SERVISIRANJE
IN ZAVAROVANJE

REDNO SERVISIRANJE:
po predpisih proizvajalca
Želite imeti dobro vzdrževano vozilo? Brez skrbi glede
pregledov in letnih servisov? Se želite na poti vsak
trenutek počutiti varno in zanesljivo? Potem izberite
servisne storitve družbe Porsche Leasing SLO d.o.o.
Te vam zagotavljajo fiksne in pregledne zneske skozi
celotno dobo, brez tveganja. Vi se morate zgolj
prepustiti zanesljivim rokam naših strokovnjakov
in pripeljati vozilo na pooblaščeni servis znamke
VW, Škoda, Audi, Seat ali VW gospodarska vozila.
Za vse drugo poskrbimo mi.
S servisnimi storitvami družbe Porsche Leasing
SLO d.o.o. bo vaše vozilo ves čas v odličnem stanju.

Stroški rednih servisov po predpisih proizvajalca, npr.
•

zamenjava motornega olja

•

zavorne tekočine.

Izkoristite priložnost in si zagotovite brezskrbno
mobilnost ter z optimalnim servisom najboljšo možno
ohranitev vrednosti svojega vozila.
NASVET:
Vzdrževanje je del servisnega paketa
Porsche Leasing SLO d.o.o., ki vključuje
pogodbo o operativnem leasingu,
servisiranju in zavarovanju vozila.
Pridobite največ ter financirajte, vzdržujte
in zavarujte vozilo v servisnem paketu
po ugodnih pogojih. Z veseljem vam bo
svetoval pooblaščeni prodajni svetovalec
servisno-prodajne mreže Porsche v Sloveniji.

ZAVAROVANJE
Naj podaljšanje vaše zavarovalne police
postane naša skrb.
Sklenite Porsche permanentno zavarovalno polico
in izkoristite prednosti, ki vam jih prinaša.

Prednosti za vas:
•

Popolno kasko kritje

•

Ugodna zavarovalna premija skozi celotno
zavarovalno obdobje

•

Brezobrestno mesečno plačevanje premije

•

Brez vpliva škodnega dogajanja na premijo

•

Premijski razred se prepiše iz zavarovanja
avtomobilske odgovornosti.

•

Samodejno podaljšanje zavarovanja

•

Enotna odbitna franšiza

•

50 % popusta na odbitno franšizo pri popravilu
vozil znamk Volkswagen, Škoda, Audi, Seat
in Porsche pri pooblaščenem serviserju
navedenih znamk

•

Ob škodi je izvedeno popravilo skladno
s tovarniškimi standardi in normativi.

Ob nastanku škode
niste sami.
Če na vašem vozilu nastane škoda zaradi prometne
nesreče ali katerega koli drugega razloga, vam
z nasveti in navodili usposobljenih strokovnjakov
ves čas stojimo ob strani in pomagamo rešiti nastali
položaj. Na voljo smo vam 24 ur dnevno na brezplačni
telefonski številki 080 84 77. Škodo lahko ocenite pri
katerem koli pooblaščenem servisu mreže Porsche,
kjer vam bodo vozilo popravili skladno s tovarniškimi
standardi in normativi.

Popolna obravnava
Pri tem pa je bistveno, da že vrsto let sodelujemo
s pooblaščenimi servisi znamk Volkswagen, Škoda,
Audi, Seat in Porsche, ki tudi zelo dobro poznajo
vse naše postopke. Pridobite zavarovalniški
produkt, ki vam zagotavlja hitro popravilo pri
vseh naših pooblaščenih servisih, pri tem pa ste
upravičeni še do dodatnega 50-odstotnega popusta
na odbitno franšizo.

Tako preprosto gre to v primeru nesreče:
•

zgolj pokličete klicni center na brezplačno
telefonsko številko 080 84 77.

•

Izpolnite obrazec za prijavo škode neposredno
pri pooblaščenem servisu in mu predate vozilo.

•

Prevzamete popravljeno vozilo in se odpeljete.

Ni pomembno, ali ste na poti
malo ali veliko, nastopate kot
fizična oseba ali kot podjetje:
družba Porsche Leasing
SLO d.o.o. ima za vsako željo
pravo ponudbo.
Storitve upravljanja voznega parka družbe Porsche
Leasing SLO d.o.o. vam ves čas zagotavljajo udobno
in varno pot.
Naši izkušeni strokovnjaki so pripravili dva produkta
za upravljanje voznega parka z ustreznim obsegom
storitev tudi za najzahtevnejše uporabnike.
Zagotovite si brezskrbnost in varnost vedno in povsod.
Ni pomembno, kateri tip voznika ste in kako velik je
vaš vozni park: vaš pooblaščeni prodajni svetovalec
servisno-prodajne mreže v Sloveniji vam bo pripravil
optimalen produkt za upravljanje voznega parka
družbe Porsche Leasing SLO d.o.o. ter vam
z veseljem svetoval.

Vsi produkti so del paketne ponudbe operativnega
leasinga, servisiranja in zavarovanja vozila pri
družbi Porsche Leasing SLO d.o.o.
Operativni leasing je možno skleniti z minimalno
dobo trajanja 24 mesecev. Skupno število
prevoženih kilometrov znaša največ 150.000 km.
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