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RETURNAREA AUTOVEHICULULUI PROPRIETATE LEASEPLAN 
 
Autovehiculul dumneavoastră LeasePlan va fi predate la adresa indicate mai jos, la o data stabilita de comun acord. 
 
Înainte de predarea autovehiculului, vă rugăm sa parcurgeți următorii paşi: 
1. să vă asigurați că autovehiculul este în conformitate cu comanda inițială; 
2. să remediați daunele autovehiculului; 
3. să preluaţi din autovehicul bunurile personale; 
4. să lăsaţi în autovehicul caietul de service şi manualul de utilizare; 
5. să înmânaţi cheile către operatorul care recepţionează autovehiculul. 
 
Operatorul LeasePlan va completa un proces de predare primire în două exemplare originale, iar unul dintre ele îl veţi 
păstra dumneavoastră. La predarea autovehiculului veti preda si o serie de documente şi accesorii. 
 
Atenţie! În momentul predării, autovehiculul trebuie să fie curat exterior şi interior. 
Găsiți mai multe detalii în acest document sau la 021 407 21 31.  
 
La momentul predării autovehiculului veți înmâna operatorului următoarele documente: 

• Certificatul de înmatriculare în original, cu anexa ITP 

• RCA-ul şi cartea verde  

• Cardul Client LeasePlan  

• Cardul de combustibil 

• Rovigneta 

• Trusa medicală  

• 2 triunghiuri reflectorizante  

• Stingătorul auto  

• Roata de rezervă  

• Coarbă 

• Cric 

• Trusă scule  

• Cârlig remorcare 
 
Ulterior predării autovehiculului, un expert autorizat evaluează starea generală a autovehiculului, conform ghidului de 
uzură: 

  
Ghid de uzura autoturisme https://bit.ly/2oHDhM5  Ghid de uzura utilitare https://bit.ly/2oIcuPw  

 
 
LeasePlan va transmite companiei dumneavoastră o copie a raportului privind starea generala a autovehiculului. Raportul 
poate fi contestat in termen de 3 zile lucrătoare de la primirea acestuia în format electronic. In cazul in care autovehiculu l 
prezinta deteriorări inacceptabile, așa cum sunt descrise in Ghidul de Uzura, LeasePlan va factura contravaloarea  reparațiilor 
conform raportului de evaluare. Factura va fi datorata la plata de către client indiferent daca autovehiculul este efectiv 
reparat, relocat sau înstrăinat de către LeasePlan. 
 
 
 

https://bit.ly/2oHDhM5
https://bit.ly/2oIcuPw
https://bit.ly/2tENxaM
https://bit.ly/2tQiqbm
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 Costuri adiționale percepute in situația predării autovehiculului cu elemente lipsa: 

 
Taxa fixa pentru elemente lipsa sau utilizare 

necorespunzătoare: 

Repere 
Taxa fixa 
(EUR, excl. TVA) 

Manual utilizare 0 

RCA 0 

Cod Radio 0 

Cod Anti-furt 0 

Manual service 80 

Certificat înmatriculare 50 

Covorașe 0 

Bricheta 10 

Cheie rezerva 250 

Cheie rezerva cu telecomanda 250 

Anvelope 0 

Antena 10 

Panou frontal radio original value 

Roata rezerva original value 

Inel roata rezerva 30 

CD Navigatie 100 

 
 

Găsiți detalii pe website-ul nostru www.leaseplan.ro sau sunând la 021 407 21 31. 
 
 
 
 
 
Autovehiculele se predau la BENGA AUTOLOGISTICS in timpul orelor de program: 

9:30 – 13:00 – pauza masa – 14:00 – 16:30 Luni – Vineri 

(!)  9:00 – 13:00     in ultima zi lucrătoare a fiecărei luni 

 
Benga Logistics Park 
http://www.benga.com/  
Email: office@benga.com   
Soseaua Bucuresti 45-49 
077055, Ciorogarla / Ilfov county, Romania 
 
GPS: 44°26’23’’ N    25°55’1’’ E 
Fax: +40 21 408 84 04 
 
 
 

 

http://www.leaseplan.ro/
http://www.benga.com/

