
  

hos arento kan du hyra tjänstebilar, förmånsbilar, 

personalbilar och poolbilar från marknadens alla bilmärken. 

Att hyra av oss innebär mindre krångel i vardagen och du 

slipper tidskrävande administration och kan fokusera på 

annat. Hos Arento betalar du alltid en fast månadshyra, 

skräddarsydd utifrån hur många mil du kör. 

arento.se   |   020 - 75 80 90

HYR DIN PERSONBIL 
AV ARENTO



  

Profilera din bil 
Behöver du stripa enstaka bilar eller rent av en 

hel fordonsflotta? Vi löser det åt dig och ser till 

att bilarna är profilerade enligt dina önskemål 

innan leverans. 

Din trygga hand på vägen
Arento har lång erfarenhet av att ta hand om 

företags fordonsflottor och vi vet hur viktigt det 

är att hanteringen fungerar smidigt. För flera av 

våra kunder är vi inte bara en leverantör, utan 

även rådgivare och bollplank i fordonsfrågor. 

Bara tanka och köra 
Det enda du behöver göra är att tanka och 

köra bilen. Resten sköter vi. Skulle det dyka 

upp några frågor längs vägen kontaktar du din 

kontaktperson vid Arento. Föraren av bilen tar 

alla frågor kring sin bil direkt med oss. Allt för 

att minimera din administration. Kort och gott – 

komplett utan krångel. 

• Rådgivning och personlig 
kostnadskalkyl

• Leverans av bilen till valfri plats 
• Fordonsskatt och försäkring
• Service- och reparationsavtal  
• Sommar- och vinterhjul, 

inklusive däckförbrukning
• Förvaring och byte av  

sommar- och vinterhjul
• Besiktning
• Assistansavtal, med hyrbil 

under driftstopp 

arento.se   |   020-75 80 90   |   bil@arento.se   |   arento.se/bil 

DET HÄR INGÅR I  

DIN MÅNADSHYRA: 

de ss utom hante rar vi eventuell 

infrastrukturavgift och trängselskatt. Vi 

erbjuder elektroniska körjournalslösningar 

och administration av drivmedelskort. Vill du 

ha en faktura per bil eller samlingsfaktura 

per kostnadsställe? Du väljer det som är 

smidigast för just dig och ditt företag.

Hör gärna av dig 
till oss för mer 
information.

devocy.com
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