Rólunk mondták
„Azért választottam sok ajánlat közül a GAS-CAR Kft-t, mert mind ajánlatukban, mind a már megkötött
szerződésben olyan szolgáltatást ígérték, mellyel valóban leveszik a flotta kezelésének gondját a cég
válláról, és ráadásul pontosan tervezhetővé teszik az erre vonatkozó költséget.
És azért folytatom Velük az együttműködést az első gépkocsik 3 éves bérleti időszakának lejárta után is,
mert be is tartották, amit ígértek."

Autópark kezelési szolgáltatás
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TARTÓSBÉRLET
Bérbeadó vállalja a gépjárművek beszerzésének, üzembe helyezésének teljes körű lebonyolítását, a vonatkozó
rendeletekben foglalt, a forgalomban tartáshoz szükséges okmányok biztosítását. A gépkocsi a futamidő alatt végig a
Bérbeadó/Finanszírozó tulajdonában marad.
Ügyleti kamat: az ügyleti kamatláb a Finanszírozó bank által közétett 3 havi
BUBOR függvényében változik, az ebből eredő változásokat Bérbeadó
évente, tárgyév utolsó hónapjában felülvizsgálja és a bérleti díjat a
kamatváltozás alapján módosítja. A díjmódosítás alapja az Egyedi Bérleti
Szerződésen rögzített bázis referenciakamathoz képest a felülvizsgálatkor
érvényes Finanszírozó bank által közzétett 3 havi referencia kamat eltérés.

MARADVÁNYÉRTÉK
A gépkocsi maradványértékének piaci kockázata Bérbeadót terheli, a piaci árváltozásból fakadó
maradványérték eltérést minden esetben a Bérbeadó viseli.

ADÓK ÉS BIZTOSÍTÁSOK
Gépjárműadó / Cégautóadó
A gépkocsi bejelentése az illetékes önkormányzathoz és a vonatkozó rendeletek szerinti gépjárműadó /
Cégautóadó megfizetése,

Kötelező biztosítás
A gépjárművek teljes körű kül- és belföldön érvényes kötelező felelősségbiztosításának megkötése,
kapcsolódó ügyintézés, a biztosítási díjak megfizetése és az arról való igazolások megküldése Bérlő
részére.

CASCO biztosítás
Teljes körű CASCO biztosítás megkötése, kapcsolódó ügyintézés, a biztosítási díjak megfizetése. A
CASCO biztosítás önrésze a kár értékének 10 %-a, de minimálisan 50.000 Ft. A CASCO biztosítás kül- és
belföldön egyaránt érvényes a biztosító társaság esetleges korlátozásainak figyelembevételével.

Biztosítási ügyintézés (része mind a kötelező-, mind a CASCO biztosításnak)
Káresemény esetén a Bérbeadó megbízottja végzi a biztosítótársaságnál történő ügyintézést, valamint a kárrendezési
ügyek, kárjavítások teljes lebonyolítását.
A biztosítási ügyekkel kapcsolatban Bérlő köteles:
-

a Bérbeadóhoz haladéktalanul eljuttatni minden okiratot, ill. határozatot az esettel kapcsolatban,

-

a káresemény helyszínén a baleseti bejelentőlapot minden esetben kitölteni, a másik fél károkozása esetén
a felelősséget elismertetni,

-

haladéktalanul a Bérbeadó képviselőjét a káresemény körülményeiről telefonon tájékoztatni.

Bérbeadó köteles a biztosító által kért dokumentumokat a Bérlőtől átvenni, a biztosítónak ezt átadni, ill. az ügyben
eljárni. A kárrendezési eljárás során a Bérlő köteles a Bérbeadóval együttműködni, szükség esetén a gépjárművet
rendelkezésre bocsátani.

OPCIONÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK - SZERVIZELTETÉS
Bérbadó biztosítja Bérlővel (Igénybevevő, felelős felhasználó) egyeztetett időpontban a gépjárművek
felülvizsgálatának, karbantartásának, szükség szerinti javításának, teljes körű megszervezését,
lebonyolítását és finanszírozását szerződéses márkaszervizekben az alábbiak szerint

Kötelező szervizek
Bérbeadó feladata és költsége a gépjárművek műszaki vizsgáztatása
A gépjármű szervizkönyvében megjelölt rendszeres, kötelező felülvizsgálatok elvégeztetése a gyártó által
meghatározott technológiai előírások alapján.

Teljes körű szervizeltetés
A bérleti díj tartalmazza a kötelező szervizek, kopó – forgó alkatrészek és eseti, garancián túli meghibásodások
javítási költségeit egyaránt.

A karbantartási költségekkel kapcsolatban nincs tételes elszámolás!
Mivel a bérleti díj tartalmazza az összes javítási költséget ezért a Bérlőnek a Bérbeadó felé csak értesítési
kötelezettsége van a bérelt gépkocsik meghibásodásával, esedékes szervizeivel kapcsolatban.

Szerviz átalány elszámolási mód
Szerviz átalány elszámolás alkalmazása esetén Bérbeadó viseli a gépjármű teljes körű javítási, karbantartási
költségeit, melyről időszakos elszámolás készül. A Bérlő által megfizetett átalány díj és az elszámolási időszakban
felmerült tényleges szervizköltség közti különbség felek között elszámolásra kerül.

OPCIONÁLIS ÜZEMELTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK
Gumi szolgáltatás
A gépjárművekre biztosítja a Magyarországi előírásoknak és az évszaknak megfelelő, a gyárilag szerelt
gumival azonos kategóriájú, az egyedi szerződésben meghatározott darabszámú garnitúra országúti- és téli
gumiköpenyt, azok szükség szerinti időszakos átszerelését, rendszám szerint azonosított szakszerű tárolását.

Asszisztencia
Műszaki meghibásodás, káresemény esetén - amennyiben a gépjármű mozgásképtelen – Magyarország egész
területén az értesítéstől számított 3 órán belül megkezdi a gépjármű mentését gondoskodik az utasok
elszállításáról a Bérlővel (Igénybevevővel, felelős felhasználóval) egyeztetett módon, a kárrendezési ügyeket
lebonyolítja.

Cseregépkocsi szolgáltatás
Káresemény vagy javítás kapcsán amennyiben a várható javítási idő meghaladja a 24 órát, hasonló
kategóriájú cseregépkocsi biztosítását.
A cseregépkocsi korlátlan ideig (az eredetileg bérelt jármű helyreállításáig) térítésmentesen használható !

Szervizsofőr (Hozom-Viszem) szolgáltatás
Káresemény vagy javítás kapcsán a gépkocsi mozgatását bérlő telephelye és a szerviz között. Gépkocsi
átadás-átvételének helye minden esetben a bérlő telephelye.

Autópálya matrica szolgáltatás
A Gas-Car Kft. biztosítja a magyarországi autópályák használatához szükséges éves autópálya matricák
beszerzését
és rendelkezésre bocsátását, vállalva azok költségeit.

Üzemanyagkártya szolgáltatás
Gas-Car Kft. biztosít a gépkocsikhoz kizárólag üzemanyag tankolásra alkalmas mennyiségi üzemanyagkártyát.
A szolgáltatási díj nem tartalmazza a felhasznált üzemanyag értékét mely 15 naponta Bérlő felé
továbbszámlázásra kerül

Gas-Car (RENT A CAR) eseti gépjárműkölcsönzés
Gas-Car Kft. tartalék járműállományt üzemeltet, melyek kedvező kihasználtsága érdekében lehetőséget biztosít eseti,
rövid távú gépjármű igények kiszolgálására.
Cégünk fenti igények gyors és költséghatékony kiszolgálása érdekében kialakított egy eseti gépjárműkölcsönzési
szabályozást, mely kifejezetten „Kiemelt partnereink részére” készült, egyedi kedvezményes kölcsönzési díjtételek és
bérleti feltételek alkalmazásával.

Gas-Car Kft. rövid bemutatása
A Gas-Car Kft. 1994-ben, Magyarországi tulajdonosi kör által alapított és üzemeltetett vállalkozás Siófoki székhellyel és
két Budapest környéki telephellyel (Üllő és Fót).
Vállalati stratégiánk alapja partnereink részére olyan teljes körű szolgáltatás biztosítása, melynek középpontjában nem
csupán a járműpark pénzügyi finanszírozása, hanem a gépjárműflotta üzemeltetésével kapcsolatos mindennemű feladat
ellátása áll. Ennek eredményeként partnereink járművekkel kapcsolatos tevékenysége a jármű szakszerű használatáig
terjed, így idejüket és energiájukat 100%-ban cégük fő tevékenységére fordíthatják.

Amiért minket érdemes választani:
Személyes (egy adott személyhez kötődő), direkt kapcsolattartás
ELÉGEDETT ÜGYFÉLKÖR! - több mint 20 év alatt nem történt flottakezelő váltás a partnereinknél
A cég méretéből és szervezeti felépítéséből fakadón gyorsan és rugalmas együttműködés.
Vállalt szolgáltatásainkat 90%-ban saját embereinkkel, eszközeinkkel végezzük, elkerülendő az alvállalkozói
teljesítésekből fakadó nehézségeket.
Az alapítás óta eltelt közel 20 év során szerzett tapasztalataink, évek óta megelégedett, visszatérő ügyfélkörünk,
munkatársaink szakmai hozzáértése valamint az 1997 óta működtetett (TÜV Rheinland által tanúsított) ISO 9001
minőségbiztosítási rendszer alapján a vállalt szolgáltatásainkat magas színvonalon nyújtjuk megrendelőinknek.

A vállalt szolgáltatások teljesítésének biztosítéka
Cégünk megalakulása óta szerzett tapasztalataink, megelégedett ügyfélkörünk, szakmai
hozzáértésünk, valamint az 1997 óta működtetett minőségirányítási rendszer az alapja, hogy vállalt
szolgáltatásainkat magas színvonalon nyújtsuk Bérlőinknek.
2012 évben a Gas-Car Kft. elnyerte a TÜV Rheinland InterCert Kft. Partner díját, melyet Magyarország legnagyobb
rendszertanúsítással és minőségbiztosítási ellenőrzéssel foglalkozó vállalata ítél oda azon partnereinek, akik
szolgáltatásaikat magas színvonalon, vállalásaik maximális betartásával, folyamatosan fejlődő megoldásokkal nyújtják
Partnereiknek.

Referenciáink a teljesség igénye nélkül
PHOENIX Pharma Zrt. (Szerződéskötés: ’2000)
TÜV Rheinland InterCert Kft. (Szerződéskötés: ’2000)
DELPHI Calsonic Magyarország Kft. (Szerződéskötés: ’2000)
KNORR-BREMSE Hungária Kft. (Szerződéskötés: ’2003)
IBIDEN Hungária Kft. (Szerződéskötés: ’2004)
BRIDGESTONE Tatabánya Termelő Kft. (Szerződéskötés: ’2006)
IMI International Kft. (NORGREN) (Szerződéskötés: ’2006)
Hi-Lex Hungary Kft. (Szerződéskötés: '2010)
Wenglor Sensoric Hungária Kft. (Szerződéskötés: '2010)
Hans Pausch Hungária Kft. (Szerződéskötés: '2011)
Cognizant Hungary Kft. (Szerződéskötés: '2011)
Humanoit Kft. (Szerződéskötés: '2012)
Plastelektro Kft. (Szerződéskötés: '2012)
AFT Hungary Kft. (Szerződéskötés: '2014)

Büszkék vagyunk rá, hogy új ügyfeleink jelentős részével meglévő partnereink ajánlása
alapján kerülünk kapcsolatba, mely ösztönzőleg hat szolgáltatási színvonalunk folyamatos
fejlesztésére való törekvésünkben.

