6 GODE RÅD TIL HVORDAN I MINIMERER
JERES FLÅDEOMKOSTNINGER
Vi giver dig her en guide med
seks punkter til, hvordan du
som flådeansvarlig kan mindske
omkostningerne.
Du kan også søge rådgivning hos
din Arval Account Manager.

for Fleet Managers

1. Finansiering

■■Finansierer I jeres biler på den mest effektive

måde? Husk at regne med nutidsværdien
(NPV), når du sammenligner omkostningerne.

■■Leaser I jeres køretøjer i det rette antal

måneder? Både biltypen, det forventede
kilometertal og måden bilen bruges på, har
betydning for, hvilken leasingperiode, der er
optimal for jer.

■■Hvor vigtigt er omkostningsforudsigelighed

for virksomheden? Prisen på køb af brugte
køretøjer og de tilhørende omkostninger
ændres i takt med markedet. Denne risiko
overgår til leasing-firmaet ved lejekontrakter.

BRUG FOR MERE RÅDGIVNING?
Send os en e-mail på info@arval.dk
Vi sidder klar til at hjælpe dig.

2. Valg af køretøj
■■Hvad er de samlede udgifter til den bil, du vælger?

Du bør blandt andet overveje bilens værdi ved
videresalg, vedligeholdelsesudgifter, forsikringspris og
brændstofforbrug.

■■Er det billigst at vælge benzin- eller dieselmodeller?

■■Overvej nøje, hvilket ekstraudstyr brugerne skal have

tilladelse til at få i bilen. Noget ekstraudstyr øger bilens
værdi, når den skal sælges videre (fx metallak, bedre dæk,
lædersæder etc.), mens noget afskrækker købere (fx ved
tilføjelse af usædvanlige farver og sædebetræk etc.).

Både købspris, vedligeholdelsesudgifter, ydeevne og
brændstofpriser vil variere afhængig af, hvilken type du
vælger.

3. Før bilen skal sælges eller afleveres
■■Bilskader er dyre, enten fordi salgsværdien falder, eller

leasingudgifterne stiger. Sørg for at rapportere alle skader.

■■Overvåg bilens kilometertal. Biler med højere kilometertal
end forventet vil være sværere at videresælge og i øvrigt
trække ekstra omkostninger for overskredne kilometertal,
hvis dette tal er fastlagt i kontrakten.

■■Hvis en bruger stopper i virksomheden, og I derfor skal

returnere den leasede bil før tid, så kan du undgå at
betale ekstra for at afslutte aftalen før kontraktens udløb.
Det kan du gøre ved enten at videregive bilen til en ny
bruger i virksomheden, indtil kontrakten automatisk
udløber, eller ved at tilbyde bilen til en eksisterende
bruger, der alligevel skal have fornyet sin kontrakt.
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4. Forsikring
■■Bruger du den bedste

forsikringsløsning? Arval kan
give dig yderligere rådgivning,
og din personlige Account
Manager kan hjælpe dig med
at finde den bedst mulige
forsikringsaftale.

■■Har du en klar proces for,

hvordan du håndterer ulykker
fra selve ulykkestidspunktet
til ansvarsafgørelsen?

■■Er der nogle mønstre i den

måde, der sker ulykker på
i din flåde (tid, dag, sted,
chauffør, ulykkestype)? Kig
efter tendenser og overvej, om
nogle problemer kan undgås.
En risikovurdering af din flåde
kan hjælpe dig med dette, hvor
fx grundlæggende risikable
arbejdsforhold eller konkrete
chauffører identificeres.

5. Brændstof
■■Brændstof tegner sig ofte for 20

benzinkort et effektivt alternativ,
som giver dig én samlet
momsgodkendt faktura.

procent af de samlede flådeudgifter.
Sørg for at have en klar strategi
for håndtering af, hvordan og hvor
dine medarbejdere tanker op. Små
forbedringer kan tilføje op til store
besparelser.

■■Sådan bør du købe brændstof.:

Tankstationer skifter prisstrategi
over tid. Et benzinkort, der
kan bruges på forskellige
tankstationer, giver mulighed for
at vælge de billigste alternativer
og gør det nemmere at undgå
at køre rundt og lede efter en
specifik tankstation.

■■Udform en klar politik, der omfatter:
■■Hvordan man bør købe
brændstof: For at få refunderet
momsen, skal der holdes
kontrolleret regnskab med
optankningerne. Det kan være
et administrativt mareridt
at indhente kvitteringer fra
alle medarbejdere. Derfor er

■■Identificer hvilke brugere, der har

en kørselsadfærd, som skiller sig
negativt ud fra mængden, eller som
ikke overholder jeres politik.

■■Hvis man ved en risikoanalyse

finder nogle meget risikable
forhold eller chauffører, kan
man indføre kørselstræning
for dem. Dermed kan
ulykkesomkostningerne
mindskes med 20 procent årligt,
mens også forsikringspræmien
kan falde.

6. Miljø
■■Mange af de skridt, I kan tage for at gøre jeres flåde mere grøn, vil også
hjælpe jer med at spare mange penge..

■■Et simpelt udgangspunkt er at opmuntre medarbejderne til at bruge
grundlæggende energiøkonomiske teknikker, når de kører. Det kan
reducere brændstofomkostningerne med op til 20 procent foruden
omkostninger til vedligeholdelse, dæk og ulykker:

■■Kør mere hensigtsmæssigt – mindre aggressiv acceleration og
opbremsning, korrekt brug af kobling og valg af gear.

■■Planlæg turen for at tillade tilstrækkelig tid til at komme frem, og

undgå dermed hastighedsoverskridelser og omveje i tilfælde af tæt
trafik.

■■Fjern unødvendig vægt fra bilen, også tagbokse, når de ikke er i brug.
■■Rådgiv medarbejderne til kun at bruge aircondition, når det er højst
nødvendigt.

■■Sørg for, at dæktrykkene hele tiden holdes på de anbefalede niveauer.
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