MY ARVAL MOBILE
FACIL, SIMPLES, DIGITAL, SEU
Disponível gratuitamente nas lojas online para facilitar o acesso à informação do seu carro e dos
serviços de aluguer, disponibilizamos agora em exclusivo para os nossos condutores, a última
geração do Arval Mobile+ que agora se chama My Arval Mobile. O que recebem é a mais avançada e
simples ferramenta de informação e utilização de serviços para o seu carro.
My Arval Mobile pode ser acedido com os mesmos dados de utilizador e palavra-passe, para que possa
começar já a experimentar e usar as novas caraterísticas da sua aplicação. Se ainda não tem os seus
acessos online, fale com o seu account manager.
Em resumo, digitalizámos a informação do seu carro, mas agora também a forma de nos pedir os serviços
para o seu carro.
Tudo o que precisa para o seu carro é tratado sempre connosco e à distância de um dedo.
Liga-nos ou pede o seu serviço online. Nós tratamos de tudo por si.
Procurar:

Para descarregar
a aplicação, basta:

MY ARVAL MOBILE
e fazer download em:

Novos serviços para condutor:
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Service Booking

– Agora pode fazer a marcação de manutenção do seu carro a qualquer hora e de
qualquer lugar, sem perder tempo fazendo o seu pedido de serviço na área de Manutenção do seu My Arval Mobile. O
prazer de ter quem faça as coisas por si e, principalmente, quando tem mais do que fazer. Aliás, qualquer serviço que
precise para o seu carro será sempre marcado pela Arval.

Os Documentos do Meu Carro

– Para além da carta verde de seguro que está logo disponível

para se ver, cada condutor pode ainda de forma totalmente segura e de acesso exclusivo guardar imagem dos seus
documentos, como carta de condução e DUA que assim podem consultar de forma muito mais fácil.

À Minha Volta

– Um novo localizador de oficinas, permite-lhe localizar facilmente a oficina que lhe indicamos

para qualquer serviço. Mais, este serviço está customizado para procurar oficinas de acordo com a marca do seu
carro..
Lembramos que a marcação de serviços de manutenção para a sua viatura deverá ser agendada com 5 dias de antecedência,
permitindo-nos assumir a nossa responsabilidade no serviço que lhe é prestado e, conferir a disponibilidade da oficina mais
próxima de si agilizar a necessidade de viatura de substituição, com o mínimo transtorno para si.

Para mais informações:

O seu Account Manager

21 470 94 00

arval@arval.pt

arval.pt

We care about cars.
We care about you.

