske CO2-udledning. Producenterne får tid til at udvikle alternative og prisoverkommelige
køretøjer, og de offentlige myndigheder får tid til at udvikle ny infrastruktur. Derfor vil diesel i samspil
med benzin- og hybridbiler være de foretrukne valg, mens vi venter på, at elbiler bliver bredt
tilgængelige. En udvikling, som Arvals eksperter anser som meget sandsynlig, hvis særlige betingelser
er opfyldt.
”Globalt ser vi lige nu et hidtil uset fokus på omstilling til nye energiformer, og derfor var det vigtigt for
os at tage temperaturen på området med det her whitepaper,” siger Phillipe Bismut, CEO, Arval.
”Vores ekspertise gør os i stand til at rådgive vores kunder i retningen mod endnu mere
hensigtsmæssige løsninger, samtidig med at whitepaperet bidrager til den globale samtale om
morgendagens mobilitet.”
Arvals vil gøre det lettere for kunderne at skifte til mere miljøvenlige løsninger ved løbende at tilpasse
virksomhedens processer til de love og regler, der er i konstant forandring. Derfor har den globale
markedsleder inden for multibrand billeasing ændret sin metode til at udregne totalomkostninger, der
nu inkluderer nye brugersegmenter samt kørsels- og lokationsmodeller. Arval tager også højde for nye
muligheder, såsom delebiler, der er effektive alternativer til brugen af privatbiler.
Download whitepaperet her: ”Clearing the air around diesel”
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