Ghidul utilizatorului.

Bine aţi venit
Cardul de servicii
DATE DE CONTACT:
În cazul în care aveți nevoie de ajutor,
vă stăm oricând la dispoziție pentru detalii sau întrebări:

CALL CENTER CLIENȚI FLOTĂ:

Întreținere
Management anvelope

+40 21 208 26 01
clientiflota@porschebank.ro

Asigurări și administrarea daunelor

www.managementdeflote.ro
www.porschebank.ro
ADRESĂ

Management combustibil

Bd-ul Pipera nr. 2, Voluntari, Ilfov

Asistență rutieră
ASISTENȚĂ RUTIERĂ NON-STOP
+40 21 208 26. 27

Număr unic de urgență România

Serviciu pick-up
Vehicul la schimb
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Bine ați venit în comunitatea
Porsche Finance Group România!
Vă mulțumim că ați ales serviciile noastre pentru noul dumneavoastră autovehicul.
Pentru că ne dorim să avem o colaborare simplă și plăcută, am adunat în paginile
care urmează toate informațiile de care ați putea avea nevoie pe timpul derulării
contractului.

Echipa Porsche Finance Group Romania
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Cardul de servicii
Indiferent că trebuie să duceți mașina în service pentru inspecția periodică
sau doar pentru schimbul de anvelope, nu uitați să prezentați cardul de servicii
Porsche Finance Group consilierului de service.
Din acel moment, noi preluăm toate formalitățile, inclusiv plata.

Rovinieta
Car Sharing
Returnarea vehiculului

În funcție de contractul de management de flote semnat de compania
dumneavoastră, aveți anumite servicii incluse, pentru care puteți utiliza
acest card. Pentru detalii, contactați șeful de parc sau call center-ul
nostru.
În cazul pierderii Cardului de servicii, vă rugăm să anunțați imediat
acest lucru șefului dumneavoastră de parc sau apelând call center-ul
nostru dedicat clienților de flotă (021.208.26.01).

Cardul de servicii Porsche Finance Group
Puteți solicita serviciile incluse în contractul de management de flote și
în baza numărului de înmatriculare și a talonului mașinii.

Simplu și comod: Cu ajutorul cardului de servicii, orice deplasare în service este
eficientă și rapidă. Prezentați cardul consilierului de service în momentul predării
mașinii. Decontarea are loc rapid și fără efort din partea dumneavoastră, direct
între noi și service-urile autorizate. Primiți cardul înapoi odată cu ridicarea mașinii
din service.
Avantajele utilizarii cardului de servicii:
•
•
•
•

Utilizabil la orice service autorizat partener
Decontare rapidă, direct între noi și service
Fără plăți în numerar pentru dumneavoastră
Rețea națională de service-uri partenere

Cardul de servicii
Prin intermediul cardului, preluăm tot procesul de gestionare a facturilor și plată a
serviciilor de care ați beneficiat în service.

Companie

Număr
de înmatriculare

Servicii incluse*

Mai multe informații
* Sunt listate exclusiv serviciile relevante pentru service-uri,
nu toate serviciile contractate pentru mașina pe care o utilizați.

IMPORTANT
Nu uitaţi cardul de servicii atunci când mergeţi în service pentru
lucrările de întreţinere. Prin utilizarea acestuia, costurile aferente
reparaţiilor/reviziilor se vor putea factura corect către noi.
Vă rugăm prezentați cardul în momentul predării mașinii în service.
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Întreținere
Cu produsele noastre de întreţinere, sunteţi liber să vă bucuraţi de maşină fără
nicio grijă suplimentară!
În funcție de produsul de întreținere ales de compania dumneavoastră, aveți
anumite sau toate lucrările de service incluse în contract. În baza cardului de
servicii, puteți solicita efectuarea acestora, fără necesitatea plății în numerar.

Rovinieta
Car Sharing
Returnarea vehiculului

One-Stop-Service
Puteți efectua multiple lucrări într-o singură vizită în service. Duceți
mașina în atelier pentru reparații de daună sau efectuarea inspecției
service și solicitați totodată și schimbul de anvelope. Câștigați timp
valoros!

Acoperire națională și internațională
Puteți solicita efectuarea lucrărilor la orice service autorizat partener,
atât în România cât și în spațiul Uniunii Europene.

Respectați intervalele de service impuse de producător și nu depășiți
limitele de rulaj și/sau perioadă indicate. Garanția și orice alt tip de
culanță sunt valabile numai în cazul respectării stricte a intervalelor de
service.

Produsele noastre de întreținere vă garantează mai mult timp pentru activitatea
dumneavoastră.
Cu produsele noastre de întreținere sunteți sigur că mașina pe care o conduceți
este în perfectă stare de funcționare și siguranță. În plus, puteți economisi timp
valoros solicitând execuția multiplelor lucrări în cadrul aceleiași vizite în service.
Totul fără necesitatea unor plăți în numerar din partea dumneavoastră.
Nu uitați următoarele lucruri importante la vizita în service:
• efectuați lucrările de întreținere și service, inclusiv schimbul de ulei, exclusiv în
service-uri autorizate de marcă
• prezentați următoarele documente odată cu predarea mașinii în service:
• cardul de servicii
• talonul mașini
• certificatul de înmatriculare al mașinii
• rulajul actual

Produsele noastre de întreținere
În funcție de opțiunea companiei dumneavoastră, produsul de întreținere contractat
include anumite servicii și lucrări. Detalii despre produsul contractat pentru
autovehiculul pe care îl conduceți puteți solicita direct în call center-ul nostru
(021.208.26.01) sau adresându-vă șefului dumneavoastră de parc auto.

Toate verificările incluse în inspecția de service.
Schimbul lichidului de frână.

Bujii aprindere pentru motoare benzină.

Toate verificările incluse în inspecția de service.
Schimbul de ulei.
Schimbul lichidului de frână.
Schimbul de filtre (filtrul de aer, filtrul de polen, filtrul de
combustibil pentru motoarele diesel).
Schimbul anumitor piese de uzură ce necesită înlocuire.
Inspecția Tehnică Periodică (ITP).

Mentenanţă PRO

Inspecția Tehnică Periodică (ITP).

topSERVICE

Schimbul de filtre (filtrul de aer, filtrul de polen,
filtrul de combustibil pentru motoarele diesel).

SERVICE

Schimbul de ulei.

Defecțiuni tehnice
În cazul în care descoperiți o defecțiune tehnică, de orice natură ar fi, este foarte
important să opriți deplasarea și să contactați fără întârziere cel mai apropiat
atelier service autorizat.
Pentru lucrările care nu sunt considerate a fi operațiuni normale de întreținere,
vom refactura valoarea reparațiilor către compania dumneavoastră.

Toate operațiunile de întreținere, în limita unei uzuri normale
și pe toată perioada contractului.

Acestea ar putea fi:
• costuri legate de achiziția/instalarea sau repararea accesoriilor
• reparații în urma unui accident, dacă acestea nu sunt acoperite de compania de
asigurări sau plata franșizelor rezultate
• reparații necesare ca urmare a neglijenței sau abuzului în utilizare
• înlocuirea anvelopelor din alt motiv decât uzura normală sau anotimp
• curățarea autovehiculului
• costuri legate de repararea unor piese/subansambluri cu care autovehiculul nu
a fost dotat din fabrică.
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Management anvelope
Operațiunea, adesea consumatoare de timp, a achiziţiei, înlocuirii şi depozitării
anvelopelor este preluată de noi, în atelierele partenere. Simplu și rapid, fără efort
investit din partea dumneavoastră.
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Serviciul Management de anvelope include:
• Furnizarea anvelopelor de vară și de iarnă incluse în contract;
• Schimbul anvelopelor – sezonier sau de uzură;
• Manopera pentru operațiunile de schimb anvelope: demontare,
remontare și echilibrare roți;
• Depozitarea anvelopelor pentru schimburile sezoniere;
• Administrarea facturilor de la furnizori: centralizare, plată.

Respectați intervalele calendaristice impuse de lege pentru schimbul
sezonier de anvelope. Scăpați de cozi și întârzieri și evitați eventuale
amenzi prin programarea din timp a schimbului.

Nu uitaţi cardul de întreţinere atunci când mergeţi în service
pentru lucrările de întreţinere. Prin utilizarea acestuia, costurile
aferente reparaţiilor/reviziilor se vor putea factura corect către noi.
Vă rugăm prezentați cardul în momentul predării mașinii în service.

Pentru a vă bucura de o bună funcționare a autovehiculului, nu uitați următoarele
aspecte esențiale:
• pregătiți autovehiculul din timp pentru sezonul de iarnă - dacă situația meteo o
impune (zăpadă – polei), perioada de utilizare a anvelopelor de iarnă se extinde
corespunzător.
• efectuați schimburile doar într-un centru agreat Porsche Mobility.
• contactați un service partener autorizat pentru o verificare a anvelopelor, în
cazul în care considerați că adâncimea profilului este sub limitele legale.
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Asigurări și administrarea daunelor
Asigurările care pot fi încheiate de Porsche Finance Group pentru autovehiculul
dumneavoastră sunt:
• Asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto – RCA, pentru prejudicii
produse terţilor. Asigurarea acoperă şi răspunderea pentru accidente produse
în afara teritoriului României.

Rovinieta
Car Sharing

• Asigurarea CASCO ce acoperă un număr important de riscuri pentru confortul
dumneavoastră. Poliţa de asigurare CASCO poate include franșiză sau nu.

Returnarea vehiculului

PROCEDURA ÎN CAZ DE DAUNĂ
În eventualitatea unui accident, dacă autovehiculul este încă în stare
de funcţionare, va trebui să urmaţi paşii de mai jos:
• Anunţaţi compania de asigurări care a emis poliţa CASCO în
maximum 48 ore de la accident şi deschideţi dosarul de daună.
• Dacă doar autovehiculul dumneavoastră a fost avariat în accident
sau dacă daunele provin din alte împrejurări (de exemplu daune
în parcare), veţi obţine acceptul de introducere în reparaţie direct de la
societatea de asigurări.
• Dacă în accident au fost implicate maximum două autovehicule şi nu
au rezultat răniri de persoane, completaţi formularul de Constatare
Amiabilă împreună cu celălalt şofer implicat (vă recomandăm să
aveţi întotdeauna cel puţin un exemplar în maşină).
• Dacă în eveniment au fost implicate trei sau mai multe vehicule
sau au rezultat şi vătămări corporale sau alte pagube materiale decât
vehicule, declaraţi accidentul la cea mai apropiată secţie de Poliţie şi
obţineţi documentele necesare reparaţiei.
Contactați call center-ul dedicat (021.208.26.01) și solicitați o
împuternicire pentru efectuarea reparației.
În cazul în care în urma accidentului autovehiculul ramâne imobilizat,
în plus faţă de paşii anteriori, va trebui să:
• apelaţi serviciul de asistență rutieră al asiguratorului dumneavoastră.
Pentru detalii privind asiguratorul puteți apela oricand call center-ul
dedicat (021.208.26.01);
• înmânați reprezentantului companiei de asistenţă rutieră cheile
autovehiculului, talonul şi documentele obținute de la secţia de
Poliţie;
• semnaţi procesul verbal de predare.

Documente necesare pentru deschiderea
dosarului de daună:
În cazul în care, ca urmare a accidentului, a rezultat doar avarierea propriului
vehicul, sunt necesare următoarele documente:
• copii ale poliţei CASCO şi a certificatului de înmatriculare ale vehiculului avariat;
• copii ale CI şi a permisului de conducere ale şoferului vehiculului asigurat;
• declaraţia şoferului vehiculului asigurat, în original.

Verificaţi împreună cu administratorul parcului auto al firmei
dumneavoastră ce asigurări sunt contractate pentru mașina
dumneavoastră și la ce asiguratori.
Alternativ, puteți solicita detalii despre asiguratorul CASCO la call
center-ul dedicat, apelabil la 021.208.26.01.
Mergeţi la un service autorizat al mărcii vehiculului pentru efectuarea
reparaţiilor în maximum 30 zile de la eveniment.

Pe lângă toate aceste documente sunt necesare şi acte suplimentare în
următoarele cazuri:
• Dacă în eveniment au fost implicate doar două vehicule şi au rezultat doar
pagube materiale este necesar şi formularul „Constatare amiabilă de accident”
(fila a doua a documentului autocopiativ), completat împreună cu şoferul
celuilalt vehicul implicat în accident.
• Dacă în eveniment au fost implicate trei sau mai multe vehicule sau au rezultat
şi vătămări corporale sau alte pagube materiale decât vehicule, precum şi dacă
evenimentul este urmare a unor acte de vandalism sau furt, total sau parţial, sunt
necesare: Proces Verbal de constatare a evenimentului/Anexa 2 şi Autorizaţie de
Reparaţie, documente eliberate de Poliţie şi după caz, Proces verbal de intervenţie
eliberat de Pompieri, toate în original.
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Management combustibil
Alături de partenerii noștri, vă punem la dispoziție o rețea de stații de alimentare
cu carburant pe tot cuprinsul Europei. Alimentaţi în baza cardului Routex, fără
plată în numerar, iar noi preluăm gestiunea facturilor.
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BINE DE ȘTIUT:
•

Puteți achita și rovinieta sau alte servicii disponibile în stații
în baza cardului de combustibil, în măsura în care compania
dumneavoastră a optat pentru aceste servicii.

•

Tratați cardul de combustibil ca pe orice alt card bancar - el vă
permite alimentarea în stații.

•

Nu păstrați niciodată cardul împreună cu PIN-ul

•

Nu păstrați cardul de combustibil în autovehicul.

•

Anunțați imediat pierderea sau furtul cardului către call center
(021.208.26.01) și către șeful parcului auto. Noi vom bloca acest
card și vom anunța astfel stațiile partenere despre această situație.
Orice întârziere în anunțarea pierderii/furtului poate duce la plăți
ilicite pe care nu le putem acoperi.

Serviciul Management combustibil include:
• Alimentare cu combustibil fară numerar;
• Cardul de carburant, în baza căruia alimentaţi vehiculul;
• Facturare lunară.
Va rugăm contactați șeful de parc sau direct call center-ul (021.208.26.01)
în următoarele situații:
• pierderea cardului de combustibil
• deteriorarea cardului de combustibil
• orice fel de erori la plata în stații (în prealabil, vă rugăm solicitați operatorului
din stație detalii despre tipul de eroare apărută).
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Asistență rutieră
Cu serviciul de asistență rutieră sunteți sigur că, indiferent ce se întâmplă, aveți la
cine să apelați. Suntem aici pentru dumneavoastră - atât la nivel național, cât și
internațional.
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Optaţi pentru pachetele noastre de asistenţă rutieră şi
asiguraţi-vă astfel mobilitatea continuă.
Serviciul este disponibil 24/7.

Cum funcționează:
• Serviciul este disponibil oricând, 24/7/365.
• Serviciul este disponibil atât în ţară, cât şi în străinatate.
• Serviciul acoperă atât autovehiculul, cât şi şoferul şi pasagerii.
• Aveţi un număr de telefon dedicat, la care puteţi solicita
serviciul la orice oră.

021 208 26 27

Serviciul de asistență acoperă:
• Depanarea/repararea autovehiculului avariat la locul evenimentului rutier
Depanarea/reparația la locul evenimentului rutier va fi furnizată în
afara carosabilului sau în parcări special amenajate. Dacă evenimentul rutier s-a
produs pe autostradă, reparația/depanarea se va face numai în parcări special
amenajate.

Pentru a afla dacă autovehiculul dumneavoastră
beneficiază de asistență rutieră, apelați call center-ul
nostru (021.208.26.01) sau întrebati șeful de parc.

Depanarea/reparația se va realiza astfel încât garanția acordată de producător/
distribuitor pentru autovehicul să nu fie diminuată sau pierdută. Reparațiile se
vor efectua ținând cont de indicațiile producătorului.
• Tractarea autovehiculului avariat
Dacă autovehiculul nu poate fi depanat/reparat la locul evenimentului rutier,
partenerii Porsche Mobility asigură tractarea autovehiculului avariat la:
• cea mai apropiată unitate service autorizată a marcii autovehiculului
• prin excepție, în anumite cazuri, Porsche Mobility va indica o altă unitate service
autorizată.
În situația în care aveți nevoie de asistență rutieră, vă recomandăm să contactați
de urgență call center-ul dedicat (021.208.26.01) sau numărul direct: 021.208.26.27.

Bine aţi venit
Cardul de servicii
Întreținere
Management anvelope
Asigurări și administrarea daunelor
Management combustibil
Asistență rutieră
Serviciu pick-up
Vehicul la schimb
Serviciul pick-up
Serviciul Pick-up constă în transportul autovehiculului la service pentru revizii, ITP,
înlocuire sezonieră a anvelopelor.

Rovinieta

Nu pierdeți timp cu deplasările, venim noi și preluăm mașina.

Car Sharing
Returnarea vehiculului

CUM FUNCȚIONEAZĂ:
Serviciul funcţionează în baza unui abonament lunar, inclus în rata de servicii
de management de flote, însă poate fi solicitat și la cerere.
Ori de câte ori doriţi să utilizaţi serviciul, cu minimum 24 ore anterior
momentului în care doriţi intervenţia, ne contactaţi prin intermediul Call
Center-ului.
La fiecare intervenţie, veţi semna un proces verbal de predare a maşinii către
reprezentantul nostru.
Nu veţi avea nimic de achitat pe loc, toate costurile sunt preluate şi gestionate
de noi.

Serviciul include:
• Preluarea autovehiculului de la sediul firmei dumneavoastră în vederea
transportului în service pentru:
• Efectuarea operaţiunilor de mentenanţă.
• Efectuarea de ITP-uri.
• Efectuarea de reparaţii ca urmare a funcţionării necorespunzătoare sau în
urma unor accidente rutiere.
• Efectuarea schimburilor sezoniere de anvelope.
• Un număr standard de intervenții pe an. Pentru a verifica în ce măsură beneficiați
de serviciu și ce număr de intervenții sunt prevăzute pentru vehiculul dumneavoastră,
vă rugăm să contactați șeful de parc sau call center-ul dedicat 021.208.26.01.
• Dacă numărul agreat al intervenţiilor este depăşit, deplasările adiţionale vor fi
refacturate ulterior.
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Vehicul la schimb
Mobilitatea dumneavoastră este asigurată prin serviciul de mașină la schimb.
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BINE DE ȘTIUT:
Pentru a beneficia de acest serviciu, șoferul trebuie să:
• aibă cel puțin 20 de ani împliniți
• fie posesorul unui permis de conducere național sau internațional
valabil
• aibă permis de conducere de cel puțin 1 an
• prezinte un act de identitate valid.
Amenzile de circulație primite în perioada utilizării vehiculului de
înlocuire cad exclusiv în sarcina utilizatorului.
La expirarea duratei de închiriere, autovehiculul trebuie restituit la
ora și locul stabilite. În cazul în care vehiculul a suferit daune, vă rugăm
să aveți în vedere faptul că franșiza aferentă asigurării CASCO pentru
vehiculul de înlocuire va fi achitată de către utilizator.

Serviciul include:
• Un autovehicul oferit la schimb, în cazul în care autoturismul dumneavoastră se
află într-una dintre urmatoarele situații:
- Imobilizat în service peste 24 ore pentru orice tip de lucrări de mentenanţă
- Avariat
- Furat

• În funcție de tipul de pachet contractat de compania dumneavoastră, veți primi fie
un autovehicul din aceeași clasă cu mașina utilizată, fie dintr-o clasa superioară
sau inferioară acesteia. Pentru detalii exacte, va rugăm contactați șeful de parc.
• Autovehiculul de înlocuire este asigurat şi poate beneficia în caz de urgenţă de
asistenţă 24/7/365.
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Rovinieta
În cazul în care compania dumneavoastră a optat pentru acest serviciu, beneficiați
de plata taxei de drum în România, pe toată durata contractului de management
de flote.
Pentru detalii cu privire la plata rovinietei, vă rugăm să contactați șeful de parc
sau call center-ul dedicat (021.208.26.01).
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Car sharing
sharetoo este raspunsul nostru la nevoile moderne de mobilitate ale companiilor
care doresc să utilizeze o flotă adaptată nevoilor lor individuale.
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sharetoo - Corporate Car Sharing
Serviciul oferă:
• Maşini dotate cu cea mai recentă tehnologie de car sharing.
Putem include în flota de car sharing a companiei pe care o reprezentați atât
mașini noi, cât și mașini din actuala dumneavoastră flotă.
• Acces simplu şi rapid la masini 24/7, prin smartphone via GPRS sau Bluetooth.
• Optimizarea costurilor și echilibrarea gradului de utilizarea a vehiculelor din flotă
• Puteți utiliza mașinile atât în scop de business, pentru deplasări în interes de
serviciu, cât și în scop privat, urmând să achitați individual contravaloarea
utilizării.
• Platformă de rezervări intuitivă, disponibilă atât în versiune desktop, cât şi
mobilă (app).
• Servicii complete - chiria include toate serviciile: închiriere, asigurări, întreţinere.
• Suport şi consultanţă continuă. Gasiți tutoriale despre utilizarea și rezervarea
mașinilor direct în aplicație, iar colegii noștri vă stau cu plăcere la dispoziție.
• Durate flexibile de utilizare de la o oră la un an.

Dacă doriți să beneficiați de serviciul de car sharing, vă rugăm să vă adresați
administratorului de parc auto.
Totodată, așteptăm întrebările și solicitările dumneavoastră legate de sharetoo la:
www.sharetoo.ro
sharetoo@porschebank.ro

Bine aţi venit
Cardul de servicii
Întreținere
Management anvelope
Asigurări și administrarea daunelor
Management combustibil
Asistență rutieră
Serviciu pick-up
Vehicul la schimb
Returnarea vehiculului
Facem tot ce ne stă în putință pentru ca procedura de returnare a vehiculului să se
desfășoare rapid și simplu pentru dumneavoastră. Beneficiați de rețeaua noastra de
dealeri parteneri, la care puteți preda vehiculul în baza unei programări.

Rovinieta
Car Sharing
Returnarea vehiculului

Va rugăm să adresați orice tip de întrebări legate de procedura de
returnare șefului de parc sau direct în call center (021.208.26.01).

BINE DE ȘTIUT:
• puteți returna vehiculul la dealerii noștri parteneri, în baza unei
programări
• sunați din timp în vederea stabilirii zilei de returnare, astfel încât să
evitați întarzierile cauzate de perioade foarte aglomerate în service
• verificați starea vehiculului anterior returnării și asigurați-vă că toate
inspecțiile și reviziile sunt efectuate la zi
• deschideți eventuale dosare de daună necesare
• nu uitați să predați notele de constatare aferente eventualelor dosare
de daună deschise odată cu vehiculul
• consultați Ghidul de returnare auto disponibil pe
www.managementdeflote.ro pentru detalii exacte legate de starea
în care trebuie returnat vehiculul

În momentul încetării contractului și returnării vehiculului, va trebui să returnaţi
următoarele:
•

Cardul/urile de carburant;

•

Certificatul de înmatriculare;

•

Asigurarea obligatorie RCA precum şi Cartea Verde;

•

Cartea de service şi manualele de utilizare (dacă există);

•

Cheile şi accesoriile obligatorii;

•

Codul pentru radio (alarmă);

•

Notele de constatare aferente dosarelor de dauna deschise

Dacă Porsche Mobility nu este proprietarul autovehiculului, nu este necesară
returnarea acestor documente.

Notițe

Notițe

Notițe

Notițe

Voluntari, Bd-ul Pipera nr. 2
Tel: +40 21 2082601
E-mail: clientiflota@porschebank.ro
www.managementdeflote.ro
www.porschebank.ro
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