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Bun venit în noul 
Dumneavoastră 
autovehicul!

Ce înseamnă serviciile de management de 
flote auto LeasePlan?
Confort: experţii noştri vă fac viaţa uşoară 
zi de zi.

Acest ghid v-a fost înmânat şi vă va însoţi 
oriunde veţi merge.

Uşor de consultat, ghidul vă pune la 
dispoziţie toate informaţiile despre serviciile 
LeasePlan contractate pentru autovehiculul 
pe care îl utilizaţi.

Echipa LeasePlan vă doreşte călătorie 
plăcută!

www.leaseplan.ro
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Identificare 
client 
LeasePlan

Este esenţial ca autovehiculul să fie identificat 
drept un autovehicul aflat sub administrarea 
LeasePlan, oricând apelaţi la serviciile noastre 
sau ale partenerilor noştri.

Vă ascultăm solicitările şi ne folosim 
experienţa pentru a vă oferi soluţiile cele 
mai bune, perfect adaptate nevoilor 
dumneavoastră.

Ne puteţi contacta la numărul de telefon 021 407 21 31, 
disponibil de luni până vineri între 09h - 17:30h
sau prin e-mail la driver-support@leaseplan.ro.
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Livrarea autovehiculului

Managementul anvelopelor

Autovehicul de înlocuire

Combustibil

Returnarea autovehiculului



Livrarea 
autovehiculului

Noi vă comunicăm în scris locul 
şi data livrării autovehicului. La 
livrarea autovehiculului la data 
stabilită, veţi primi un set de 
documente. 

Totul este în regulă? 
Atunci semnaţi şi ştampilaţi 
procesul verbal de predare-primire 
şi înmânaţi-l reprezentantului 
dealerului.

Atenţie!
Nu lăsaţi certficatul de 
înmatriculare şi cheile în interiorul 
autovehiculului.

Adresaţi-ne orice întrebare legată de 
livrarea maşinii la numărul  de 
telefon 021 407 21 31 sau prin 
e-mail la driver-support@leaseplan.ro.
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Setul de documente pe care 
îl veţi primi va conţine:

•  Broşura conducătorului auto
•  Asigurarea RCA şi Cartea Verde
   (asigurarea internaţională)
•  Formularul de Constatare Amiabilă 
   de Accident
•  Indicaţii pentru completarea   
   Constatării Amiabile de Accident
•  Certificatul de înmatriculare
•  Cheile de contact ale autovehiculului
•  Manualul de folosire şi întreţinere al
   autovehiculului
•  Cartea de service şi certificatul de
   garanţie
•  Pachetul legislativ (2 triunghiuri 
   reflectorizante, trusa de prim ajutor
   şi extinctor auto).

Adresaţi-ne orice întrebare legată de 
livrarea maşinii la numărul de telefon 
021 407 21 31 sau prin e-mail la 
driver-support@leaseplan.ro.

Livrarea 
autovehiculului
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Sfaturi practice 
pentru utilizarea 
autovehiculului

Vă rugăm să consultaţi site-ul www.leaseplan.
ro pentru lista de service-uri sau apelaţi-ne la 
numărul 021 407 21 31 sau prin e-mail la 
driver-support@leaseplan.ro şi vă vom 
îndruma către unitatea service potrivită.

Prin respectarea unor reguli simple, autovehiculul 
dumneavoastră va fi mereu în perfectă stare de 
funcţionare şi vă veţi simplifica viaţa de conducător 
auto:

1. respectaţi intervalele specificate de constructor 
pentru efectuarea operaţiunilor menţionate în 
cartea de service a autovehiculului

2. operaţiunile de service trebuie întotdeauna 
efectuate de către un atelier agreat LeasePlan

3. anvelopele ocupă un rol important în funcţionarea 
maşinii. Verificaţi periodic presiunea din anvelope, 
suprafaţa de rulare şi starea anvelopelor

4. verificaţi periodic nivelul fluidelor din 
compartimentul motor (ulei de motor, lichid de frână, 
ulei servodirecţie şi lichid de răcire), urmărind ca 
acestea să se încadreze între nivelul minim şi maxim 
indicat de constructor

5. în cazul unei avertizări luminoase sau sonore 
legate de o disfuncţionalitate, vă rugăm să ne 
contactaţi de urgenţă. Dacă este posibil, evitaţi 
folosirea autovehiculului pentru a preveni deteriorări 
suplimentare ale acestuia

6. când constataţi o daună la autovehicul, anunţati-
ne imediat
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Operaţiunile 
de întreţinere
Întreţinerea autovehiculului 
include:

• toate operaţiunile de 
întreţinere şi control periodic 
precizate în carnetul de 
service şi garanţie
• repararea şi/sau înlocuirea 
pieselor (inclusiv manopera) 
pentru asigurarea bunei 
funcţionări a autovehiculului
• inspecţia tehnică periodică 
a Autovehiculului (ITP)

Programări în service

LeasePlan programează maşinile în service pentru operaţiuni 
de întreţinere şi  Inspecţie Tehnică Periodică (ITP).

•.Pentru a solicita o programare în service în Reţeaua agreată 
LeasePlan, vă invităm să ne contactaţi cu 48-72 ore în avans 
sau să utilizaţi formularul de programări de pe site-ul 
www.leaseplan.ro, iar noi vă vom comunica data, ora şi 
locaţia unde poate fi efectuată operaţiunea în service.

•.Dumneavoastră vă prezentaţi la service, înmânaţi 
consilierului de service certificatul de garanţie şi carnetul de 
întreţinere, iar noi autorizăm reparaţiile ce trebuie realizate la 
autovehicul si vom achita factura către service.

Întreţinerea autovehiculului 
nu include:

• reparaţiile provocate de 
manevrarea incorectă sau 
nepotrivită a autovehiculului
• completarea cu lichid 
de parbriz, operaţiuni de 
spălare, parcare
• lucrări de service care nu 
au fost aprobate de către 
LeasePlan şi care nu sunt 
incluse în planul de service al 
Autovehiculului

Pentru programări în reţeaua de reparatori autorizaţi 
LeasePlan, suntem la dispoziţia dumneavoastră la numărul 
de telefon 021 407 21 31 sau prin e-mail la 
driver-support@leaseplan.ro.



Managementul 
Anvelopelor

Autovehiculele trebuie să ruleze obligatoriu cu 
anvelope de iarnă în perioada  1 noiembrie - 31 
martie.
Astfel, schimbul de anvelope de iarnă se 
efectuează cel târziu la 31 octombrie, iar 
schimbul anvelopelor de vară începe la 1 aprilie.

LeasePlan vă propune managementul 
anvelopelor ca serviciu opţional ce include 
următoarele:
• înlocuirea unui anumit număr de anvelope care 
respectă specificaţiile tehnice şi dimensionale 
ale producătorului auto şi echilibarea roţilor

• depozitarea, în cazul în care contractul specifică 
acest serviciu. 

La service veţi prezenta procesul verbal întocmit 
la shimbul anterior de anvelope (dacă este cazul).

Pentru informaţii despre managementul 
anvelopelor  vă rugăm să ne contactaţi la 
numărul de telefon 021 407 21 31 sau prin e-mail 
la driver-support@leaseplan.ro.
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Managementul 
Anvelopelor

Ce trebuie să faceţi pentru a beneficia de 
schimbul de anvelope:

Pentru a efectua schimbul de anvelope, vă 
rugăm să contactaţi service-ul indicat de către 
LeasePlan, atât pentru primul schimb sezonier, 
cât şi pentru schimburile sezoniere următoare.

Procesul verbal de predare-primire a anvelopelor 
trebuie să conţină în mod obligatoriu:

• numărul de înmatriculare al autovehiculului
• numărul de kilometri la bord
• numărul, marca şi tipul, dimensiunile 
anvelopelor predate şi gradul de uzură al 
acestora (dacă e cazul)

Atenţie! Costurile reparaţiilor care nu ţin 
de utilizarea şi uzura normală sau avarii 
ale anvelopelor nu vor fi acoperite de către 
LeasePlan.

Pentru informaţii despre managementul 
anvelopelor vă rugăm să ne contactaţi la 
numărul de telefon 021 407 21 31 sau prin e-mail 
la driver-support@leaseplan.ro.
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Autovehicul 
de înlocuire

Pentru informaţii despre autovehicul de înlocuire,
ne puteţi apela la numărul de telefon 021 407 21 31
sau prin e-mail la driver-support@leaseplan.ro.

Autovehiculul pe care îl utilizaţi este imobilizat? 
LeasePlan vă poate pune la dispoziţie, ca serviciu 
opţional, un autovehicul de înlocuire în cel mai 
scurt timp.

LeasePlan se ocupă de rezervarea unui 
autovehicul pentru dumneavoastră, care să se 
încadreze în categoria prevăzută în contract.

Cum procedaţi pentru obţinerea unui 
autovehicul de înlocuire:
• verificaţi cu responsabilul de flotă dacă aveţi 
serviciul “autovehicul de înlocuire” inclus în 
contract
• noi vă vom confirma disponibilitatea unui 
autovehicul, urmând să stabilim de comun acord 
cu dumneavoastră data, ora şi locaţia preluării 
acestuia
Autovehiculul de înlocuire se livrează în baza 
unui proces verbal de predare-primire.
La returnare, autovehiculul trebuie să aibă starea 
tehnică de la momentul predării şi aceeaşi 
cantitate de combustibil în rezervor.

Atenţie!
Nu uitaţi să semnaţi la preluare şi la returnare 
procesul verbal de predare-primire.

Brosura-all-1809-2.indd   19 9/19/2017   4:36:54 PM



Asistenţă rutieră

În cazul imobilizării autovehiculului, asistenţa 
rutieră este disponibilă 7 zile/7, 24h/24, 
pe teritoriul României şi în spaţiul Uniunii 
Europene.

LeasePlan se ocupă de tot printr-un singur 
telefon: 
vă asigurăm mobilitate, atât pentru 
dumneavoastră, cât şi pentru pasageri, 
coordonăm preluarea autovehiculului pe 
platformă până la cel mai apropiat service.

Tot ceea ce trebuie să faceţi este să precizaţi 
operatorului numărul de înmatriculare şi detalii 
despre dificultăţile întâmpinate cu autovehiculul.

Nu uitaţi să mentionaţi un număr de telefon 
unde puteţi fi contactat şi locaţia exactă în care 
vă aflaţi dumneavoastră şi autovehiculul.

Puteţi apela Asistenţa Rutieră LeasePlan 
7 zile/7, 24/24, la numărul de telefon 031 42 50 500.
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Cardul de 
combustibil

Cardul de combustibil se trimite ulterior livrării, 
prin curier.

Alimentarea se poate face la orice staţie de 
alimentare care prezintă însemnul corespunzător 
furnizorului menţionat pe cardul dumneavoastră 
de combustibil.

Cum utilizaţi cardul de combustibil?

• Dacă autovehiculul nu este dotat cu inel de 
identificare, când alimentaţi, introduceţi codul 
PIN, împreună cu numărul actual de km

• Verificaţi chitanţa eliberată de staţia de 
alimentare

Înaintea datei de expirare a cardului de 
combustibil, LeasePlan vă va furniza un card nou.

Atenţie: nu păstraţi cardul de combustibil alături 
de codul PIN sau alături de alte carduri (pentru a 
evita demagnetizarea).

Atunci când constataţi deteriorarea sau 
furtul cardului de combustibil, vă rugăm să ne 
anunţaţi imediat la numărul de telefon 
021 407 21 31 sau prin e-mail la 
driver-support@leaseplan.ro.
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Asigurări
Accident, daună sau geam spart? Tratăm 
formalităţile administrative în timp real şi 
controlăm toate aspectele managementului 
daunelor.

LeasePlan oferă, prin partenerii săi, următoarele 
tipuri de asigurare:
• Asigurare de răspundere civilă (RCA), 
obligatorie faţă de terţi – asigurare solicitată 
prin lege – ce acoperă eventualele despăgubiri 
datorate ca urmare a pagubelor provocate 
terţilor prin accidente auto (include şi Carte 
Verde pentru unele ţări din Uniunea Europeană)
• Asigurare CASCO, care acoperă împotriva 
riscurilor de ciocniri, izbiri, căderi de corpuri, 
calamităţi naturale, furtul total sau parţial. În 
cazurile precizate în poliţa CASCO, utilizatorul 
poate acoperi o parte din daună (franşiza 
deductibilă)
• Asigurare pentru pasageri (opţional) acoperă 
riscul de accident al pasagerilor maşinii
• Extinderea RCA (opţional) pentru ţările 
neacoperite pe Cartea Verde

Utilizarea autovehiculului în 
afara graniţelor ţării

În cazul în care doriţi să părăsiţi ţara cu 
autovehiculul LeasePlan, aveţi nevoie de o 
împuternicire pentru a o prezenta autorităţilor 
vamale, împuternicire pe care aveţi obligaţia să 
o solicitaţi de la LeasePlan în scris, menţionând 
ţara de destinaţie/tranzit, perioada călătoriei şi 
datele personale din paşaport/CI.

În plus, noi vom verifica dacă sunt necesare 
Carte Verde şi extindere CASCO.

Pentru informaţii vă rugăm să ne contactaţi la 
numărul de telefon 021 407 21 31 sau prin e-mail 
la driver-support@leaseplan.ro.
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Asigurări
Ce faceţi în cazul unui eveniment rutier?
În cazul în care autovehiculul este imobilizat, apelaţi Asistenţa Rutieră 
LeasePlan la numărul 031 42 50 500.

Constatarea amiabilă în caz de accident:

Se aplică în cazul accidentelor uşoare, în care nu sunt implicate mai mult de 
2 maşini şi nu sunt persoane rănite.
• În ghidul LeasePlan înmânat la livrare găsiţi formularul de constatare 
amiabilă de accident şi indicaţii pentru completarea acestuia
• Semnaţi constatarea amiabilă de accident doar dacă reflectă 
împrejurările exacte ale accidentului

Pentru cazurile în care nu aţi semnat constatarea amiabilă în caz de accident, 
mergeţi la secţia de poliţie pe raza căreia s-a produs dauna, în maxim 24h 
de la eveniment pentru a obţine următoarele documente:

• document eliberat de organele competente privind cauzele şi împrejurările 
producerii accidentului
• copie după asigurarea RCA a celuilalt autovehicul implicat în accident
• autorizaţia de reparaţie a autovehiculului

Deschiderea dosarului de daună:
Experţii nostri vă vor îndruma în toate demersurile pe care le întreprindeţi pentru 
repararea autovehiculului avariat.

Anunţaţi LeasePlan despre evenimentul rutier imediat după producere şi vă 
vom oferi consultanţă pentru deschiderea dosarului de daună, în funcţie de caz.

Actele necesare deschiderii dosarului de daună:
1. certificatul de înmatriculare al autovehiculului
2. copie după asigurarea RCA a vehiculului condus de celălalt conducător auto 
(dacă este cazul)
3. procesul verbal de la poliţie sau constatarea amiabilă de accident (dacă este 
cazul)
4. permisul de conducere
5. un act de identitate
6. împuternicirea de la LeasePlan pentru reprezentare

Declararea daunei la Poliţie sau completarea constatării amiabile de accident 
se poate face doar de către conducătorul auto implicat în evenimentul rutier.

Pentru orice întrebare legată de formalităţile ce trebuie îndeplinite în 
cazul unei daune, apelaţi-ne la numărul de telefon 021 407 21 31 sau prin 
e-mail la driver-support@leaseplan.ro.
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Lista selectivă de 
excluderi CASCO

Asigurări

1. Nu sunt acoperite de asigurare situaţiile de 
furt în care conducătorul autovehiculului a lăsat 
uşile descuiate, cheia în contact, certificatul 
de înmatriculare în autovehicul, nu a schimbat 
încuietorile uşilor în urma unei tentative de furt, 
nu a păstrat în stare de funcţionare şi armat 
alarma, GPS-ul sau sistemul de imobilizare al 
autoturismului, a pierdut sau i s-au furat cheile şi 
nu a anunţat imediat acest lucru.

2. Nu sunt acoperite daunele survenite în timpul 
participării autovehiculului asigurat la curse sau 
întreceri sportive, la respectivele probe oficiale 
şi la verificările preliminare şi finale prevăzute în 
regulamentul specific al competiţiei.

3. Nu sunt acoperite daunele produse 
pieselor, componentelor de rezervă, precum 
şi echipamentului suplimentar cu care 
autovehiculul nu este dotat din fabricaţie sau 
care nu se încadrează în categoria accesorii, aşa 
cum sunt acestea definite în Condiţiile Generale 
de Asigurare, combustibililor, lubrifianţilor şi a 
oricăror bunuri aflate în autovehicul.

4. Nu sunt acoperite daunele cauzate motorului 
sau altor părţi componente ale autovehiculului, 
ca urmare a pătrunderii voluntare în locuri 
inundate (pasaje rutiere, lucrări sau gropi 
semnalizate) sau cursuri de ape.

Pentru detalii legate de lista completă de 
acoperiri şi excluderi CASCO, în cazul unei 
daune, vă rugăm să ne apelaţi la numărul de 
telefon 021 407 21 31 sau prin e-mail la 
driver-support@leaseplan.ro.
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Lista selectivă de 
excluderi CASCO

Pentru detalii legate de lista completă de 
acoperiri şi excluderi CASCO, în cazul unei 
daune, vă rugăm să ne apelaţi la numărul 
de telefon 021 407 21 31 sau prin e-mail la 
driver-support@leaseplan.ro.

5. Nu sunt acoperite accidentele în care 
conducătorul auto se află sub influenţa 
stupefiantelor sau a alcoolului şi în care acesta s-a 
sustras de la recoltarea probelor biologice privind 
alcoolemia sau a părăsit locul accidentului.

6. Nu sunt acoperite daunele produse prin 
folosirea flăcării neprotejate sau a focului deschis 
în spaţiul unde se află autovehiculul sau în 
interiorul acestuia, depozitarea în aceste spaţii sau 
transportarea cu autovehiculul a unor materiale 
inflamabile sau explozibile, daunele provocate de 
arderea simplă care nu a fost urmată de incendiu 
sau cele provocate de acţiunea curentului electric 
dar care nu au provocat flacăra.
7. Nu sunt acoperite daunele produse 
anvelopelor, jantelor, amortizoarelor, articulaţiilor 
autovehiculului în absenţa producerii unui 
eveniment din care să rezulte avarierea şi a altor 
părţi componente ale autovehiculului.

8. Nu sunt acoperite daunele produse de 
continuarea rulării autovehiculului după 
spargerea băii de ulei, avarierea cutiei de viteze, 
explozia cauciucului etc.
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Returnarea 
autovehiculului 
proprietate 
LeasePlan
Returnarea autovehiculului proprietate LeasePlan 
se face la o adresă comunicată de către LeasePlan 
şi la o dată agreată cu dumneavoastră.

Înainte de predarea autovehiculului, vă rugăm 
sa parcurgeţi următorii paşi:

1. să preluaţi din autovehicul bunurile personale

2. să lăsaţi în autovehicul caietul de service şi 
manualul de utilizare

3. să înmânaţi cheile către partenerul care 
recepţionează autovehiculul

Partenerul LeasePlan va completa un proces 
verbal de predare primire în două exemplare 
originale, iar pe unul dintre ele îl veţi păstra 
dumneavoastră.
La predarea autovehiculului trebuie să predaţi şi 
o serie de documente şi accesorii.

Atenţie!
În momentul predării, autovehiculul trebuie să 
fie curat exterior şi interior. 

Orice detaliu legat de predarea autovehiculului 
îl puteţi găsi pe internet la adresa 
www.leaseplan.ro sau ne puteţi solicita 
informaţii suplimentare la numărul de telefon 
021 407 21 31 sau prin e-mail la 
driver-support@leaseplan.ro.

Brosura-all-1809-2.indd   37 9/19/2017   4:37:02 PM



Returnarea 
autovehiculului 
proprietate LeasePlan
La predarea maşinii către partenerul LeasePlan 
trebuie să predaţi şi următoarele documente sau 
accesorii:

Ulterior predării, un expert autorizat evaluează starea 
generală a autovehiculului, conform ghidului de uzură 
disponibil pe site-ul www.leaseplan.ro

LeasePlan va transmite companiei dumeavoastră o
copie a fişei de evaluare a autovehiculului, iar dacă la
predarea autovehiculului se constată o daună, costul
de reparaţii va fi suportat de către dumneavoastră.

• certificatul de înmatri-
culare în original cu ITP-ul 
efectuat 
• RCA-ul şi cartea verde
• cardul de combustibil
• trusa medicală
• certificatul de garanţie 
(după caz)

• 2 triunghiuri 
reflectorizante
• stingătorul auto
• roata de rezervă
• coarbă
• cric
• trusă de scule
• cârlig remorcare

Orice detaliu legat de predarea autovehiculului îl 
puteţi găsi pe internet la adresa www.leaseplan.ro sau 
ne puteţi solicita informaţii suplimentare la numărul 
de telefon 021 407 21 31 sau prin e-mail la 
driver-support@leaseplan.ro.
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