


A jövő szolgáltatásai  
a jelen ügyfeleinek 

Gyorsan változó világunkban a mobilitás is rohamosan fejlődik.  
Az emberek a járművekre egyre inkább szolgáltatásként,  
nem pedig tulajdonként tekintenek, a benzin-, illetve dízelüzemű 
járműveket pedig felváltják a hibridek és az elektromos autók.

A LeasePlan tevékenységének és szolgáltatásainak középpontjában  
az autók állnak, immár 50 éve. Folyamatosan arra törekszünk, hogy  
a jövő szakértőivé váljunk, így a jövő szolgáltatásait nyújthassuk a jelen 
ügyfeleinek! Ezt az előremutató gondolkodásmódunkat fejezi ki What’s 
next? szlogenünk is. Hogy pontosan, mit értünk ez alatt? Azt szeretnénk, 
hogy ügyfeleink igényeivel összhangban bármilyen autót, bárhol, bármikor 
a rendelkezésükre tudjunk bocsátani. Ez messze túlmutat a kényelmen, 
a költséghatékonyságon és ügyfeleink flottakezeléssel kapcsolatos 
kihívásainak megoldásán. Ez maga a jövő.  
Any Car, Anytime, Anywhere. 
 

A LeasePlan… 

… a világ vezető flotta- és gépjárműkezelő vállalata.

… mind az 5 földrészen, 32 országban jelenlevő, márkafüggetlen flottakezelő.

… a világban közel 1,7 millió járműből álló flottát üzemeltet.

... Magyarországon több mint 12 000 autóval rendelkezik.

… az ország egészére kiterjedő alvállalkozói, szolgáltatói és szakértői 

     hálózattal kezeli járműparkját.



  FlexiPlan

A LeasePlan új megoldást kínál a rövid távú autóbérlés és a hosszabb 
távú lízingajánlatok között
A FlexiPlan, ahogy a neve is mutatja, nagy rugalmasságot biztosít  
az időtartamot, a járművet és a megtett kilométereket illetően egyaránt.  
A termék legnagyobb vonzereje, hogy a futamidő bármikor módosítható, 
meghosszabbítható akár 2 éves időtartamra, vagy az első hónapot követően 
akár kötbér nélkül vissza is adhatja az autót.

  EasyPlan

Nagy kedvezmények kis flották számára, akár már egy autó bérlése esetén
Egyszerűsített tartós bérleti konstrukció, forint alapú finanszírozás, fix 
havi díj, rövid szállítási határidő. Egy komplex szolgáltatás keretében 
gondoskodunk a gépjárművekhez kapcsolódó összes teendőről. 
Legkedvezőbb ajánlataink előre meghatározott felszereltségű, gyártmányú 
modellekre vonatkoznak. www.autotartosberlet.hu 

  KomfortPlan

A váratlan költségek kockázatának elkerülésére
Komforttermékünk egyszerűséget, a flotta teljes futamidejére pedig 
kiszámíthatóságot biztosít. Alapszolgáltatásaink teljes skálája 
lehetővé teszi a flotta kényelmes üzemeltetését. A maradványérték 
és a szervizköltségek kockázatát a LeasePlan vállalja. A szolgáltatás 
részét képezik a rendszeres online riportok és a flottához dedikált 
ügyfélkapcsolattartó, aki gondoskodik az adminisztrációs feladatok 
elvégzéséről, valamint a járművek folyamatos mobilitásáról.

  PartnerPlan

Nagy flottával rendelkezőknek, akiknek fontos  
a folyamatos költségkontroll
A termék lehetőséget ad az egyéni igények rugalmas érvényesítésére, 
testre szabott szolgáltatás kialakítására és a flotta üzemeltetésével 
kapcsolatban felmerülő kiadások folyamatos nyomon követésére, 
transzparenssé tételére. A garanciavállalás értelmében a maradványérték, 
ill. szervizköltségek kockázatát a LeasePlan viseli.

  Visszlízing

Operatív lízing, már futó flottára
A LeasePlan megvásárolja a használatban lévő gépjárműveket,  
így ügyfelünk azonnal forrásokat szabadíthat fel. Visszlízing keretében  
a gépjárművek használati jogát megtartva ügyfeleink visszabérlik a flottát.  
A flottaüzemeltetés kényelmes, valamint hosszú távon is költséghatékony 
és tervezhető lesz.

  Útitárs

Saját tulajdonú flottával rendelkezőknek, a vállalati hatékonyság 
növelésére
A LeasePlan Útitárs olyan vállalatoknak kínál széleskörű flottakezelési 
szolgáltatást, akik saját tulajdonban lévő flottához keresnek szolgáltató 
partnert. Szolgáltatásaink teljes skáláját, illetve a szerződött partnereink 
által biztosított előnyöket kínálja. A gépjárműpark üzemeltetési díja a teljes 
futamidőre tervezhető, a flotta operatív kezelésének kihelyezése pedig 
kiváló eszköz a vállalati hatékonyság növelésére. 
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Kérdése van? Hívjon minket vagy írjon nekünk!

Termékeink



Az operatív lízing 
előnyei

Kényelmes üzemeltetés
A flottaüzemeltetéssel kapcsolatos 
összes teendőt ellátjuk, 
 mialatt ügyfeleink vállalkozásuk 
irányítására koncentrálhatnak.

Értékcsökkenés – tényleges 
használat alapján
Ügyfeleink csak a gépjármű 
tényleges értékcsökkenését,  
vagyis a beruházási-  
és maradványérték közötti 
különbséget fizetik meg  
a bérleti díjban.

Költségoptimalizálás
A flotta futását elemezve 
költségoptimalizálási javaslatokkal 
támogatjuk ügyfeleinket.

Megtakarítás
A személygépjárművek bérleti 
díjának ÁFÁ-ja visszaigényelhető  
az üzleti használat és a gépjárművek 
nettó beszerzési ára alapján. 

Garanciavállalás
A gépjárművek üzemeltetéséhez 
kapcsolódó kockázatokat 
átvállaljuk.

Stratégiai tanácsadás
A flottát érintő minden kérdésben 
megtaláljuk az ügyfeleink vállalati 
stratégiáját támogató, optimális 
megoldást.

Költségtervezés
A gépjárműhasználat havi bérleti 
díja tervezhetővé teszi az ehhez 
kapcsolódó költségeket.

Egyszerű könyvelés
A gépjárművek eszközértéke kikerül 
a mérlegből, a havi bérleti díj 
költségként számolható el.

Mobilitás a gépjárműhasználóknak
A gépjárműhasználók problémáikat, 
szervízigényüket online és telefonon 
keresztül is jelezhetik.



Alapszolgáltatások

    Finanszírozás: HUF vagy EURO alapú finanszírozás, fix vagy változó 
kamatozás 

    

Karbantartás, javítás: meghibásodásból, természetes elhasználó-
dásból, kopásból eredő javítások, kötelező ellenőrzések 

    

Gumiabroncs szolgáltatás: téli, nyári gumik beszerzése, szerelése és 
tárolása, a gumik állapotának holt szezonban történő felülvizsgálata

    

Havi díjban foglalt gépjármű- és cégautóadó megfizetése 

    

Csere autó szolgáltatás: országszerte igényelhető

    

Assistance: 0-24 órában elérhető gépjárműmentés műszaki meghi-
básodás, vagy baleset esetén 

    

Biztosítás: Kötelező-, CASCO-, Utas- és GAP biztosítás

Kényelmi szolgáltatások

    

Driver Center: telefonos és emailes a gépjárművek használóinak

    

MyLeasePlan: a gépjárműhasználók és flottamenedzserek online, 
önkiszolgáló ügyfélportálja, amely gyors és személyreszabott  
ügyintézést tesz lehetővé 0-24 órában. www.myleaseplan.hu

    

Flottaáttekintés, teljes flottára és egyes gépjárművekre vonatkozó 
adatok, értesítések. Elérhető a MyLeasePlanből

    

Sofőrszolgálat: hozom-viszem szolgáltatás, az egész ország  
területén az Önök rendelkezésére áll a gépjárműmozgatásban 

    

Adminisztratív ügyintézés: üzemanyagkártya igénylés (Shell, OMV, 
MOL), autópályamatrica rendelés külföldre és belföldre, bírságok 
kezelése, mobilparkolás és parkolási igazolások intézése

Átfogó flottakezelési tanácsadás

    

Car Policy Builder: strukturált és átlátható cégautó szabályzat  
összeállításában vagy felülvizsgálatában nyújt segítséget

    

GreenPlan: tanácsadás a „zöld” autó politikával és járműválasztással 
kapcsolatban a gépjárműpark környezeti terhelésének csökkenté-
sére a fenntartható fejlődés jegyében

    

Benchmarking: márkák és modellek összehasonlítása, adott iparág 
elemzése minőség- és teljesítménynövelési, költséghatékonysági 
lehetőségek feltárására

    

Cost Saving Tanácsadás: költségcsökkentésre fókuszáló tanácsadói 
szolgáltatásunk, amely a kiadások redukálásában nyújt segítséget 

    

Buy Versus Lease költségelemzés készítése: a két megoldás közötti 
különbségek feltárása, összehasonlítás adott szempontok alapján 

    

Fleet Consultancy: kishaszongépjármű (LCV) flottatanácsadás

Szolgáltatások 
a gördülékeny 
mindennapokért
A LeasePlan számos szolgáltatással könnyíti meg Ügyfelei mindennapjait, 
amelyekkel az ügyintézés még kényelmesebbé és átláthatóbbá válik. 



Globális tapasztalat, 
helyi szakértelem

A LeasePlan flottakezelési megoldásai 
nemzetközi szinten is megfelelnek a 
flottákkal kapcsolatos elvárásoknak. 

Mint tanácsadók, az iparág szakértőjeként segítjük ügyfeleinket. 
Folyamatosan azon dolgozunk, hogy az Ön szükségleteire, költségvetési 
követelményeire kézzelfogható, globális és lokális megoldásokat adjunk.

A LeasePlan vállalja a multinacionális 
ügyfelek teljes európai flottájának 
tendereztetését, valamint a beszerzés 
lebonyolítását, amit egy erre 
specializálódott csapat végez. 

Ügyfeleinket nemzetközi FleetReporting rendszerünk is segíti.



What’s next?

www.leaseplan.hu

Leaseplan Hungary

LeasePlan Hungária Zrt.
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ertekesites@leaseplan.com


