MID-TERM RENTAL

FLEXIBILNÝ, RÝCHLY, TRANSPARENTNÝ = JEDNODUCHÝ
Executive

Economy

Compact

Business

Family

RIEŠENIE VÁŠHO VOZOVÉHO PARKU
NA OBDOBIE 1-24 MESIACOV

CENNÍK

Osobné vozidlá
ECONOMY

COMPACT

FAMILY

BUSINESS

EXECUTIVE

Vzorové modely
vozidiel

B8
Škoda Fabia Combi
Renault Clio Grandtour

C8
Opel Astra ST
VW Golf Variant AT

C9
Toyota Avensis Combi
Škoda Octavia Combi AT

F9
VW Passat Variant ST
Škoda Superb AT
Opel Insignia ST AT

G7
BMW 520 Xd
Audi A6 Avant Quattro

1-3
mesiace

14,39 €

24,50 €

26,50 €

34,33 €

46,00 €

4-6
mesiacov

13,39 €

22,86 €

24,73 €

32,00 €

42,33 €

7-12
mesiacov

12,43 €

21,23 €

22,96 €

29,76 €

38,67 €

13-24
mesiacov

11,50 €

19,60 €

21,20 €

27,46 €

35,50 €

nad limit
EUR/km

0,07 €

0,09 €

0,10 €

0,11 €

0,20 €

Ceny sú platné od 1.2.2019
Všetky sadzby sú v EUR/deň a uvádzané bez DPH.

• Limit 3000 km/mesiac (limit sa alikvotne prepočítava k skutočnej dĺžke nájmu).
• Cena za prenájom zahŕňa opravy, servis, pneumatiky, poistenie (spol. 5 %/min 200 EUR) a cestnú asistenciu.
• Prenájom sa účtuje mesačne.
• Zmluva bude vysporiadaná na základe skutočného počtu dní, počas ktorých bolo vozidlo užívané.
• Ceny vozidiel v iných triedach sú k dispozícii na vyžiadanie.
• Arval garantuje triedu vozidla, nie značku – v prípade nedostupnosti požadovanej triedy, môže byt dodaná trieda vyššia
za cenu požadovanej triedy.

• Vozidlo môže byt v priebehu nájmu vymenené.

ARVAL MID-TERM RENTAL

Využívanie leasingového vozidla

Služby navyše

• Vozidlo si môžete vyzdvihnúť sami alebo
Vám ho privezieme na Vami určené
miesto v SR.

• Možnosť využitia palivových kariet
za poplatok 5 EUR/mesiac.

• Pristavenie vozidla v Bratislave je
zdarma, mimo Bratislavy za poplatok 50
EUR. V prípade prenájmu na obdobie
dlhšie ako 3 mesiace sa poplatok
za pristavenie a vyzdvihnutie neúčtuje.

• Možnosť pripoistenia vozidla. Sadzby
za poistenie nad rámec zmluvy sú
k dispozícii na vyžiadanie u Vášho Account
Managera.

• V Bratislave je možné pristaviť vozidlo
do 1 pracovného dňa, mimo Bratislavy
do 2 dní. Po dohode je tiež možné využiť
expresné pristavenie za poplatok 30 EUR.

Ďalšie podmienky
• V prípade pokuty je účtovaný poplatok 5 EUR
za spracovanie, v prípade správneho konania
30 EUR.
• Minimálna dĺžka prenájmu je 31 dní v prípade predčasného ukončenia je účtovaný
poplatok 80 EUR.

• Vo vozidlách platí zákaz fajčenia – za prípadné
znečistenie je účtovaný poplatok 100 EUR.
• Spoločnosť Arval má právo vozidlo počas
trvania zmluvy vymeniť.
• Poplatok za čistenie interiéru – podľa miery
znečistenia.

PRE KOHO JE MID-TERM RENTAL VÝHODNÝ?
• Pre zamestnanca v skúšobnej dobe

• Pre zamestnanca na projektoch

• Pre zamestnanca na dobu určitú

• Pool car do spolocnosti

• Dočasné pôsobenie v zahraničí

• Preklenutie dodacích lehôt

• Sezónne výkyvy

novoobjednaného vozidla

VŠETKY SLUŽBY ZAHRNUTÉ V CENE
STAROSTLIVOSŤ O KLIENTA

KVALITNÁ SERVISNÁ SIEŤ

ELEKTRONICKÁ DIAĽNIČNÁ ZNÁMKA

PNEUMATIKY

ASISTENČNÁ SLUŽBA 24 HODÍN

NEOBMEDZENÉ POUŽITIE

DODANIE VOZIDLA

ARVAL ACTIVE LINK*

Služba pre vodičov DRIVER DESK.

Všetky vozidlá majú slovenskú elektronickú
diaľničnú známku.
Služba ARVAL ASSISTANCE Vám zaručí komplexné
asistenčné služby na území SR i v zahraničí 24/7.
Vozidlo je zvyčajne dodané do 1 pracovného dňa.

PICK UP SERVIS*

Lˇahko dostupná široká servisná sieť pre vodičov,
to všetko v rámci fixných mesačných splátok.
Zaistenie komplexnej výmeny pneumatík bez
limitu vrátane uskladnenia.
Vozidlo je možné využívať viacerými vodičmi.

Geolokácia vozidla a správanie sa vodiča
počas užívania.
*táto služba je spoplatnená

Bezstarostné pristavenie a odovzdanie vozidla
podľa Vašich predstáv.
*táto služba môže byť spoplatnená

VIAC INFORMÁCIÍ O SLUŽBE MID-TERM RENTAL

navštívte arval.sk/sk/arval-drivers/mid-term-rental

