Oslo, 28. august 2018

BANEBRYTENDE SATSING PÅ FIRMA-ELBIL
- Avtalen om leveranse av 280 firma-elbiler til Coca-Cola European Partners Norge er den største
firmabilkontrakten i Norge på leasing av elbil i privat sektor. Den er banebrytende også
sammenlignet med andre land, sier Michael Benabdallah i Arval Norge.
Elbiler utgjør som kjent en betydelig andel av nybilsalget til privatpersoner i Norge, mens bedriftene har
hengt noe etter i overgangen fra bensin og diesel. Coca-Cola European Partners Norge har nå meldt at
de leaser 100 firma-elbiler med en gang og bytter ut resten av bilparken på 180 firmabiler innen to år.
- At Coca-Cola våger å gå i front og satse så tungt på miljøvennlige elbiler, bør være en inspirasjon for
andre bedrifter. Teknologien er på plass, rammebetingelsene i Norge er gode og det er mulig å bestille
totalpakker bestående av biler, finansiering/leasing, ladeløsninger og flåtestyring, samt tilbakebetaling for
hjemmelading. Vi takker Coca-Cola for tillitten, sier Michael Benabdallah, General Manager for Arval
Norge.
Coca-Cola sin avtale og satsning på miljøvennlige og elektriske firmabiler er også banebrytende
internasjonalt. Aldri før har Arval inngått en kontrakt på en slik størrelse der hele flåten består av elektriske
eller hybrid biler. Arval er blant verdens største leverandører av leasing og andre firmabiltjenester med
6,400 ansatte i 29 land. Selskapet leverer leasing av rundt 6,000 firmabiler til Coca-Cola i 10 land. Arval
etablerte seg i Norge i fjor blant annet for å satse tyngre på elbiler til bedrifter og leveranse av andre
miljøvennlige transportløsninger og -tjenester.
- Norge er helt klart i front når det gjelder elbiler og miljøvennlig transport. Rammebetingelsene er gode
her, avgiftssystemet er motiverende og nordmenn er opptatt av å ta vare på miljøet. En avtale av en slikt
kaliber er en stor honnør til den norske ordningen og alle politikerne som har bidratt til å få den på plass.
Vi i Arval ønsker å overføre erfaringene fra det norske markedet til andre land der vi har virksomhet, sier
Michael Benabdallah.
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Om Arval:
Arval ble etablert i 1989 og er et datterselskap av BNP Paribas. Arval spesialiserer seg på fullservice leasing av biler og tilbyr
skreddersydde løsninger til sine kunder som består av enkeltmannsforetak, små og mellomstore bedrifter (SMB) og store
internasjonale konsern. Arval optimaliserer ansattes mobilitet og påtar seg samtidig all risiko forbundet med flåteadministrasjon.
Ekspertråd og kvalitetstjenester, som er grunnpilarene i Arvals kundeløfte, leveres av over 6 500 medarbeidere i 29 land. Per
desember 2016 hadde Arval en leaset flåte på totalt 1 028 142 biler på verdensbasis. Arval er en del av Element-Arval Global
Alliance, den eldste strategiske alliansen for flåteadministrasjon og verdensleder med 3 millioner biler i 50 land. Innenfor BNP
Paribas tilhører Arval kjerneforretningen Retail Banking.
www.arval.no
Om BNP Paribas:
BNP Paribas er en ledende bank i Europa med internasjonal rekkevidde. Banken har tilstedeværelse i 74 land og har mer enn
192 000 ansatte, hvorav over 146 000 i Europa. Konsernet har sentrale posisjoner innen sine tre hovedaktiviteter: Domestic
Markets og International Financial Services (hvor dagligbank-nettverket og finansielle tjenester er dekket av Retail Banking &
Services) og Corporate & Institutional Banking, som betjener to kundesegmenter: bedriftskunder og institusjonelle investorer.
Konsernet hjelper alle sine kunder (enkeltpersoner, samfunnslag, gründere, SMB, konsern og institusjonelle kunder) med å

realisere deres prosjekter gjennom løsninger som omfatter finansiering, investering, sparing og beskyttelsesforsikring. I Europa
har konsernet fire indre markeder (Belgia, Frankrike, Italia og Luxembourg) og BNP Paribas Personal Finance er den ledende
spesialisten innen forbrukslån i Europa. BNP Paribas er i ferd med å rulle ut sin integrerte dagligbank modell i Middelhavslandene,
i Tyrkia, i Øst-Europa samt et stort nettverk i den vestlige delen av USA. Innen segmentene Corporate & Institutional Banking og
International Financial Services, har BNP Paribas en ledende posisjon i Europa, en sterk tilstedeværelse i Amerika, samt en raskt
voksende virksomhet i Asia og Stillehavsområdet.
www.bnpparibas.com

