Chcete se podílet na řízení vozového parku a snížit pravidelné měsíční náklady?
Preferujete platit za některé služby, až je skutečně využijete?

DIRECT
je produkt operativního leasingu na principu uzavřené kalkulace.

DIRECT vám umožní:






pořídit vozidla bez nutnosti investovat vlastní zdroje,
až o 20–30 % snížit celkové náklady na ﬁremní vozidla,
eliminovat rizika propadu zůstatkové hodnoty vozidla,
složit si produkt ze služeb, které skutečně potřebujete,
mít přehled o řidičském chování uživatelů vašich vozidel,

 podílet se na řešení některých služeb nebo využít vlastní
schopnosti zajišťovat si část služeb interně,
 mít komplexní přehled o vozidlech a řídit si část
provozních nákladů,
 platit některé provozní náklady až v okamžiku, kdy
skutečně vzniknou.

Co vše pro vás zajistíme?
 Profesionální péči o řidiče a ﬁremní vozidla.
 Jeden kontakt pro vaše řidiče na řešení všech
plánovaných a nečekaných událostí.
 Jednu přidělenou osobu pro péči o vás a řešení
operativních záležitostí.
 Poradenství při volbě ﬁremních vozidel s ohledem na TCO.
 Výběr nejvýhodnějšího dodavatele.
 Pořízení a uvedení nových vozidel do provozu.
 Výhodné ﬁnancování.
 Nejnižší pravidelné měsíční výdaje.

 Redukci administrativy spojené s provozem vozidel.
 Schválení servisních zásahů a kontrolu oprávněnosti
jejich fakturace.
 Úhradu nezbytných daní a poplatků.
 Transparentní vyúčtování všech nákladů při ukončení
provozu vozidla.
 Asistenční pomoc v kritických situacích v ČR
i v zahraničí.
 Komplexní pojištění na míru vašim individuálním
potřebám.
 Konzultace a doporučení, jak provoz vozidel zefektivnit.

www.businesslease.cz

Co dalšího vám poskytneme?









Smluvně zajištěné servisní partnery a služby s výhodnými podmínkami.
Nezbytná pojištění užívaného vozidla.
Tankovací karty se slevou na palivo.
Elektronickou knihu jízd a monitoring vozidel s možností carsharingu.
Zajištění oprav po pojistných událostech a následné vyřízení s pojišťovnou.
Zkušenosti s nastavením interních pravidel pro užívání ﬁremních vozidel.
Zefektivnění provozu – školení defenzivní jízdy pro snížení nehodovosti a větší bezpečnost vašich řidičů.
Možnost následného odkoupení vozidel vašimi zaměstnanci.

DIRECT obsahuje služby:

Údržba
a servis

Financování

Pojištění
odpovědnosti

Silniční
daň

Poplatek
za rádio

DIRECT může zajistit doplňkové služby:

Pneuservis
a uskladnění
pneu

Havarijní
pojištění

Pojištění
čelního skla

Asistenční
služba

Tankovací
karty

Poradenství

Kontaktujte Business Lease!
Praha
225 778 800
Brno
533 339 810
Ostrava 732 324 397
info@businesslease.cz
Náš tým 80 specialistů vám zajistí profesionální řešení všech oblastí,
které se týkají správy a provozu vašich firemních vozidel.
Přesvědčte se o kvalitě našich služeb, které naši klienti využívají
od roku 1996.

www.businesslease.cz

