Естествено
мобилни.

Оперативен лизинг с добавени услуги

Животът е низ от върхове и падове.
Ние сме до Вас и при двете.

Оперативен лизинг с добавени услуги

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА УСЛУГАТА ОПЕРАТИВЕН ЛИЗИНГ С ДОБАВЕНИ УСЛУГИ?

1
1. Избор на
автомобил

2. Доставка
и регистрация

3. Финансиране

4. Поддръжка и
сервизиране

5. Сезонна смяна и
съхранение на гуми

24/7

9. Вторична
реализация на
автомобила

8. Отчитане и
анализ

7. Допълнителни
услуги за 
водача

6. Застраховане и 24/7
администриране на
застрахователни събития

Оперативен лизинг с добавени услуги
НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ:
1

Финансиране
- поръчка на автомобила, регистрация и доставка
- пътни такси и данъци
Поддръжка и сервизиране
- задължително сервизиране на автомобила, съгласно препоръките на
производителя
- други механични ремонти, възникнали в резултат на обичайната
употреба на автомобила
Управление на гуми
- Закупуване на допълнителен комплект/и гуми
- Сезонна смяна и съхранение
Застрахователен мениджмънт
- сключване на нови застрахователни полици
- подновяване на съществуващи – Пълно Автокаско, застраховка Гражданска
отговорност и „Злополука на местата“

24/7 24/7 администриране на застрахователни събития

- 24/7 съдействие при възникване на застрахователно събитие
- администриране и ликвидация

 4/7 пътна помощ при обездвижване на автомобила, в резултат на
2
механична повреда, застрахователно събитие или други на територията
на България/друга европейска страна
- ремонт на място
- репатриране на автомобила до най-близкия сервизен център
- осигуряване продължаване на пътуването – до достигане до крайната точка
на пътуването или завръщане до дома/офиса
 аместващ автомобил – осигуряване на заместващ автомобил при
З
обездвижване на основния, вследствие на механична повреда или
застрахователно събитие
 т врата до врата – придвижване на автомобила от служител на
О
UniCredit Fleet Management при настъпване на някое от следните
събития:
- посещение в сервизен център
- сезонна смяна на гуми
- извършване на Годишен технически преглед
Отчитане и анализ

Оперативен лизинг с добавени услуги

ПРЕДИМСТВА

ЗАЩО UNICREDIT FLEET MANAGEMENT?

• Консултиране и експертни услуги за ефективност и оптимизация на Вашите
автомобили

UniCredit Fleet Management е компания, част от UniCredit Group, предоставяща
услугата оперативен лизинг с добавени услуги.

• Планиране, бюджетиране – фиксирани месечни вноски

Ние предоставяме услуга, създадена, за да отговори на всички потребности,
свързани с управлението на Вашите автомобили – всичко под един покрив.

• Без първоначални разходи
• Без рискове свързани с реализирането на автомобилите след края на периода
на ползване
• Специални цени на предлаганите от нас услуги, благодарение на умението ни
да договаряме по-добри условия
• 24/7 Център за обслужване
• Без излишна администрация

Можете да разчитате на нашия опит и професионализъм, на обширната ни
международна мрежа, както и на умението ни за договаряне на по-изгодни условия
с доставчиците на съответните свързани услуги.
Услугата ни може изцяло да бъде съобразена с Вашите специфични нужди.
Така вие се съсредоточавате върху основния си бизнес, а ние се грижим за
управлението на Вашите автомобили.

Централен офис:
София 1303
ул. „Гюешево“ № 14, ет. 1
тел.: 02 9765 300
www.unicreditleasing.bg

Регионални офиси:
БЛАГОЕВГРАД
Благоевград 2700
пл. „Цар Иван Шишман“ № 22
тел.: 073 887 985

ПЛЕВЕН
Плевен 5800
ул. „Цар Симеон“ №11
тел.: 064 815 025

БУРГАС
Бургас 8000
ул. „Александровска“ № 22
тел.: 056 871 565

ПЛОВДИВ
Пловдив 4000
ул. „Иван Вазов“ №4, ет. 3
тел.: 032 900 250

ВАРНА
Варна 9002
бул. „Сливница“ №28, ет. 2
тел.: 052 678 029

РУСЕ
Русе 7000
ул. „Кирил Старцев“ № 5
тел.: 082 838 138

ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Велико Търново 5000
ул. „Васил Левски“ № 13
тел.: 062 615 711

СТАРА ЗАГОРА
Стара Загора 6000
ул. „Симеон Велики“ № 126
тел.: 042 696 211

За повече детайли и допълнителна информация,
можете да се свържете с нашия Център за обслужване.
Телефон:
За България: 02 9765 300
За чужбина: 00359 2 9765 300
Е-mail:
fleetmanagement@unicreditleasing.bg

