Campanha e ofertas What’s next da LeasePlan rumo ao
futuro da mobilidade
Como parte da campanha global What’s next, a LeasePlan lançou um conjunto de produtos e serviços
What’s next, dirigida a clientes Corporate, PME e Particulares
Ofertas What’s next da LeasePlan:
Sustentabilidade: novas iniciativas que ajudem a atingir os objetivos de emissões
A sustentabilidade assume uma importância crescente na indústria automóvel. A maioria das capitais
Europeias aprovaram legislação para encorajar a adoção de veículos com baixos níveis de emissões e
muitas organizações traçaram os seus próprios objetivos de sustentabilidade. A LeasePlan atua neste
objetivo crescente dos gestores de frota em reduzir as emissões de CO2, independentemente do tamanho
da frota. A LeasePlan está empenhada em atingir emissões zero no sector automóvel até 2030. Com a
campanha What’s next, a LeasePlan chamará, com várias e novas iniciativas com foco na sustentabilidade,
a atenção dos seus clientes e dará mais um passo para atingir este objetivo: ´
▪

Fórmula 360

A Fórmula 360 ajuda os gestores de frota a reduzir o custo total de utilização das suas frotas (Total Cost of
Ownership (TCO)), melhorando em simultâneo a satisfação dos colaboradores e a sustentabilidade da frota.
Equilibrar estes três fatores essenciais é cada vez mais desafiador. Este conjunto de soluções para frotas
automóveis grandes e médias inclui aplicações para a segurança do condutor, soluções de telemática e uma
completa variedade de veículos com baixas emissões colocada à disposição. Um tutorial online explica os
princípios básicos da Fórmula 360.
▪

Corporate Net Zero Scan

A análise empresarial de zero emissões, desenvolvida pela LeasePlan, possibilita às grandes empresas e
clientes internacionais a avaliação com precisão do desempenho de emissões de CO2 da sua frota. A
análise permite ter uma visão fiável da avaliação comparativa das emissões. A LeasePlan providencia o
serviço de auditoria energética e aconselhamento à medida dos clientes. Para além disso, oferecemos
acesso a estudos de benchmark e whitepapers incluindo informação sobre as últimas tendências, tecnologia
e evolução em matéria fiscal.
Veículos Elétricos (VE): A LeasePlan acelera a transição para a mobilidade elétrica
Os avanços tecnológicos lideram no desempenho melhorado e na oferta de uma maior variedade de carros
elétricos. Gradualmente, os VE estão a tornar-se numa alternativa viável para os condutores em muitos
contextos de mobilidade.
▪

Parcerias

A LeasePlan é um parceiro fundador da iniciativa EV100, uma coligação de grandes empresas
empenhadas em fazer a transição para a frota completamente elétrica em 2030.
Recentemente, a LeasePlan e a Uber anunciaram um piloto com carros elétricos, fornecido pela LeasePlan,
em Amsterdão. Os primeiros 30 Nissan Leaf 100% elétricos funcionarão através da uberX desde o início de
outubro.
O objetivo é ter mais de 200 carros operacionais na capital holandesa para ride sharing no final de 2018.
▪

Solução completa para Veículos Elétricos

A LeasePlan vai começar a implementar uma solução completa para VE em toda a Europa para ajudar os
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clientes a mudar para veículos elétricos. Através de um ponto de contato, aos clientes ser-lhes-á oferecido
um conjunto de serviços integrados, incluindo os melhores veículos elétricos tendo em atenção as
necessidades específicas do condutor, um cartão de carregamento de bateria a nível nacional, um
carregador em casa e dispositivos de carregamento no local de trabalho. Desta forma, a LeasePlan liberta o
Cliente das preocupações que estão muitas vezes associadas à transição para os carros elétricos.
▪ Os Colaboradores da LeasePlan vão passar a conduzir carros elétricos
Como anunciado em setembro, a LeasePlan pretende mudar todos os veículos da empresa para veículos
elétricos até 2021, sendo a primeira gestora de frotas a faze-lo.
Harmonização da frota além-fronteiras: ‘um contrato, um contacto’
As empresas internacionais procuram conjugar as suas frotas através de procedimentos uniformizados que
lhes poupem tempo, dinheiro e complicações. A abordagem 'um contrato, um contacto' da LeasePlan
garante consistência, continuidade e eficiência de custos. Relatório e assistência ao condutor são entregues
em simultâneo com uma frota de última geração, é a norma mundial na gestão de frota e serviço de renting
de veículos para empresas internacionais.
PME e Particulares: novas ofertas facilitam a necessidade de rapidez
Pequenas e Médias empresas (PME) são um dos mercados de maior crescimento da LeasePlan, mostrando
uma taxa de crescimento na ordem dos dois dígitos nos primeiros seis meses de 2017. As PME precisam de
celeridade: tempo rápido de resposta e de entrega de carros. Como parte da campanha What's next, a
LeasePlan está a lançar novas soluções para o segmento das PME que possibilitará aos clientes aceder
rapidamente a veículos em renting, através de uma aplicação online.
Ofertas Especiais 'Clicar & Guiar da LeasePlan'
Os clientes PME e Particulares beneficiarão de uma nova oferta 'Clicar & Guiar da LeasePlan': contratos de
renting de veículos pré-encomendados, disponíveis na loja online (renting.leaseplan.pt). A entrega será
rápida. Um conjunto de serviços, com tudo-incluído e sem complicações, inclui: assistência e manutenção,
pneus e seguro integrado. Com a oferta `Trocar, Clicar & Guiar’ os novos Clientes têm a possibilidade de
entregar o seu carro usado à LeasePlan e trocar por um novo.
Seguro Automóvel: foco e segurança
Como parte da sua bem-sucedida oferta de Cobertura de seguro 3D, a LeasePlan está a trabalhar com os
seus clientes para aumentar a segurança dos condutores. Os programas de prevenção ativa de acidentes
são suportados por relatórios detalhados e tecnologias inteligentes. O objectivo é diminuir a exposição ao
risco e reduzir os prémios dos seguros, ao mesmo tempo que reduz o tempo de imobilização, custos de
combustível e emissões de CO2.
▪ Freeedrive App
Ao aderirem ao seguro LeasePlan receberão gratuitamente a aplicação Freeedrive. Esta aplicação reduz as
distrações dos condutores com os seus telemóveis enquanto conduzem. Alertando os condutores para
comportamentos de risco do uso do telemóvel, esta aplicação móvel encoraja hábitos de condução mais
responsáveis e seguros.
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