Пам’ятка до Генерального договору фінансового лізингу

ПЕРЕЛІК ПОСЛУГ З ТЕХНІЧНОГО ТА СЕРВІСНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
ПРЕДМЕТА ЛІЗИНГУ
1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
1.1. Технічне та сервісне обслуговування – зобов’язання Лізингодавця з технічного та сервісного
обслуговування Предмета лізингу за відповідним Договором.
1.2. СТО – сертифікована виробником або постачальником Предмета лізингу станція технічного
обслуговування, перелік яких розміщено на сайті: www.ulf.ua, або попередньо погоджено Лізингодавцем.
1.3. РТО – регулярне технічне обслуговування, що визначено виробником Предмета лізингу.
1.4. Крім послуг з сервісного обслуговування Предмета лізингу, що надаються Лізингодавцем протягом всього
терміну лізингу за відповідним Договором згідно з п.4.7. Генерального договору та є пакетом «Базовий»,
Лізингоодержувач має право замовити додаткові послуги з технічного обслуговування Предмета лізингу –
пакет «Сервісний».
2. ВИДИ ПОСЛУГ ЗА ПАКЕТОМ «СЕРВІСНИЙ»
2.1. Проведення РТО Предмета лізингу відповідно до сервісних книжок:
• узгодження із Лізингоодержувачем часу та місця для проходження регулярного ТО;
• організація запису на СТО;
• зробити розрахунок з СТО.
2.2. Закупівля (надання) шин:
• робити вибір марки, моделі, типу і постачальника шин;
• придбати обумовлену у відповідному Договорі кількість шин;
• придбавати за окремим замовленням Лізингоодержувача та за окрему погоджену плату шини у більшій
кількості.
2.3. Зберігання та транспортування шин і доставка шин на спеціалізований склад:
• транспортувати шини до місця шиномонтажу та до спеціалізованого складу Лізингодавця;
• розміщувати шини на спеціалізованих складах;
• зберігати шини на спеціальних складах протягом строку дії відповідного Договору;
• здійснювати оплату постачальникам за послуги зі зберігання шин.
2.4. Шиномонтаж стаціонарний:
• домовитися з постачальником стаціонарної заміни шин про місце, дату та інше;
• організувати транспортування шин зі складу та на склад;
• замінити шини (на зимові чи літні по сезону), провести балансування;
• перевіряти стан шин та надавати звіти зі стану шин;
• зробити оплату постачальнику за послуги зі стаціонарної сезонної заміни шин.
2.5. Шиномонтаж мобільний:
• домовитися з постачальником мобільної заміни шин про місце, дату та інше;
• транспортувати шини зі складу та на склад Лізингодавця;
• замінити шини (на зимові чи літні по сезону), провести балансування;
• перевіряти стан шин;
• зробити оплату постачальнику за послуги з мобільної сезонної заміни шин.
2.6. Шиномонтаж стартовий (дилерський):
• домовитися з дилером/постачальником з приводу заміни шин, а також про дату та інше;
• транспортувати шини зі складу та на склад;
• замінити шини (на зимові чи літні по сезону), провести балансування;
• перевіряти стан шин;
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• зробити оплату дилеру/постачальнику за послуги з сезонної заміни шин.
2.7. Підбір та доставка автомобіля на СТО по м. Київ:
• кількість підбір-доставок вказується у відповідному Договорі;
• робити підбір автомобіля на території Лізингоодержувача (у межах м. Києва);
• доставляти автомобіль на СТО (у межах м. Києва);
• доставляти автомобіль назад на територію Лізингоодержувача (у межах м. Києва).
2.8. Транспортний засіб (ТЗ) для заміни – контрактний:
• робити пропозиції щодо вибору ТЗ для заміни;
• надавати ТЗ для заміни на умовах (кількість днів, клас ТЗ), вказаних у відповідному Договорі;
• супроводжувати документально передачу авто.
3. ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ
• надання змінного ТЗ при необхідності. Доставка змінного ТЗ в будь-яке місце по Україні;
• мийка, чищення ТЗ, заміна рідин;
• розміщення рекламних написів клієнта на ТЗ;
• підбір і доставка ТЗ для проведення технічного обслуговування та ремонту;
• підбір і доставка ТЗ для проведення шиномонтажу;
• підбір і доставка ТЗ для проведення ремонту;
• забезпечення заміни шин та їх зберігання, перевезення;
• адміністрування витрат з палива;
• надання водіїв (постійних і для особливих випадків);
• консультації щодо додаткового страхування;
• продаж існуючих ТЗ, що будуть замінені ТЗ від Лізингодавця.
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