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OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SOUBORY COOKIE

Zjistěte, jak efektivně zajistit mobilitu 
vaší společnosti krok za krokem.
Stáhněte si zdarma e-book, který vás provede celým procesem financování 
a správy automobilového parku a ukáže vám, jak si jednotlivé postupy 
usnadnit. Přesvědčte se sami o jednoduchosti řešení operativního leasingu.

Sídlo firmy Praha

Tel.č: +420 225 778 800
Business Lease, s.r.o.
Radlická 714/113a, 158 00, Praha 5
IČO: 25071025
DIČ: CZ25071025

Pobočka Brno

Tel.č: +420 774 578 449
Business Lease, s.r.o.
Spielberk Office Centre
Holandská 1
639 00, Brno

Pobočka Ostrava

Tel.č: +420 774 578 449
Business Lease, s.r.o.
Atlas Business Centrum
Výstavní 292/13
702 00, Moravská Ostrava

Nahoru

Souhlasím s poskytnutím osobních údajů.

*Jméno *Příjmení

*Společnost Počet vozů

*E-mail Tel. č.

Stáhnout e-book

Formulář ke stažení e-booku

5 kroků k efektivní mobilitě
+ Bonus checklist zdarma

+ Bonus k e-booku checklist zdarma

Součástí e-booku je přístup k checklistu, díky kterému získáte 
přehled, co všechno musíte zahrnout do péče o firemní vozový park 
a jaké konkrétní položky by vám mohly ušetřit spoustu času a peněz.

Výhody operativního leasingu

Operativní leasing – budoucnost firemní mobility

Operativní leasing je chytré řešení pro správu firemního vozového parku. Nové automobily 
můžete využívat tak dlouho, jak sami zvolíte. Nemusíte se starat o údržbu automobilu ani prodej. 

Měsíčně platíte stejnou částku, která v sobě obsahuje pojištění, silniční daň a servis vozů 
či asistenční služby. Vše za vás vyřeší vaše leasingová společnost.

Správné nastavení operativního leasingu firmám přináší 
nejen úspory v nákladech. 

Současný trend

∙ Čas, peníze, lidské zdroje
∙ Nulová akontace
∙ Bez nutnosti financování 
   celé hodnoty vozu

∙ Jedna faktura za všechny 
   služby a vozidla
∙ Jeden kontakt pro vaše řidiče

∙ Daňově uznatelný náklad
∙ Profesionální péče

∙ Naplánované náklady na 
   několik let dopředu
∙ Bez nutnosti vázat finanční 
   zdroje do aut

JednoduchostÚspora Služba Rovnoměrné cashflow

Počet smluv operativního leasingu neustále roste a financování 
vozových parků se v čase vyvíjí a mění. Česká leasingová a finanční 
asociace (ČLFA) předpokládá, že bude růst nadále pokračovat.

Jak efektivně s tímto faktem naložit a proč je ve všech 
směrech výhodnější přenechat Fleet Management 
ve vaší firmě profesionálům?

Zdroj: Česká leasingová a finanční asociace 
(oficiální údaj z roku 2019)

Vývoj počtu aktuálních smluv
finančního a operativního leasingu dle ČLFA

2018 20192017201620152014201320122011

50 000

0

100 000

150 000

200 000

Finanční leasing Operativní leasing

Stáhnout e-book

5 kroků k efektivní 
firemní mobilitě
Průvodce chytrým financováním 
a správou vozů ve vaší firmě

Operativní leasing Reference E-book zdarma Kontakty

Důvěřují nám
Staráme se o téměř 14 000 vozidel pro více než 700 klientů.

a mnoho dalších...

Miroslav Studený
Senior specialista logistiky – správa vozidel

„Výhodou operativního leasingu je stabilní a predikovatelné cashflow, úspora 
při financování jen části z celkové hodnoty vozidel a zajištění všech sekundárních 
služeb v požadované kvalitě. 

Business Lease zajišťuje mobilitu a komfort našich zaměstnanců díky široké síti servisů 
a pneuservisů, provozuje „Linku služeb“, která se o vše potřebné postará.“

Rychlé spojení s konzultantem

Žádost o konzultaciŽádost o konzultaci

Lenka Vavrušková
Fleet Consultant

Čechy

Jakub Bartejs
Fleet Consultant
Morava a Slezsko

Chcete se o výhodách operativního 
leasingu dozvědět více? Kontaktujte nás!


