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PRESSEMEDDELELSE

Overhaling til My Arval Mobile-app:
Firmabilsbrugere får ny og forbedret digital oplevelse
Arval lancerer en ny version af My Arval Mobile-app’en til firmabilsbrugere. App’en er en helt ny
digital oplevelse, som med et moderne design, brugervenligt interface og nye funktioner, der har
fokus på brugernes behov, giver adgang til Arvals mange forskellige services.
Ud over at være intuitiv, dynamisk og let at bruge har app’en
også et væld af funktioner, der ikke alene sparer brugeren
tid, men også optimerer organisationen.
Nogle af de vigtigste funktioner er:
■ My Vehicle: Praktisk information om brugerens leasingkøretøj,
herunder model, registreringsnummer, brændstofforbrug,
kontraktens udløbsdato, returprocedurer osv. Funktionen
indeholder også oplysninger om eventuelle bestilte og tidligere
køretøjer.
■ My Services: Oversigt over alle services, der er inkluderet i
kontrakten.
■ My Vehicle Documents: Her ligger al dokumentation på
køretøjet, og det er muligt at tilføje nye dokumenter, fx kørekort,
brændstofkort eller nummerplade.
■ Around Me: Et kort og vejviser, der peger brugeren i retningen
af nærmeste værksted eller leverandør, når der er brug for alt fra
reparationer til dækskift.
Arval arbejder hele tiden på at tilbyde sine kunder nye løsninger,
der forbedrer deres kørselsoplevelse, og derfor vil My Arval
Mobile-app’en løbende blive opdateret med nye funktioner, der
gør livet lettere for brugerne.
My Arval Mobile kan downloades til iOS og Android.
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Om Arval
Arval blev stiftet i Frankrig i 1989 og er ejet af den verdensomspændende bank- og finanskoncern BNP Paribas. Arval er
specialiseret i full-service leasing, der tilbyder skræddersyede løsninger inden for personbiler og kommercielle køretøjer
til mellemstore og store virksomheder. Det hjælper kunderne til at optimere deres ansattes mobilitet og outsource den
risiko, der er forbundet med flådehåndtering. Ekspertbistand og servicekvalitet er kendetegnende for Arval, og den gode
service tilbydes i 29 lande af mere end 6.400 ansatte. Arvals totale leasede flåde er på 1.028.142 køretøjer verden over
(december 2016). Arval er et af de stiftende medlemmer af Element-Arval Global Alliance, flådestyringsindustriens
længstvarende strategiske partnerskab og verdens førende af slagsen med 3 millioner køretøjer i 50 lande. I BNP
Paribas er Arval en af kerneaktiviteterne i Retail Banking.
www.arval.com
Om BNP Paribas
BNP Paribas er en af Europas førende banker med en international tilstedeværelse. BNP Paribas findes i 74 lande og
har mere end 192.000 medarbejdere, heraf 146.000 i Europa. BNP Paribas er højt rangeret inden for to kerneområder:
Privatkunder (både indenlandske markeder og internationale finansielle services), samt bankvirksomhed for
virksomheder og institutioner. BNP Paribas hjælper alle sine kunder (fra enkeltpersoner til foreninger, entreprenører og
store og mellemstore virksomheder og institutioner) med at realisere deres projekter gennem finansiering, investeringer,
opsparinger og forsikringer. I Europa har selskabet fire hjemlige markeder (Belgien, Frankrig, Italien og Luxembourg), og
BNP Paribas Personal Finance er førende inden for privatudlån. BNP Paribas lancerer nu en integreret bankmodel til
privatkunder i Middelhavslandene, Tyrkiet, Østeuropa og i den vestlige del af USA. BNP Paribas finansielle
serviceaktiviteter til virksomheder og institutioner og internationale finansielle serviceaktiviteter indtager også en
topposition i Europa, har en stærk tilstedeværelse i Nord-, Syd- og Centralamerika og en solid og hurtigvoksende
forretning i det asiatiske stillehavsområde.
www.bnpparibas.com
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