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Környezetvédelmi politikánk

Mára már egyértelművé vált, hogy az élhető, minőségi jövő elérésében tevékenyen kell részt venni, és
nem maradhatunk közömbösek a közlekedés környezeti hatásaival szemben sem. Az Arval
Magyarország Kft. felismerte, hogy tevékenységéből adódóan is kiemelten gondoskodnia kell a
környezeti terhelések csökkentéséről.
A környezetvédelmi kérdések új változóként jelennek meg a gépjárművek tervezése, vásárlása vagy
bérlése során és mi hiszünk az innovációban. Ebben a megvilágításban végezzük tevékenységünket
és munkánk során azokat a partnereket igyekszünk kiválasztani, akik hozzánk hasonlóan figyelembe
veszik a kor környezetvédelmi kihívásait.
Felelős flottapartnerként ügyfeleinknek felé is ezeket az elveket közvetítjük a flottaparkok
tervezésénél, bővítésénél, illetve tanácsadások alkalmával. Törekszünk arra, hogy a forgalomban
megjelenő és egyre nagyobb számú gépjárművek használata minél alacsonyabb károsanyag
kibocsátással járjon, mind azok műszaki adottságai, mind a vezetési stílus eredményeként.
Az Arval Magyarország Kft. kiemelt figyelmet fordít arra, hogy tevékenységét a vonatkozó
környezetvédelmi jogszabályokat betartva és az ISO 14001: 2015 szabványnak megfelelően végezze.
A mindennapokban törekszünk a környezetvédelmi teljesítmény folyamatos fejlesztésére, valamint az
energiatakarékos és környezettudatos tevékenységre, mely az alábbi alapelveket foglalja magában:
 irodai elektromos áram használatának csökkentését; a számítógépes munkaállomások és
monitorokat kikapcsoljuk, így - a menekülési útvonalak jelzőfényein kívül - az egész irodában
nem marad égve villany vagy működésben számítógép
 elektronikus leveleinkben felhívjuk a figyelmet a papírhasználat mérséklésére, és
mértékletességet kérünk a nyomtatásoknál
 saját nyomtatási szabályzatot alakítottunk ki, mellyel folyamatosan csökkenteni kívánjuk a
papírfelhasználást, valamint növelni az újrahasznosított papír arányát
 a fűtés és a légkondicionáló használatát korlátozzuk a normál igényeknek megfelelően
 szelektív hulladékgyűjtést biztosítunk az irodában, és bizonyos esetekben az újrafelhasználást
is elősegítjük
 környezetünk és levegőnk tisztaságának védelmében évente ültetünk fát, így mára már több
hektárnyi erdő létrejötte fűződik cégünk nevéhez.
 szolgáltatásfejlesztésünkkor igyekszünk olyan speciális termékeket biztosítani Ügyfeleink
számára, amelyeket a környezettudatosság vezérel
Környezetvédelmi politikánkat kollégáinkkal közösen alakítjuk, és elért eredményeinkről minden évben
beszámolót készítünk. Erről minden érintettet tájékoztatunk.
Környezetvédelmi politikánk és felelősségvállalásunk elérhető partnereink és az illetékes hatóságok
számára is cégünk hivatalos honlapján.
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