Wynajem
długokomfortowy

DBK Rental to kompleksowy wynajem pojazdów użytkowych stworzony z myślą
o biznesie transportowym. Odpowiedź na potrzeby firm, które poszukują wygodnych
i elastycznych rozwiązań. Oferta przygotowana przez Grupę DBK ułatwia pracę
przedsiębiorcom, optymalizując wszelkie koszty utrzymania floty. To nowoczesne
rozwiązanie w sektorze TSL, które zapewni bezpieczeństwo każdej działalności
transportowej.

www.dbkrental.com

Dzięki naszej ofercie przedsiębiorcy mogą stale
korzystać z nowych pojazdów, których
eksploatacja nie jest uciążliwa i nie generuje
wysokich kosztów napraw. W wariancie krótkoterminowym pozwala rozwiązać nagłe problemy
z flotą albo zrealizować bardziej ambitne zlecenia,
wymagające od przedsiębiorstwa wykonania
dodatkowych zadań transportowych
w szybkim czasie.
Krótko- i długoterminowy wynajem to rozwiązanie,
które zapewnia nie tylko wygodę.
Przedsiębiorca oszczędza czas i minimalizuje
nakłady pracy na utrzymanie floty w pełnej gotowości do działania. Zajmuje się jedynie
zarządzaniem, koncentrując się na optymalnym
wykorzystaniu środków transportu. Koszty
związane z eksploatacją i utrzymaniem pojazdów
są ponoszone przez DBK Rental (z wyjątkiem
kosztów paliwa i zatrudnienia kierowcy).

Nasza oferta
PEŁNE UBEZPIECZENIE

ROZBUDOWANA SIEĆ SERWISOWA

REJESTRACJA POJAZDU

POJAZDY ZASTĘPCZE

SERWIS OGUMIENIA

OBSŁUGA SZKÓD

PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE

USŁUGI TELEMATYCZNE

PEŁNA OBSŁUGA TECHNICZNA

RÓŻNE PAKIETY WYNAJMU

Specjalizujemy się w krótko- i długoterminowym
wynajmie pojazdów użytkowych.
W naszej flocie posiadamy 2800 pojazdów w najnowszych modelach uznanych marek
jak DAF, IVECO czy MAN, a wśród nich pojazdy z różnych segmentów - poczynając
od lekkich pojazdów dostawczych oraz podwozi o dopuszczalnej masie całkowitej
wynoszącej 8 ton, przez ciągniki siodłowe, na 4-osiowych podwoziach konstrukcyjnych
kończąc. Ofertę uzupełniają naczepy KÖGEL oraz SCHMITZ w różnych konfiguracjach
oraz cysterny belgijskiej marki L.A.G.

Korzyści z wynajmu
rozwiązanie dla każdego typu biznesu –
dla firm transportowych i dystrybucyjnych,
oczekujących dużej i jednolitej floty z kompleksową obsługą serwisową w kraju
i za granicą oraz przedsiębiorstw szukających
doraźnych rozwiązań wynikających z nadwyżki zleceń i gorącego sezonu na rynku;

zachowanie zdolności inwestycyjnych –
firma korzystając z wynajmu floty pojazdów,
nie blokuje własnego kapitału i nie mierzy
się z problemem utraty wartości nabytych
pojazdów. To bezpieczne rozwiązanie, gdy
w przyszłości przedsiębiorstwo planuje nowe
inwestycje;

specjalistyczne doradztwo - pomoc ze
strony przedstawicieli DBK Rental w wyborze
odpowiedniego pojazdu i wariantu najmu
dostosowanego do potrzeb biznesowych
firmy;

łatwiejsze zarządzanie budżetem firmy –
przewoźnik korzystając z wynajmu, utrzymuje
stałe, zaplanowane i zagwarantowane
z wyprzedzeniem koszty użytkowania
w ramach umowy;

optymalne zarządzanie zleceniami –
wynajem stanowi świetne rozwiązanie przy
dynamicznie zmieniającym się rynku;

obsługa posprzedażna – klient nie ponosi
dodatkowych kosztów związanych z eksploatacją floty – ewentualne awarie i serwis
pojazdów są po stronie DBK Rental.

oszczędność czasu i środków – przesięborca może skupić się na prowadzeniu własnego
biznesu, zarządzaniu firmą i pracą nad kolejnymi zleceniami. W tym czasie specjaliści
DBK Rental przejmują opiekę nad flotą i jej
serwisem;
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