
Wymiana opon

1

Przewodnik dla Użytkownika

Wybierz serwis, w którym wymienisz opony
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Aby zalogować się do Portalu Klienta: 

- skorzystaj z linku bezpośredniego: https://portal.leaseplan.pl

- wejdź na stronę https://www.leaseplan.com/pl-pl/login/zewnetrzne/ – na ścieżce pokazanej na 
screenie poniżej:

Logowanie

https://portal.leaseplan.pl/
https://www.leaseplan.com/pl-pl/login/zewnetrzne/
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Obie ścieżki prowadzą finalnie na ekran umożliwiający 

zalogowanie do Portalu

Pamiętaj:

• Loginem jest Twój służbowy adres email

• Zawsze możesz samodzielnie zresetować hasło

- Skorzystaj z akcji „Resetuj hasło”

- Hasła nie można uzyskać w inny sposób (np. 
telefonicznie)

Ekran logowania
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1. Akcja „Resetuj hasło” na ekranie 
logowania 

1. Wypełnij formularz, który jest 
wyświetlany przez aplikację

- W pola „Login” oraz „Adres e-mail” 
wpisz  dwukrotnie swój adres mailowy 

- Przepisz tekst z obrazka

- Potwierdź akcją „Resetuj hasło”

3. Na skrzynkę mailową otrzymasz mail z 
linkiem umożliwiającym ustanowienie 
nowego hasła

4. Nowe hasło określane jest na stronie 
„Podaj nowe hasło”. 

UWAGA: Hasło musi spełniać wymagania 
bezpieczeństwa.

Resetowanie hasła
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• W przypadku, gdy podany adres email jest  błędny 
bądź nie został jeszcze zarejestrowany w 
systemie, zostaniesz poinformowany o takim fakcie 
komunikatem:

„Nie możemy znaleźć konta z podanym adresem 
email w systemie. Sprawdź, czy wpisany adres 
email jest poprawny.”

• Jeżeli mimo weryfikacji poprawności maila 
komunikat nadal jest wyświetlany, skontaktuj się z 
Opiekunem Floty w swojej firmie lub Działem 
Obsługi Klienta LeasePlan ( 22 335 16 82) celem  
założenia konta w Portalu Klienta LeasePlan.

Logowanie i reset hasła - błędny lub 

niezarejestrowany adres email
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Relokacja opon do serwisu  
wybierz serwis, w którym chcesz dokonać 

wymiany opon
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Po zalogowaniu się do Portalu Klienta:

• Wybierz aplikację „Opony Klient”, 
• Zaznacz samochód poprzez pole „checkbox” umieszczone z 

lewej strony
• Kliknij przycisk „Zleć / Edytuj relokację”.

Relokacja opon do serwisu
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Na ekranie pojawi się okienko z aktywnymi 

serwisami, ich lokalizacją oraz obciążeniem 

depozytami opon samochodów LeasePlan.

.

Relokacja opon do serwisu
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Kolumna: Obciążenie serwisu

Obciążenie wskazuje ile opon od 

samochodów LeasePlan serwis przyjął 

z maksymalnej określonej przez siebie 

liczby.

Uwaga! Obciążenie serwisu nie jest 

równoznaczne z faktycznym czasem 

oczekiwania na dogodny termin 

wymiany opon.
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Po wybraniu konkretnego serwisu i kliknięciu 

„wybierz” pojawi się okno kontekstowe z 

wyborem daty. Po jej potwierdzeniu otrzymają 

Państwo informację o konieczności kontaktu z 

serwisem celem umówienia

Relokacja opon do serwisu
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Po zleceniu relokacji opon, skontaktuj 

się bezpośrednio z wybranym serwisem 

i umów się na termin wymiany opon. 
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Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom 

mają Państwo możliwość skorzystania z 

rezerwatora online. Przy serwisach, które taką 

usługę udostępniają pojawi się zielony znacznik.

Rezerwator Online
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Rezerwator Online

Po wybraniu serwisu 

posiadającego możliwość 

rezerwacji online, w okienku 

wyboru daty relokacji pojawi 

się przycisk zarezerwuj online.  

Przeniesie on 

Państwa na stronę 

rezerwatora danego 

serwisu
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Po wyborze terminu w 

serwisie mogą Państwo 

zamknąć stronę i wrócić do 

miejsca wyboru terminu 

relokacji. Pojawi się tam 

komunikat 

Przypominamy, relokacja 

opon trwa minimum 4 dni 

robocze. Prosimy nie 

umawiać się na bliższe 

terminy gdyż nie będziemy 

wstanie zrealizować 

dostawy opon na czas.

Rezerwator Online 
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LeasePlan Helpdesk

Zapisz ten 

numer w swoim 

telefonieW przypadku jakichkolwiek trudności 

skorzystaj z pomocy naszego

konsultanta

+ 48 22 335 16 82
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