Hand leiding
Lease auto

Inleiding

Een paar dingen die u o.a. zelf moet doen

Van harte gefeliciteerd met uw

• het oliepeil controleren;

leaseauto van 2Lease. Wij wensen u

• het niveau van de koelvloeistof

veel zorgeloze en veilige kilometers

controleren;

toe. In deze “handleiding leaseauto”

• de bandenspanning controleren;

vindt u de belangrijkste zaken die

• ruitensproeiervloeistof

voor u als berijder van toepassing zijn.

controleren;
• aan de grote en kleine beurt en

Informatie
De groene kaart voor de verzekering

de APK denken;
• de auto schoonhouden.

van uw leaseauto wordt u binnen 3
weken na aflevering van de auto

Wat te doen bij schade?

toegezonden. Indien u uw auto zelf

Er zijn twee zaken die in geval van

verzekert, moet u uw verzekeraar

schade dienen te gebeuren:

meedelen dat het een 2Lease auto

• iedere schade, ongeacht de

betreft. Wilt u er tevens voor zorg

oorzaak van de schade en de

dragen dat wij een kopie van de

hoogte van het schadebedrag,

verzekeringspolis ontvangen? Indien

moet binnen één werkdag aan de

u een brandstofpas heeft

schadeafdeling van 2Lease

aangevraagd via 2Lease, zullen wij u

worden gemeld.

deze z.s.m. versturen.

Dit kan telefonisch of via email
(0341-431696 of info@2-lease.nl);

Onderhoud

• van iedere schade moet een

Van tijd tot tijd heeft uw leaseauto

volledig ingevuld

een grote of kleine beurt nodig.

schadeaangifteformulier worden

Daarvoor kunt u zelf een afspraak

opgestuurd aan 2Lease (inclusief

maken bij uw dealer. Dealer zal,
zodra toestemming is verleend door
2Lease, het onderhoud uitvoeren.

ingevulde achterzijde!).
Wilt u zo vriendelijk zijn compleet
ingevulde schadeformulieren te
sturen naar:
2Lease
T.a.v. Schadeafdeling
Postbus 307, 3840 AH Harderwijk

Ruitschade

Mobiliteitsservice

Als de ruit van uw leaseauto is

Mochten er zich onverhoopt

beschadigd, kunt u deze laten

calamiteiten voordoen m.b.t.

repareren bij Carglass (088-0406123)

technische storingen (pech onderweg)

of via Autotaalglas (0800-0828).

dan kunt u contact opnemen met de

Hiervoor kunt u rechtstreeks een

mobiliteitsservice van het betreffende

afspraak maken.

automerk. Voor telefoonnummers: zie
uw instructieboekje.

Inbraakschade
Bij inbraakschade bent u verplicht

Aanpassingen aan het leasecontract

direct aangifte te doen bij de politie.

Indien er wijzigingen aan het contract

Standaard zijn alle zaken

noodzakelijk zijn omdat u

meeverzekerd die in de leaseprijs zijn

bijvoorbeeld teveel kilometers rijdt of

inbegrepen. Alleen zaken die zijn vast

juist een langere looptijd wenst,

gemonteerd in de auto vallen onder

neem dan contact op met één van de

de verzekeringsdekking. Uiteraard

leaseadviseurs van 2Lease. Zij zijn te

dient u tevens 2Lease te informeren

bereiken op 0341-431696.

over deze schade.
Schade in het buitenland
Wanneer uw leaseauto in het buitenland schade oploopt en u kunt blijven
rijden dan handelt u als bij schade in
Nederland. Probeert u ook in dit
geval de gegevens van de tegenpartij
te verkrijgen. Als uw auto niet meer
kan rijden of u niet in staat bent
verder te rijden dan belt u de
verzekeringsmaatschappij
(telefoonnummer vindt u op de
groene kaart).

Deze handleiding bewaren bij
uw autopapieren in het voertuig

Kosten

Belangrijke informatie

Onder andere de volgende kosten

Onderhoud:

komen voor uw eigen rekening of
voor de rekening van degene die de
auto voor u heeft geleast:

U kunt hiervoor uw betreffende
dealer bellen voor een afspraak.
Schadeafdeling:

• kosten bij verlies van het
kentekenbewijs en/of -platen;

0341-431696.

• brandstofkosten;

Mobiliteitsservice:

• kosten van reparatie vanwege
onkundig gebruik of behandeling
van de leaseauto;

U kunt hiervoor het mobiliteitsnummer van het betreffende
automerk bellen. (zie hiervoor uw

• eventuele boetes;
• kosten van schade die niet gedekt

instructieboekje)

worden door de WA-Casco
verzekering;

Wij wensen u veel rijplezier toe

• kosten van vervanging van

in uw nieuwe auto!

banden die anders dan door
normaal gebruik zijn beschadigd;
• het eigen risico van de
verzekering;
• verbruik van oliën en andere
vloeistoffen.

Voor de inhoud van deze handleiding
geldt: Voor zover van toepassing bij
de door u gekozen leasevorm.

Postbus 307
3840 AH Harderwijk
Zuiderbreedte 44
3845 MC Harderwijk

U least
wij zorgen

T (0341) 43 16 96
F (0341) 43 10 89
E info@2Lease.nl
I www.2Lease.nl

