FlexiPlan

Quando o futuro
é incerto, a flexibilidade
é o melhor plano.

E se eu quiser devolver
veículos antes da data
acordada?

E se eu só precisar de
um veículo durante
alguns meses?
E se eu precisar de
prolongar o contrato
por mais um mês?

Novos tempos
pedem uma nova
forma de ter carro.
Mais flexível.
Mais simples.
Mais acessível.

Tempos desafiadores pedem respostas ágeis.
Quando tudo pode mudar de um dia para o outro,
ser capaz de adaptar-se rapidamente é essencial.
O FlexiPlan é a solução
de mobilidade para estes
novos tempos:
Por isso a
LeasePlan criou o
FlexiPlan. Com a
vantagem de ter
todos os serviços
incluídos numa
renda mensal. Mas,
ao mesmo
tempo, com a
flexibilidade de um
aluguer de curto
prazo.

Mais simples

Mais económica

Mais flexível

Carro com
quilometragem
ilimitada
Liberdade de poder
rescindir sem
qualquer custo

Carro só enquanto precisar.
E ainda mais flexibilidade para
se adaptar às mudanças.

Porque liberdade
não é só ir e vir.
O FlexiPlan dá-lhe a liberdade
de ação que a sua vida ou o seu
negócio exigem.
Contratos a partir de
um mês extensível até
quando precisar
Quilometragem
ilimitada

Liberdade
é fazer todos os
quilómetros que
precisar. E, quando
já não precisar,
poder rescindir o
contrato sem
qualquer
preocupação.

Custo muito
competitivo

A flexibilidade é total: se as
circunstâncias mudarem e o
prazo que planeou não for
suficiente, pode estendê-lo
sempre que quiser.
Se, ao contrário, já não precisar
do carro, também é simples. Pode
rescindir a qualquer momento –
sempre sem qualquer
penalização.

Um carro serve para lhe dar liberdade,
não trabalho e preocupações.
Com o FlexiPlan tudo o que tem a ver com o seu carro fica
mais simples.
A renda mensal cobre todos os serviços, incluindo impostos
e seguros.
Veja tudo o que está incluído no FlexiPlan:

Incluído no contrato:
Quilómetros
ilimitados

Sem custos
de rescição
antecipada

Quebra isolada
de vidros sem
franquia

Proteção de
ocupantes

Rebentamentos
e furos

Manutenção

Pneus
ilimitados

Seguro
Danos Próprios

Veículo de
Substituição

Assistência
em viagem

Linha de
Apoio 24 horas

Opcionais:
Franquias
reduzidas
ou mesmo
sem franquia

Cartão de
combustível

Via verde

A duração
do contrato
é curta.
A lista de
vantagens,
nem por isso.

Com o FlexiPlan não tem apenas mobilidade pelo
tempo que precisar – seja um ou vários meses. Tem
também vantagens que são um descanso:

Rescisão
sem custos

Custos
competitivos

Quilómetros
ilimitados

Menos carga
administrativa

Centralização
de processos num
único fornecedor
de mobilidade
para qualquer
duração

Gestor de conta
dedicado para
resolver todas
as suas
questões

Quer saber
mais sobre
o FlexiPlan?
Fale com o seu Gestor de Conta ou envie
um e-mail para:

servico.cliente@leaseplan.com

LeasePlan
Portugal
leaseplan.com

