Firemní
autoparky
V RUKOU ZKUŠENÝCH ODBORNÍKŮ
Výhodné financování a hledání úspor
Profesionální péče o vozy
Pro podnikatele, firmy a instituce
s jediným vozem i stovkami aut

Přemýšlíte, jak šetřit peníze a čas,
které vynakládáte na svůj autopark?
Využijte naše řešení!

Orientační rozložení celkových
nákladů na provoz vozidla (TCO)
údržba
a pneu

Spočítali jste si někdy, kolik vás stojí provoz firemních automobilů?

daně
a poplatky

administrativní
náklady

pojištění

Stačí se podívat na následující graf. Abyste mohli skutečně uspořit
na nákladech, je nezbytné je znát a detailně vyčíslit.
Představte si, že byste na každé

Ale nejde jen o peníze. Každá položka

zobrazené položce dokázali ušetřit.

zobrazená v grafu je spojena s konkrétními

Výsledek by byl hned přijatelnější.

povinnostmi, které někdo musí vykonat.

My víme, jak ve vašich flotilách

Desítky i stovky hodin, které můžete vy

takových úspor dosáhnout.

a vaši zaměstnanci věnovat důležitějším
činnostem, zatímco o vaše auta se
postaráme my.

pohonné
hmoty

úroky

amortizace

Hlavní výhody naší nabídky

LeasePlan

Služby na míru —— Ke každému klientovi přistupujeme

Ušetřený čas —— Všechny povinnosti související se

individuálně. Nabídku přizpůsobíme vašim skutečným

služebními vozy včetně vyřizování pojistných událostí

potřebám a očekáváním. Výběr značky vozů je

za vás převezmeme my. Vy i vaši kolegové se tak můžete

neomezen. A je jen na vás, jaký rozsah doprovodných

soustředit na hlavní náplň vašeho podnikání, tzv. core

služeb využijete.

business.

Úspory —— V autech není vázán váš kapitál – odpadá

Snadné účetnictví —— Náklady na operativní

akontace a ve splátkách hradíte pouze rozdíl mezi

leasing jsou plně daňově uznatelné. Výdaje na provoz

pořizovací cenou vozů po slevě a jejich zůstatkovou

automobilů jsou fakturovány najednou. Nemusíte tak

cenou na konci leasingu. Většinu služeb předplácíte

každou položku účtovat zvlášť.

v pravidelných měsíčních platbách. Tím máte výdaje

It’s easier
to leaseplan

je světovým i tuzemským lídrem trhu.

Své zkušenosti a znalosti o autech,

za auta pod kontrolou a optimalizujete své cash flow.

Reprezentativnost —— Prakticky neustále jezdíte

Zabýváme se správou vozových parků

financích, pojištění, právních i daňových

Vozy i všechny služby využíváte se slevami, které pro vás

v nových vozech, což má příznivý dopad na image

a vozidel soukromých firem, podnikatelů

souvislostech poskytujeme klientům

dojednáme. Zároveň kontinuálně pracujeme na úpravách

vaší firmy, ale i bezpečnost vašich pracovníků.

a veřejných institucí. Naší specialitou je

už přes 50 let. Působíme ve 32 zemích,

a optimalizaci spolupráce, abychom dosáhli co největší

komplexní správa vozových flotil neboli

v nichž pečujeme zhruba o 1,5 milionu

efektivity v provozu vaší flotily.

full-service leasing – vrcholná podoba

vozidel. Do České republiky jsme přišli

operativního leasingu, kterou vám

v roce 1995 a jako první zde nabídli

Komfort —— Veškeré činnosti spojené s autoprovozem

a zkušenosti mateřské společnosti. Při zajišťování služeb

„ušijeme na míru“.

profesionální správu firemních autoparků.

zajišťujeme tak, aby co nejméně zatěžovaly vaše řidiče

spolupracujeme výhradně s osvědčenými dodavateli,

a interní administrativu. Většina produktů je spojena

jejichž kvalitu pravidelně prověřujeme. Síť smluvních

Kvalita —— Tým české pobočky LeasePlanu tvoří
120 zkušených odborníků, kteří se mohou opřít o zázemí

Náš slogan It’s easier to leaseplan

Díky unikátnímu přístupu a péči o klienty

s nadstandardním pojištěním a asistenční službou. Máte

partnerů zahrnuje několik set provozoven po celé

je závazkem, který dáváme zákazníkům.

dlouhodobě obhospodařujeme flotily

nárok na bezplatné zapůjčení náhradního vozu na tři

České republice.

Děláme vše proto, aby pro vás

různé velikosti: od jednoho vozu po stovky

dny, při výměně čelního skla neplatíte spoluúčast. Díky

provozování vozového parku bylo

automobilů. Každému zákazníkovi se plně

příslušnosti do mezinárodního holdingu vám stejně

opravdu co nejsnazší.

věnuje přidělený account manager, který

kvalitní služby poskytneme u nás i v zahraničí. Jsme vám

má k dispozici tým profesionálů a expertů.

k dispozici 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.

Střední a velké flotily
Firmy, které potřebují desítky či stovky aut,

Full-service
leasing

 zajistíme pro vás nadstandardní služby

Produkty
pro střední a velké flotily
Comfort Plan

parku. Budete mít detailní informace

většinou volí náš full-service leasing, tedy

v oblasti servisu, pojištění, silniční

Nabízí širokou škálu služeb, které lze využít

o nákladech na údržbu, opravy,

komplexní péči o autopark. Vaší jedinou

asistence, nákupu pohonných hmot,

při provozu středně velkého vozového

pneumatiky a opotřebení vozidla

povinností bude zajet včas k benzinové

ale třeba i povinného přeškolování

parku. Je volbou pro každého, kdo nechce

pomocí podrobného on-line reportingu.

pumpě, všechno ostatní za vás zařídíme my.

firemních řidičů a podobně

ztrácet čas správou flotily, ale zároveň mu

Na konci leasingu vám vrátíme případné

jde o snížení nákladů spojených s údržbou

úspory na těchto položkách. Pokud

vozidel a nemíní řešit ani jejich prodej.

náklady přesáhnou sjednanou výši,

Pracuje s tzv. uzavřenou kalkulací, a je proto

nic nedoplácíte. Jde o systém

Základ je stejný jako u klasického
operativního leasingu. Pronajmete si

 poskytneme vám přehledný reporting
o nákladech na vaši flotilu

automobily a ve splátce platíte amortizaci
vozu a objednané služby. Full-service

Stále běžnější je nasazování nejnovějších

určen pro ty, kterým vyhovují fixní náklady.

tzv. jednostranně otevřené kalkulace.

leasing jde ale mnohem dále.

komunikačních prostředků, například

V rámci účetnictví představuje Comfort Plan

Partner Plan využívají především

v podobě sofistikovaných elektronických

jediný měsíční daňový doklad, což výrazně

společnosti s větším vozovým parkem,

knih jízd anebo telematických zařízení, jež

snižuje vaši administrativu i náklady.

které chtějí výrazně snížit náklady

Jeho prostřednictvím
převezmeme prakticky
veškerou starost o vozy:

vás upozorní, kdy je třeba zajet do servisu.

na pořizování, provoz a prodej firemních

Moderní způsoby komunikace využíváme

Partner Plan

automobilů. Vzhledem ke garantovanému

 optimalizujeme náklady na váš autopark

ve všech možných procesech, mimo jiné

Nejvyšší úroveň full-service leasingu,

charakteru produktu je ideální pro

 pomůžeme vám formulovat car policy

v reportingu, objednávání nových vozů,

která zahrnuje maximální rozsah služeb.

přesnou přípravu ročních rozpočtů

neboli interní pravidla pro užívání

objednávání návštěv servisů či pneuservisů,

Jedná se o aktivní řízení vozového

a dlouhodobých finančních plánů.

služebních aut

proškolování řidičů nebo fakturaci. Vše

 doporučíme vám nejvhodnější automobily

vyřídíte na našem Online portálu. Speciální

vzhledem k vašim skutečným potřebám,

aplikace nasazujeme i při odhalování

a to bez ohledu na jejich značku

možných úspor ve vaší flotile.

Zpětný leasing

Sale & Lease Back

Operativní leasing je vhodný i pro

které potřebují vyřešit momentální

firmy, které v nejbližší době neplánují

problémy se svým cash flow. Pomocí

obnovu autoparku. LeasePlan od nich

zpětného leasingu získají významnou

vykoupí služební vozy za aktuální účetní

jednorázovou částku a náklady na vozy

hodnotu a následně je začne provozovat

jim pak LeasePlan rozloží do pravidelných

formou operativního leasingu se všemi

měsíčních splátek. Produkt může využít

výhodami, které přináší.

každý, kdo vlastní firemní vozidla

Toto řešení, které nazýváme Sale & Lease

a potřebuje finanční prostředky na další

Back, je výhodné také pro společnosti,

investice.

Správa vozového parku
Owner Plan

Existují klienti, kteří chtějí zůstat majiteli

o vozy na svá bedra. Všechny benefity

vozového parku, ale starosti s jeho

operativního leasingu zůstávají zachovány,

správou se rozhodli svěřit do rukou

i když LeasePlan flotilu nevlastní.

externího dodavatele. Pro ně máme

Do smlouvy lze zahrnout různou kombinaci

připravený produkt Owner Plan.

služeb reflektující vaše individuální

V jeho rámci převezmeme starosti

potřeby.

Díky produktu
Owner Plan
přenesete
starosti o vozy
na naše bedra.

Malé flotily
Optimálním řešením pro flotily s jedním
až deseti vozy jsou základní varianty
operativního leasingu.
Operativní
leasing

Kromě toho za vás vyřídíme
i veškerou nezbytnou
administrativu, do níž patří:

Ten je založen na pronájmu vozidel. Auta

 objednání a dodání vozů

po celou dobu leasingu zůstávají v našem

 registrace a pojištění

vlastnictví, a vy tak v pravidelných měsíčních

 řešení pojistných událostí

splátkách platíte pouze tu část hodnoty

 dodání dálničních známek

vozů, kterou skutečně opotřebujete.

 uhrazení silniční daně
a rozhlasových poplatků

Splátky, které jsou konstantní
po celou dobu leasingu, zahrnují
i základní služby související
s provozem aut:

Po skončení leasingu nám auto vrátíte
a obratem si můžete pronajmout nové.

 pojištění
 servis
 sezonní pneumatiky (letní, zimní)

Měsíční splátky
zahrnují všechny
základní služby.

Produkt pro malé flotily
LeasePlan Go
Speciálně pro české zákazníky jsme
vyvinuli produkt, jehož hlavním
komunikačním kanálem je unikátní
e-shop www.LeasePlanGo.cz.
Můžete si zde objednat nejen auta,
ale i balíčky služeb. Všechny vozy
i služby jsou dodávány za zajímavých
finančních podmínek. Výši splátky
garantujeme po celou dobu pronájmu,
tedy dva roky až pět let.

Výši splátky garantujeme
po celou dobu pronájmu.

Poradenství
zaměstnanců a zboží, víte lépe než kdokoli

Srovnávač financování:
operativní leasing, bankovní
úvěr, nebo hotovost?

jiný, jak si poradit s každodenními problémy

Díky našemu srovnávači můžete získat

vaší profese. Ale pro komplexnější

představu o nákladech na pořízení

a strategické otázky je dobré získat

a provoz vybraných kategorií vozů

odbornou radu. Využijte našich znalostí

při různých formách financování.

a zkušeností, které vám pomohou

Srovnávač najdete na internetové adrese:

k jasnému a praktickému řešení.

www.leaseplan.cz/kalkulacka,

Když jste odpovědní za vozový park vaší
společnosti nebo za mobilitu vašich

anebo zde:

Řešení, pomocí kterého
dosáhnete svých cílů
v oblastech, jako jsou například:
 optimalizace TCO (celkových nákladů
na provoz vozidel)
 správa dodavatelů
 reakce na daňové a legislativní změny
 dosažení spokojenosti řidičů
a jejich bezpečnosti
 udržitelný rozvoj

Využijte našich znalostí
a zkušeností, které vám pomohou
k jasnému a praktickému řešení.

Komplexní řešení =

analýza + doporučení + implementace
= udržitelné výsledky

Drivers’ Club
Náš věrnostní program je určen všem řidičům vozů
LeasePlanu. Stačí, abyste se zaregistrovali na webových
stránkách klubu (www.driversclub.cz), požádali jejich
prostřednictvím o vystavení klubové karty a pak už
čerpali slevy a další výhody od mnoha partnerů Drivers’
Clubu z nejrůznějších oborů. Členství v klubu je bezplatné.

LeasePlan magazín
Jednou za čtvrt roku najdete v poště reprezentativní
časopis, kde se dočtete o nových službách LeasePlanu,
ale získáte i zasvěcené informace o leasingovém trhu
anebo automobilových novinkách. Nechybí rozhovory
se zajímavými osobnostmi, tipy pro cestovatele ani
troška zábavy.

Akce pro klienty

A něco navíc…
Naším cílem je spokojený zákazník. Snad se nám to daří. Na začátku
roku 2015 byly zveřejněny výsledky unikátního průzkumu, který zjišťoval
spokojenost se službami leasingových společností v České republice.
LeasePlan zvítězil. Možná i proto, že kromě vysoké kvality služeb
se snažíme klientům dávat i něco navíc.

Vztahy s obchodními partnery upevňujeme
i neformálními setkáními, která v průběhu každého
roku chystáme: testovacími jízdami s vozy různých
značek, které pořádáme na atraktivních místech, třeba
na letišti, kurzy smyku a bezpečné jízdy, exkluzivními
kulturními představeními a podobně.

GreenPlan
Pomocí tohoto programu podporujeme ekologický
přístup k formování firemních autoparků. Poradíme vám,
jak snížit množství škodlivých emisí CO2 produkovaných
v rámci vaší flotily. Jednou z cest je preference
alternativních pohonů, ale svým dílem mohou přispět
i jednotliví řidiči ekonomickým stylem jízdy.

ChildPlan
Celosvětová aktivita LeasePlanu má za cíl podporovat
děti v nejchudších regionech třetího světa, například
v Indii nebo v Nepálu. Finanční prostředky, poskytnuté
jednotlivými pobočkami skupiny, se rozdělují
konkrétním charitativním projektům prostřednictvím
nadace Net4kids.

Drivers’ Service
Služba, která prostřednictvím sítě vybraných servisů
poskytuje klientům LeasePlanu maximální péči při
řešení následků pojistných událostí, a to bez ohledu
na kategorii vozu a jeho značku. Řidiči mají například
nárok na náhradní vozidlo zdarma. Síť servisů zařazených
do programu Drivers’ Service pokrývá celou republiku.

CarNext
Některé vozy vrácené klienty po skončení leasingu
prodáváme přímo koncovým uživatelům prostřednictvím
našeho prodejního místa CarNext. Jde o vozidla, u nichž
dokážeme detailně zdokumentovat jejich kompletní
historii. Kupující má navíc jistotu, že o vozy bylo
po celou dobu leasingu řádně pečováno.

Zavolejte, napište, přijďte!
Těšíme se na vás!
Podrobnou nabídku vám připravíme na míru, nejlépe
na základě setkání s naším obchodním zástupcem.
K dispozici vám budeme v naší pražské centrále
i v obchodních zastoupeních v Brně a Ostravě.
Budeme se na vás těšit!
LeasePlan Česká republika, s.r.o.
Office Park Nové Butovice
Bucharova 1423/6
158 00 Praha 13
GPS: 50°3'0.66"N, 14°21'11.459"E
IČ: 63671069
tel.: +420 222 829 210, 211
fax: +420 222 829 391
e-mail: info@leaseplan.cz

www.leaseplan.cz

