Péči o firemní
autopark svěřte
odborníkům
Zajistíme výhodné financování
a najdeme úspory
Zabezpečíme opravy
a údržbu vozového parku
Postaráme se o klienty
s jediným vozem i stovkami aut

Zabýváme se správou vozových
parků a vozidel soukromých firem,
podnikatelů a veřejných institucí.
Nabízíme dlouholeté zkušenosti a znalosti ohledně
pořízení, provozu a servisu vozů, financí, pojištění
i právních a daňových náležitostí. Naší specialitou
je komplexní správa vozových flotil neboli
full service leasing, který představuje vrcholnou
podobu operativního leasingu. Tuto službu vám
ušijeme na míru tak, aby přesně odpovídala vašim
potřebám.

2

LeasePlan

LeasePlan
je lídrem na trhu
v ČR i ve světě

Děláme vše pro to, aby pro naše
klienty bylo provozování vozového
parku opravdu co nejsnazší.
Své služby poskytujeme na
trhu už přes 50 let. Působíme
ve 32 zemích, v nichž pečujeme
zhruba o 1,8 milionu vozidel. Do
České republiky jsme přišli v roce
1995 a jako první jsme zde nabídli
zákazníkům profesionální správu
firemních autoparků.
Díky unikátnímu přístupu
a péči o klienty dlouhodobě
obhospodařujeme flotily různé
velikosti: od jednoho vozu po stovky
automobilů. Každému zákazníkovi
se plně věnuje přidělený account
manager, který má k dispozici tým
profesionálů a expertů.
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Chcete se zbavit
starostí o svůj
autopark
a ještě ušetřit?

Využijte
naše
řešení!
1

Spočítali jste si někdy, kolik vás stojí provoz firemních
automobilů? Schválně se podívejte na graf na vedlejší
straně. Abyste mohli skutečně uspořit na nákladech,
potřebujete si je nejdříve detailně vyčíslit. Teprve potom
se s nimi dá skutečně pracovat.

2
3
4
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Na každé z položek uvedených v grafu je možné ušetřit,
vyžaduje to však detailní znalost trhu a nadstandardní
vztahy s dodavateli. My v LeasePlanu máme v tomto
ohledu dlouholeté zkušenosti a dokážeme ve vašich
flotilách dosáhnout značných úspor.

Nejde však jen o peníze, o něž se podaří snížit náklady
u jednotlivých položek. Každá z nich totiž zároveň stojí
desítky, či dokonce stovky hodin času lidí, kteří mají ve
firmě danou oblast za úkol. Ve chvíli, kdy se o vaše auta
staráme my, mohou příslušní zaměstnanci vykonávat
jinou činnost, která firmě přináší další zisk.

Orientační rozložení
celkových nákladů
na provoz vozidla (TCO)*

1. Amortizace
2. Úrok
3. Pohonné hmoty

6

5

4. Pojištění

7

5. Údržba a pneu
6. Daně a poplatky

4

7.	Administrativní
poplatky

1
3

2

Už žádné starosti se správou vozového parku
a s ní spojenou administrativou. Staráme se my, vy se vezete.
* na základě průměrných hodnot fleetu LPCZ
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Který
produkt
je ten
pravý
pro váš
vozový
park?
Šetří čas a starosti při správě
vozů i účetnictví, optimalizují
náklady, navíc se přizpůsobí
vašim potřebám. Pomůžeme vám
s výběrem vhodného produktu,
který zajistí bezstarostnou jízdu
vaší malé, střední i velké flotily.
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Produkt
pro malé flotily

Produkty pro
střední a velké
flotily

1
LEASEPLAN GO

COMFORT PLAN

Operativní leasing
nových i zánovních
vozidel. Výběr
a objednání vozu
online na
leaseplango.cz.

Full service leasing.
Soustředí se na
optimální celkovou
měsíční splátku při
zachování vysoké
kvality služeb.

Ideální pro: malé
a střední podnikatele
z ČR s flotilou do
10 vozidel.

Ideální pro: firmy
s libovolným počtem
vozidel.

Výhody: garance
fixních nákladů, jedna
faktura za pronájem
a služby, žádná starost
a administrativa
spojená s provozem
vozu.
Vyúčtování: ve formě
uzavřené kalkulace
s plnou garancí nákladů
na provoz vozidla.

Výhody: outsourcing
firemních vozidel,
garance fixních
nákladů, jedna faktura
za pronájem a služby,
mobilita řidičů.
Vyúčtování: ve formě
uzavřené kalkulace
s plnou garancí nákladů
na provoz vozidla
a zůstatkové hodnoty.

2

3

5

PARTNER PLAN

SALE & LEASE BACK

FLEXIPLAN

Komplexní řešení formou
full service leasingu.
Umožňuje aktivně
řídit správu vozidel na
základě systémově
dostupných informací
o čerpání služeb
a reálných nákladech.

Ideální přechodné
řešení od vlastnictví
k operativnímu leasingu.

Efektivně řeší vaši
plánovanou či
nenadálou potřebu
vozidel. Full service
leasing. Výběr z několika
kategorií vozidel,
např. Fabia, Octavia,
Superb.

Ideální pro: firmy
s větším vozovým
parkem, které chtějí
výrazně snížit náklady
na pořizování, provoz
a prodej firemních vozů.
Výhody: outsourcing
firemních vozidel,
detailní informace
o ceně jednotlivých
služeb, způsob
závěrečného vyúčtování –
jednostranně otevřená
kalkulace, příp. profit
share na zisku.
Vyúčtování: formou
jednostranně otevřené
kalkulace, tzn. pokud
náklady nedosáhnou
sjednané výše, přeplatek
vám vrátíme.

Ideální pro: firmy, které
nyní neplánují obnovu
autoparku, chtějí využít
finanční prostředky
prodejem firemních
vozidel nebo přejít na full
service leasing.
Výhody: outsourcing
správy firemních vozidel,
díky zúčtování podle
skutečných nákladů
zaplatíte jen to, co
skutečně spotřebujete.
Vyúčtování: na základě
reálných nákladů.
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OWNER PLAN
Vozidla zůstávají vaším
majetkem, LeasePlan
zajišťuje jejich správu.
Rozložení provozních
nákladů do pravidelných
měsíčních plateb nebo
přefakturace.

Ideální pro: firmy, které
chtějí mít vozový park
ve svém majetku a chtějí
řídit náklady na provoz
firemních vozidel.
Výhody: outsourcing
správy firemních vozidel,
díky zúčtování podle
skutečných nákladů
zaplatíte jen to, co
skutečně spotřebujete.

Ideální pro: firmy, které
potřebují plánovaně
i neočekávaně změnit
velikost firemní flotily.
Výhody: pro krátkodobé
leasingy od 1 do
24 měsíců; garance
nákladů spojených
s provozem vozidla.
Vyúčtování: uzavřená
kalkulace bez omezení
počtu najetých km a bez
poplatků za předčasné
ukončení.

Vyúčtování: na základě
reálných nákladů.
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Hlavní
výhody naší
nabídky
Služby na míru. Ke
každému klientovi
přistupujeme individuálně.
Nabídku přizpůsobíme
vašim skutečným potřebám
a očekáváním. Máme neomezený
výběr značek vozů. Nic vám
nenutíme, sami si zvolíte, jaký rozsah
doprovodných služeb využijete.
Úspory. V autech není
vázán váš kapitál, protože
neplatíte akontaci. Ve
splátkách hradíte pouze
rozdíl mezi pořizovací cenou vozů po
slevě a jejich zůstatkovou cenou na
konci leasingu. Většinu služeb
předplácíte v pravidelných
měsíčních platbách, takže máte
výdaje za auta pod kontrolou
a optimalizujete své cash flow. Vozy
i všechny služby využíváte se
slevami, které pro vás u dodavatelů
sami dojednáme. Zároveň
kontinuálně pracujeme na úpravách
a optimalizaci spolupráce, abychom
dosáhli co největší efektivity provozu
vaší flotily.
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Komfort. Veškeré činnosti
spojené s provozem aut
zajišťujeme tak, aby co
nejméně zatěžovaly vaše
řidiče a interní administrativu.
Většina produktů je spojena
s nadstandardním pojištěním
a asistenční službou. Máte nárok na
bezplatné zapůjčení náhradního
vozu. Jsme součástí mezinárodního
holdingu, takže vám stejně kvalitní
služby poskytneme u nás
i v zahraničí. Jsme vám k dispozici
24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Snadné účetnictví.
Náklady na operativní
leasing si snadno odečtete
z daní. Výdaje na provoz
automobilů jsou fakturovány
najednou, nemusíte tedy každou
položku účtovat zvlášť.

Ušetřený čas. Všechny
povinnosti související se
služebními vozy včetně
vyřizování pojistných
událostí převezmeme za vás. Můžete
se tak soustředit na hlavní předmět
svého podnikání.

Kvalita. Tým české
pobočky LeasePlanu tvoří
140 zkušených odborníků
opírajících se o zázemí
a zkušenosti mateřské společnosti.
Při zajišťování služeb
spolupracujeme výhradně
s osvědčenými dodavateli, jejichž
kvalitu pravidelně prověřujeme.
Síť smluvních partnerů zahrnuje
několik set provozoven po celé
České republice.

Reprezentativnost.
Prakticky neustále jezdíte
v nových vozech, což
posiluje image firmy
i bezpečí zaměstnanců, kteří auta
používají.

Prakticky
neustále jezdíte
v nových vozech,
což posiluje
image firmy
i bezpečí vašich
řidičů.
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Střední
a velké
flotily
Full service
leasing
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Firmy používající desítky či stovky
aut většinou volí náš full service
leasing, tedy komplexní péči
o autopark. V tomto případě bude
vaší jedinou starostí zajet včas
k čerpací stanici, všechno ostatní
za vás zařídíme. Základ full service
leasingu je stejný jako u klasického
operativního leasingu. Pronajmete
si automobily a ve splátce platíte
amortizaci vozu a objednané služby.
Full service leasing jde však mnohem
dále. Jeho prostřednictvím totiž
převezmeme prakticky veškerou
starost o vozy.

SLUŽBY FULL SERVICE
LEASINGU
optimalizujeme náklady na váš
autopark
pomůžeme vám formulovat car
policy neboli interní pravidla pro
užívání služebních aut
doporučíme vám nejvhodnější
automobily vzhledem k vašim
skutečným potřebám, bez ohledu
na jejich značku
zajistíme pro vás nadstandardní
služby v oblasti servisu, pojištění,
silniční asistence, nákupu
pohonných hmot, ale třeba
i povinného přeškolování firemních
řidičů
poskytneme vám přehledný
reporting o vašich nákladech
na flotilu

Stále běžnější je nasazování
nejnovějších komunikačních
prostředků, například v podobě
sofistikovaných elektronických knih
jízd anebo telematických zařízení,
jež vás upozorní, kdy zajet do
servisu. My v LeasePlanu využíváme
moderní technologie ve všech
možných procesech, mimo jiné
třeba při reportingu, objednávání
nových vozů, objednávání návštěv
servisů či pneuservisů, proškolování
řidičů nebo při fakturaci. Klient může
vše snadno vyřídit elektronickou
cestou na našem portálu.
Speciální aplikace nasazujeme
i při odhalování možných úspor
ve vaší flotile.

Přehledný
reporting
o nákladech
a vaší flotile.
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Produkty
pro
střední
a velké
flotily
COMFORT PLAN

Nabízí širokou škálu služeb
určených pro provoz středně
velkého vozového parku. Hodí
se každému, kdo nechce ztrácet
čas správou flotily, ale zároveň
by rád snížil náklady na údržbu
vozidel a nemíní řešit ani jejich
prodej. Comfort Plan pracuje
s tzv. uzavřenou kalkulací, a je proto
určen klientům, kterým vyhovují
fixní náklady. Do účetnictví vám
přitom každý měsíc přibude jenom
jeden daňový doklad, takže máte
minimální nároky na administrativu.
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Doporučíme vám
nejvhodnější automobily
s ohledem na vaše
skutečné potřeby.

PARTNER PLAN

Nejvyšší úroveň full service leasingu
s maximálním rozsahem služeb. Jde
o aktivní řízení vozového parku, kdy
budete mít formou podrobného
online reportingu detailní informace
o nákladech na údržbu, opravách,
pneumatikách a opotřebení vozidla.
Pokud náklady na tyto položky
nedosáhnou sjednané výše, rozdíl
v platbě vám vrátíme. Pokud ji
naopak přesáhnou, nic nedoplácíte.
Jde o systém tzv. jednostranně
otevřené kalkulace. Partner Plan
využívají především společnosti
s větším vozovým parkem, které
chtějí výrazně snížit náklady
na pořizování, provoz a prodej
firemních automobilů. Vzhledem
ke garantovanému charakteru
produktu je Partner Plan ideální pro
přesnou přípravu ročních rozpočtů
a dlouhodobých finančních plánů.
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Online
aplikace
S našimi online aplikacemi
budete mít méně starostí se
správou vozového parku.

ONLINE PORTÁL
Základní rozcestník
nadřazený všem
aplikacím, které vám
zpříjemňují a zjednodušují
práci. Do systému mají
přístup výhradně klienti
nebo obchodní partneři
LeasePlanu.
Portál sdružuje tyto
aplikace:
MyFleet, Správa řidičů,
Dokumenty k vozidlu,
eOrders a SIMS.
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1
MYLEASEPLAN
Webový portál a mobilní
aplikace pro řidiče. Je
komplexním řešením
komunikace mezi řidiči
a společností LeasePlan,
obsahujícím přehledné
informace o leasingové
smlouvě, technických
datech vozidla
a sjednaných službách,
včetně možnosti jejich
objednání.

2

3

4

5

MYFLEET

eORDERS

CARWATCH

E-LEARNING

Informuje o počtu vozidel
ve flotile, o nákladech
na pořízení automobilů,
délce leasingu, stavu
najetých kilometrů,
pojistných událostech,
ukončení provozu vozidel,
spotřebě pohonných
hmot nebo emisích CO2
atd.

Umožňuje jednoduchý
přístup do systému pro
kalkulace a objednávky
pro klienty i dodavatele.
Na jednom místě,
přehledně a pod
neustálou kontrolou je
schvalování kalkulací,
tvorba a schvalování
objednávek, objednávání
a dodání vozidla.

Umožňuje rychlý přístup
do elektronické knihy
jízd. Mimo to obsahuje
také sledování pohybu
vozidel na mapě, řadu
statistik (najeté kilometry,
spotřebu, rychlost atd.)
a mnoho dalších funkcí.

Představuje komplexní
řešení pro povinné
proškolování
zaměstnanců, vedení
agendy a odborné
poradenské podpory.
Pro vás to znamená
nejen zajímavé úspory
nákladů, ale i zefektivnění
organizace.
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LeasePlan Česká republika, s. r. o.
Coral Office Park
Bucharova 1423/6, 158 00 Praha 13
GPS: 50°3‘0.66“N, 14°21‘11.459“E
tel.: +420 222 829 210, 211
e-mail: info.lpcz@leaseplan.com

Pobočky:
Brno
Jana Babáka 11, 612 00
Ostrava
Poděbradova 2738/16, 702 00

Zavolejte, napište, přijďte!
Těšíme se na vás!

www.leaseplan.com

