
Koronan vaikutukset
Hallinnoi autokantaasi järkevästi
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Koronaviruksen nopea leviäminen vaikuttaa 
laajasti ympäri maailman. Hallitukset, yritykset 
ja yksittäiset kansalaiset tekevät kaikki osansa 
pandemian lannistamiseksi. Terveydenhuolto, 
virastot ja ministeriöt sekä ruokakaupat ja apteekit 
varmistavat, että pysymme toimintakykyisinä. 

Etätyöskentelystä on tullut uusi normi. Yleinen 
suositus on vähentää matkustamista ja minimoida 
henkilökohtainen kanssakäyminen. 

Monet autonvalmistajat ovat sulkeneet 
tehtaansa tai vähentäneet tuotantoa. Autoala 
yrittää keksiä uusia ansaintamalleja pitääkseen 
pyörät pyörimässä ja ehkäistäkseen konkurssin. 
Taloudellinen epävarmuus vaikuttaa meihin kaikkiin 
tavalla tai toisella.

Tämä ennennäkemätön tilanne vaatii päättäväisiä 
toimia. Koostimme suosituksiamme tähän 
dokumenttiin.

Koronavirus on sekoittanut 
maailmankirjat. Mitä autokannasta 
vastaavan kannattaa tehdä?
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Teemme kumppaniverkostomme kanssa parhaamme varmistaaksemme 
kyvykkyytemme tarjota sinulle parasta mahdollista palvelua tässä 
nopeasti muuttuvassa tilanteessa.

Keskity välttämättömään

 − Tärkeintä on pysyä terveenä ja ohjeistamaan työskentelemään 
mahdollisuuksien mukaan kotoa käsin. Palaverit voi kätevästi pitää 
puhelimitse tai videoneuvottelutyökalujen välityksellä

 − Pandemia on tuonut haasteita myös varaosien toimitusketjuun.  
Tämän vuoksi on järkevää keskittyä vain kriittisiin korjauksiin ja   
lakisääteisten vaatimuksien noudattamiseen. Ei-kriittisten huoltovarausten 
ja kosmeettisten vahinkojen korjaamisen siirtäminen myöhäisempään 
ajankohtaan mahdollistaa käytettävissä olevien ajoneuvojen 
huoltoresurssien ohjaamisen sinne, missä niitä eniten tarvitaan.

 − Useissa yrityksissä tehdään nyt etätöitä kotoa käsin, joten myös   
työsuhdeautot ovat vähemmällä käytöllä

 − Seuraamme aktiivisesti komponenttien saatavuutta        
varmistaaksemme toimintojen jatkuvuuden. 

Uusien ajoneuvojen tilaaminen

 −  Varmista autojen saatavuus ja toimitusajat meiltä. Huomioi, että 
toimitusajat voivat muuttua tilauksen aikana ja saattavat olla pitkiä. 
Seuraamme tilannetta aktiivisesti.

 − Ota yhteyttä asiakasvastaavaanne uusien autojen tilaamiseen ja            
       toimittamiseen liittyen. 
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Jatka nykyisiä sopimuksia

 −  Suurin osa asiakkaistamme uusii vuosittain kolmanneksen tai 
neljänneksen autokannastaan. Tässä markkinatilanteessa 
sitoutuminen kolmen–neljän vuoden sopimukseen saattaa 
mietityttää. Kannattaakin pohtia mitkä ajoneuvot vaativat 
uudistamista, ja missä tapauksissa sopimuksen jatkaminen toimisi 
paremmin. Näin saat liikkumavaraa, kunnes liiketoiminta taas 
palaa normaaliin.

 − Nykyisten sopimusten jatkaminen on tässä epävarmassa            
       tilanteessa edullisin, joustavin ja turvallisin vaihtoehto pitää pyörät           
       pyörimässä. 

Joustavaa liikkuvuutta

 −  Ohjaa mahdolliset ylimääräiset ajoneuvot yrityksesi sisällä toiselle 
käyttäjälle tai yhteiskäyttöautoksi. 

 − Hyödynnä käytetyn auton leasingia lyhytaikaiseen tarpeeseen. 

Auton palauttaminen

 − Huomioithan, ettei auton palautus Uudemaan rajojen ulkopuolelta   
       ole tällä hetkellä mahdollista. Mikäli auto tulee palauttaa,            
       kuljetuksen voi tilata kotisivultamme.
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Yhteenveto

Koronaviruspandemia on haastavaa aikaa meille kaikille. Me LeasePlanilla 
teemme kaikkemme tukeaksemme sinua autokannan fiksussa 
hallinnoinnissa vallitsevissa olosuhteissa. 

Autamme mielellämme. 

Ota yhteyttä.

asiakaspalvelu@leaseplan.com
p. 0207 420 900

Contact


