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VYBERTE SI SVOJE NOVÉ VOZIDLO SKLADOM 
A JAZDNITE NA ŇOM UŽ ZAJTRA... 

 
Hľadáte v týchto dňoch dostupné vozidlo, ktoré môžete používať okamžite? Máme riešenie! A 
je ním služba Arval flexibilný prenájom, vďaka ktorej má Arval veľký vozový park plný rôznych 
značiek a typov vozidiel, kde si vyberie naozaj každý. 
 
 
Čo je flexibilný prenájom a naša ponuka vozidiel 
 
Možnosť prenájmu vozidla má svoje nesporné výhody. Auto podľa zvolenej kategórie si 
môžete prenajať krátkodobo na 1 až 24 mesiacov a zároveň bez starostí využívať služby ako 
pri operatívnom lízingu s kompletným servisom, so zabezpečením a s výmenou pneumatík, 
cestnou asistenciou, diaľničnou známkou na území SR, palivovou kartou či poistením. Vozidlá 
sú dostupné v Bratislave, kde ich viete využívať už nasledujúci pracovný deň. Samozrejme, 
vozidlo vieme na požiadanie pristaviť v ktorejkoľvek inej časti Slovenska tak, aby bolo 
prevzatie vozidla pre klienta čo najpohodlnejšie. Sami si volíte požadovanú kategóriu vozidla 
a dĺžku nájmu, ktoré ovplyvňujú výšku mesačného nájomného, a nie je problém, ak vozidlo 
potrebuje používať dlhšie alebo na kratšiu dobu, bez dlhodobých záväzkov a bez penalizácie 
za skoršie vrátenie. Výdavky máte pod kontrolou. Službu je možné zaobstarať si opakovane a 
záujemca si môže prenajať toľko vozidiel, koľko práve potrebuje. Všetko fakturované raz za 
mesiac. V ponuke je široká škála modelov, farieb vozidiel, stupňov výbavy, motorizácií 
zvolených podľa tých najčastejšie požadovaných zo strany našich klientov, a preto vieme, že 
vozidlá sú vyskladané tak, aby v nich bolo vodičom komfortne a cítili sa pri jazde bezpečne. 
Každý si v ponuke nájde svoju preferenciu, či už menšie mestské vozidlo, mestské SUV, 
rodinné kombi, alebo manažérsky reprezentatívny model. Našu rodinu flexibilného prenájmu 
v počte 20 kusov v týchto dňoch doplnili modely z SUV radov. Ide o ekologické hybridné 
vozidlo Toyota C-HR a taktiež mild-hybrid Audi Q3, ktoré si medzi vami určite rýchlo nájdu 
svojich priaznivcov. Služba je určená všetkým, ktorí potrebujú vozidlo ihneď k dispozícii, 
nechcú sa viazať presnou dobou prenájmu, napríklad na zabezpečenie vozidiel pre 
zamestnancov v skúšobnej lehote či sezónnych zamestnancov, prípadne tým, ktorí nevedia v 
súčasnosti odhadnúť vyťaženosť vozidiel vo svojej spoločnosti alebo čakajú na dodanie 
nového vozidla, ktorého výroba trvá aj pár mesiacov. 
 
 

 

Viac informácií nájdete na www.arval.sk. 
 
O spoločnosti Arval Slovakia:  

http://www.arval.sk/


Spoločnosť Arval Slovakia, člen finančnej skupiny BNP Paribas, bola založená v roku 2004. 
Špecializuje sa na operatívny lízing automobilov s plným servisom pre malé, stredné podniky 
a veľké spoločnosti a patrí medzi lídrov na trhu. Svojim zákazníkom poskytuje fleetové riešenia 
na mieru, odborné poradenstvo, 24-hodiný zákaznícky servis a plnú starostlivosť o vozový 
park klienta. Klienti majú k dispozícii online služby My Arval, ktoré prehľadne združujú 
informácie o vozovom parku spoločnosti. Spoločnosť je držiteľom ocenenia Slovak 
Superbrands za rok 2018 a 2019.  
 
O spoločnosti Arval:  
Spoločnosť Arval vznikla v roku 1989 ako člen globálnej finančnej skupiny BNP Paribas. 
Špecializuje sa na poskytovanie lízingu automobilov pre malé a stredné podniky a veľké 
spoločnosti. Svojim klientom poskytuje fleetové riešenia na mieru, ktoré optimalizujú 
pracovné zaťaženie ich zamestnancov a umožňujú outsourcing všetkých rizík spojených s 
prevádzkou vozového parku. Arval poskytuje odborné poradenstvo a plnú starostlivosť o  
vozové parky svojich klientov s takmer 1,4 miliónmi vozidlami v správe v 30 krajinách sveta, v 
ktorých zamestnáva viac ako 7 200 pracovníkov. Arval je zakladajúcim členom skupiny 
Element-Arval Global Alliance, ktorá je celosvetovým lídrom v oblasti operatívneho lízingu a 
spravuje viac ako 3 milióny vozidiel v 50 krajinách sveta. V rámci skupiny BNP Paribas spadá 
spoločnosť Arval pod divíziu Retailového bankovníctva a služieb.  
 

 
Kontakt pre médiá:  
Miriam Kraus - ARVAL SLOVAKIA - miriam.kraus@arval.sk, +421 (2) 57 108 000 


