Prémium flottaszolgáltatási csomag
Prémium flottaszolgáltatási csomagunkat, azoknak a vállalkozásoknak ajánljuk, amelyek a
flottaszolgáltatások közül a legkényelmesebb és a legbiztonságosabb megoldást szeretnék biztosítani
cégük számára, és a flotta üzemeltetését a lehető legteljesebb módon kívánják flottakezelőjükre
bízni. Prémium csomagunk a legkényelmesebb és legbiztonságosabb megoldás vállalkozása számára.

Prémium szolgáltatási csomagunk a következő elemeket tartalmazza:
Finanszírozás
EUR/HUF alap, garantált maradványérték, változó kamatozás, az aktuális pénzpiaci
lehetőségekhez mérten
Illetékek
A hatályos jogszabályoknak megfelelő illetékek és forgalomba helyezési költségek
Biztosítások
Kötelező gépjármű felelősség és CASCO biztosítás
Adók
Hatályos jogszabályoknak megfelelő adók: teljesítményadó, cégadó, stb.
Teljeskörű karbantartás
Mindennemű szerviz és javítási költség: Kötelező revíziók költsége, forgó-kopó alkatrészek
költsége, minden egyéb javítási költség, kivéve a gondatlanság és szándékosság esetén
Gumiabroncs menedzsment
Évszaknak megfelelő gumiabroncsok biztosítása, szerelése, gumiabroncs logisztika: beszerzés,
szállítás, tárolás, nyilvántartás
Autócentrum Szabó Prémium Assistance
Országúti segélyszolgálat a teljes futamidő alatt Magyarország területén műszaki hiba, baleset,
káresemény esetére, azonnali mentéssel 0/24 órában, az év minden napján
Autócentrum Szabó Prémium Csereautó
korlátlan ideig ingyenes, kategóriaazonos csereautó biztosítása a teljes futamidő alatt
Magyarország területén, műszaki hiba baleset, káresemény esetére
0-24 órás rendelkezésre állás
Non-stop segélyszolgálat az év minden napján
Hozom-viszem szolgáltatás
Sofőr szolgálat a bérlő igényei szerint kialakítva (flotta átadása-átvétele, szervizre történő
beérkeztetés, és visszaszállítás stb.)

Lehetőség van további extra szolgáltatások igénybevételére is:
Szakmai tanácsadás
Bérlet előtt választható szolgáltatás, amely az optimális gépjármű üzemeltetési megoldások
kialakítására irányul, Car-policy kialakítása
Tesztautó biztosítása bérlet előtt
Új típusú gépjárművek beszerzése előtt érdemes igénybe venni, segít a megfelelő gépkocsi
kiválasztásában
Kedvezményes Rent a car
Kedvezményes rövid távú bérleti lehetőség a megrendelt flottakezelt gépkocsik megérkezéséig
Műholdas gépjárműkövetés
A gépjármű helyzetének on-line követése, védelme, statisztikák, kimutatások készítésének
lehetősége.
Üzemanyag kártya menedzsment
OMW, üzemanyagár kedvezmények biztosítása a flotta méretétől függően
Autópálya matrica
Bérlő igényeire szabott autópálya matrica beszerzések
Autócentrum Szabó Premium Assistance - Európa
Országúti segélyszolgálat a teljes futamidő alatt Európa területén műszaki hiba, baleset,
káresemény esetére, azonnali mentéssel 0/24 órában az év minden napján
Autócentrum Szabó Premium Csereautó - Európa
Korlátlan ideig ingyenes, kategóriaazonos csereautó biztosítása a teljes futamidő alatt Európa
területén, műszaki hiba baleset, káresemény esetére
Flottajelentés
Bérlő igényei szerinti tartalommal és rendszerességgel
Mobil gumicserék biztosítása
Akár kisebb flották esetén is az időszakos gumicserék a bérlő telephelyén történhetnek
Egyéb szolgáltatások
Kényelmi, biztonsági és luxus szolgáltatások ügyfeleink igényeire szabva

Reméljük ajánlatunkat megnyerőnek találta! Bármilyen flottakezeléssel kapcsolatos
kérdéssel állunk szíves rendelkezésükre, hívja flottakezelő munkatársainkat a következő
elérhetőségeken!
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