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NAJKRAJŠA POT DO
NAJBOLJŠE
REŠITVE ZA VAŠ
VOZNI PARK

ALD AUTOMOTIVE
VAM POENOSTAVI
UPRAVLJANE

Upravljanje službenih vozil zahteva izjemno veliko časa in denarja. Najprej morate izbrati
prava vozila iz široke palete blagovnih znamk in modelov. Nato je potrebno urediti vso

administracijo in zagotoviti skladnost z na videz nepregledno množico zakonov in pravil,
da o organizaciji vzdrževanja in popravil sploh ne govorimo.

Zdaj je čas, da tudi vi izkoristite prednosti, ki vam jih nudi ALD Automotive,

eden vodilnih mednarodnih ponudnikov upravljanja voznih parkov. Z več kot 40-letnimi
mednarodnimi izkušnjami bomo tudi za vaš vozni park poiskali optimalno rešitev.

PRIHRANITE
dragocena sredstva in upravljanje svojega
voznega parka zaupajte nam!

3

ALD AUTOMOTIVE
NA VOLJO SMO VAM VEDNO
IN POVSOD

ALD Automotive, del skupine Société Générale, je eden izmed treh največjih mednarodnih ponudnikov upravljanja voznih parkov in poslovnega najema s celovitimi storitvami.
Z vidika geografske prisotnosti je ALD Automotive nesporno številka ena:

prisotni smo v 37 državah in upravljamo več kot milijon vozil (januar 2014).
Naše stranke so tako velika kot srednja in mala podjetja v vseh panogah, ki se lahko vedno

zanesejo na nas. ALD Automotive se zavzema za poštene cene, strankam prilagojene storitve
in popolno transparentnost ter nadzor nad stroški.

ALD Automotive Slovenija

Podružnica v Ljubljani je bila
ustanovljena leta 2004. Med našimi
strankami so tako slovenska kot
tudi mednarodna podjetja vseh
velikosti. Ne glede na velikost
vašega voznega parka, se prihranki
od sodelovanja s podjetjem ALD
Automotive začnejo že pri prvem
vozilu in se z vsakim nadaljnjim
vozilom v najemu le še povečujejo.

NA VSA VPRAŠANJA GLEDE
voznega parka obstaja en preprost odgovor:
ALD Automotive!
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NAJBOLJŠA STORITEV
JE PRI ALD AUTOMOTIVE
VKLJUČENA SERIJSKO

PALETO STORITEV
LAHKO SAMI IZBIRATE

SVETOVANJE
PRODAJA RABLJENIH
VOZIL

IZBIRA VOZILA

POSLOVNI
NAJEM

SPLETNA POROČILA
ALD NET

Z vašim skrbnikom bo upravljanje vozil postalo preprostejše,

saj bo poiskal pravo rešitev prilagojeno potrebam vašega podjetja.

Svetovalec vam bo proaktivno predstavil inovacije in predlagal rešitve
za zmanjšanje stroškov ter optimizacijo postopkov.

SERVIS
VOZILA

UPRAVLJANJE
V PRIMERU
NESREČE

SERVIS PNEVMATIK

ZAVAROVANJE

ZADOVOLJSTVO
številnih dolgoletnih strank dokazuje,
da smo na pravi poti.
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NADOMESTNO VOZILO

GORIVO
POMOČ NA CESTI
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SVETOVANJE
NEODVISNO IN OBJEKTIVNO

NAKUP
OPRAVIMO ZA VAS

ALD Automotive pri izbiri vozil svetuje neodvisno od blagovne znamke ter v središče

Na svoje stranke neposredno prenesemo posebne nabavne pogoje in ugodnosti pri storitvah,

lahko uporabite orodje ALD OptiFleet za hitro, jasno in preprosto primerjavo modelov

da o manjšem stresu sploh ne govorimo.

postavlja potrebe vašega podjetja. Ko zaključite z analizo potreb,

do katerih smo upravičeni zaradi nakupov večjih količin. Tako prihranite čas in denar,

v vseh razpoložljivih razredih. Stalno posodobljene cene in bogati tehnični podatki vam
zagotavljajo objektivne ocene in nepristransko primerljivost stroškov.

PREPROSTO SPREJEMANJE ODLOČITEV
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Objektivni podatki za sprejemanje odločitev
Individualno svetovanje
Izračun skupnih stroškov lastništva (analiza TCO)
Svetovanje pri oblikovanju pravilnika voznega parka
Odkrivanje potencialnih prihrankov

IZKORISTITE PREDNOSTI

ALD Automotive kot veliki kupec
Prihranki denarja
Prihranki časa
Optimizacija vaših internih procesov
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POSLOVNI NAJEM
NA KATEREGA SE LAHKO
VEDNO ZANESETE

SERVIS VOZILA
V POOBLAŠČENI DELAVNICI,
KI JO IZBERETE SAMI

Poslovni najem ALD Automotive vam omogoča natančno načrtovanje proračuna,

Storitev Servis vozila vključuje vsa redna servisna in vzdrževalna dela

Tveganja in obveznosti povezane z lastništvom vozila ostanejo v rokah ALD Automotive.

Izberite pooblaščeno delavnico, ki ji zaupate!

saj so stroški poslovnega najema znani vnaprej za celotno obdobje najema.

VI STE DELEŽNI LE UGODNOSTI
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Fiksni stroški
Mesečna najemnina pomeni odhodek iz poslovanja
DDV se zaračunava mesečno v obrokih
Bilanca stanja se ne povečuje
Ni tveganja glede preostale vrednosti
Izboljšani denarni tokovi

(vključno s potrošnim materialom) ter popravila zaradi redne obrabe.

POOSEBLJENA PREPROSTOST

Brez tveganj pri popravilih/cenah
Tehnični in komercialni nadzor
Brez skritih dodatnih stroškov
Točno obračunavanje
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SERVIS PNEVMATIK
PREPROSTO NAJBOLJŠI,
V VSEH POGLEDIH

ZADOVOLJSTVO JE ZAGOTOVLJENO

Zadovoljstvo naših strank nam je
nadvse pomembno, zaradi česar
si v ALD Automotive prizadevamo,
da bi imeli občutek, da ste v dobrih rokah. Zagotavljanje strokovnih
nasvetov in optimizacija stroškov
vašega voznega parka so naše
najpomembnejše naloge. Dokaz
so številne dolgoletne stranke.
Tudi vi boste zadovoljni z našo
storitvijo. To vam jamčimo!

Storitev Servis pnevmatik vključuje letne in zimske pnevmatike,

katerih število je odvisno od dogovorjenega obdobja in prevoženih kilometrov.
V Sloveniji vam je na voljo več kot 40 naših partnerjev.

ZA VOŽNJO BREZ SKRBI
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Pnevmatike premium kategorije
Jeklena platišča
Sezonsko skladiščenje
Menjava
Centriranje
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GORIVO
BREZGOTOVINSKO PLAČEVANJE

ALD POMOČ NA CESTI
VEDNO NA VOLJO

Za plačevanje goriva lahko uporabljate kartici MAGNA in OMV, s katerima

V primeru nesreče, kraje ali okvare potrebujete pomoč pri nadaljevanju poti –

gorivo na poti natočite brez gotovine. Po potrebi lahko plačate tudi za ostale dobrine vezane na
vozilo. Seveda ALD Automotive v vašem imenu poskrbi za plačilo in administracijo kartic.

IZBERITE NAJBOLJ PREPROSTO POT
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Praktično plačevanje brez gotovine
Preprosto izstavljanje računov
Poenostavljena administracija
Celovito poročanje

in seveda jo potrebujete čim prej. Pomagamo vam pri vsem: tako pri prijavi dogodka,
organizaciji vleke in nadomestnega vozila, kot pri koordinaciji popravila.

ALD Automotive poskrbi za vse – kjerkoli v Evropi in 24 ur na dan ter vse dni v tednu.

PREPROSTO NADALJUJTE POT

Neprekinjena mobilnost vaših zaposlenih
Organizacija nadomestnega vozila
Organizacija in plačilo stroškov popravila na terenu
oziroma vleke vozila, prenočitve in vrnitve potnikov,
poravnava stroškov garažiranja, pošiljanje rezervnih
delov ter plačilo varščine
Minimalna administracija in operativna vključenost
stranke
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NADOMESTNO VOZILO
ZA KRATKOROČNO UPORABO

Tudi če vozilo potrebujete le za kratek čas, vam ALD Automotive lahko ponudi primerno
rešitev v partnerstvu s podjetji za izposojo vozil.

1. Tedensko ali mesečno premostitveno obdobje do prevzema novega vozila

2. V primeru nesreče, okvare, kraje in rednega vzdrževanja izkoristite najem na dnevni
ravni (število dni je dogovorjeno vnaprej)

NEODVISNOST OD BLAGOVNIH
ZNAMK

PREPROSTO OSTANITE MOBILNI
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Ker smo od blagovnih znamk
neodvisen dobavitelj, lahko iz neomejene palete izberemo pravo vozilo za
vaše podjetje. Strokovna prodajna
ekipa vam je na voljo z učinkovitimi in
nepristranskimi nasveti.

Enostavna in hitra rešitev
Mobilnost v vsakem trenutku
Ugodne cene najema
Manj administrativnega dela
Skupinsko obračunavanje z mesečnim računom
Preprosto načrtovanje proračuna
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ZAVAROVANJE
PRILAGOJENO VAŠIM POTREBAM

ALD Automotive vam zagotavlja celovito

V primeru nesreče mi poskrbimo za vse, od

sodelovanju z uglednimi zavarovalnicami.

ja nadomestnega vozila. Tako vam ni treba

in prilagojeno zavarovalniško rešitev v

Dodatno zavarovanje in pokritost sta določena
v skladu z vašimi potrebami.

BODITE BREZ SKRBI
Celovita storitev, ki vključuje AO, AO+ in KASKO
zavarovanje
Strošek zavarovanja je vključen v mesečno najemnino
Upravljanje zavarovalnih polic
Registracija/odjava kjerkoli v Sloveniji
Zavarovanje finančne vrzeli
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UPRAVLJANJE V PRIMERU NESREČE,
MI POSKRBIMO ZA VSE

prejema sporočila o nesreči do zagotavljanskrbeti za nič.

PREPROSTO VAM POMAGAMO OSTATI NA POTI
Strokovna obravnava škodnih primerov
Organizacija popravila v specializirani servisni
delavnici
Kontrola računov, poročil in ponudb
Nadomestno vozilo
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SPLETNA POROČILA ALD NET
OHRANITE PREGLED
NAD STANJEM

PRODAJA RABLJENIH VOZIL
BREZ SKRBI DO KONCA

Spletno poročanje (ALD NET) vam omogoča dostop do podatkov o voznem parku:

Ob zaključku življenjske dobe vozil jih podjetje ALD Automotive proda preko lastne

ohranite pregled nad vozili, pogodbami in stroški. Informativna poročila z jasno strukturo so
vam na voljo z enim samim klikom. Podatke boste na rednih sestankih analizirali in
obravnavali skupaj s svojim skrbnikom iz podjetja ALD Automotive.

LE EN KLIK
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Hiter dostop do podatkov o voznem parku
Preprosta uporaba
Točnost podatkov
Označevanje odstopanj od pogodbenih parametrov
Prenos poročil v formatu Excel

spletne platforme. Strankam podjetja ALD Automotive je ta storitev na voljo tudi za vozila,
ki niso najeta pri nas. Tako vsak konec pomeni nov začetek.

PREPROSTO DOBER KONEC

Brez tveganj glede preostale vrednosti
Preprosta logistika
Poenostavljeni postopki
Hitra obdelava
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PREPROSTA
ODLOČITEV
Ko izberete podjetje ALD Automotive –
izberete zanesljivega partnerja,

ki bo za vas izbral pravo rešitev voznega parka in v
vašem imenu opravil vse, kar je potrebno.

PREDNOSTI NA
VSEH PODROČJIH!
Bogate izkušnje
Mednarodno podjetje
Lokalni strokovnjaki
Neodvisnost od blagovnih znamk
Osebno svetovanje
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Ena kontaktna oseba
Storitve, prilagojene vašim potrebam
Transparentni stroški
Nadzor nad stroški
Zadovoljstvo je zagotovljeno

Brezplačna številka ALD Automotive
Asistence je na voljo voznikom po vsej Evropi,
24 ur na dan in vse dni v letu.
Brezplačna številka: 080 20 82
Številka za klice iz tujine:
+386 (0)1 513 35 68

ALD Automotive, d.o.o.
Ajdovščina 4 | SI-1000 Ljubljana
Tel. +386 (0)1 300 78 20 | Faks: +386 (0)1 300 78 22
www.aldautomotive.si | E-pošta: info.si@aldautomotive.com

