Manualul Utilizatorului
Driver’s Manual
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INTRODUCERE
Dragă Utilizator,
Acest manual vă oferă informaţii cu privire la
serviciile de Leasing Operaţional, de Management
de Flote Auto şi de Închiriere pe Termen Scurt oferite
de Business Lease România, precum şi informații
importante pentru buna utilizare a autovehiculului.
Informaţiile cuprinse în acest manual sunt, de asemenea, disponibile accesând:
www.businesslease.ro
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INTRODUCTION
Dear User,
This driver’s manual provides you information about
Operational Leasing, Car Fleet Management and
Short Term Rental services provided by Business
Lease Romania, as well as useful information
regarding the proper use of your vehicle.
The information contained in this manual is also
available on:
www.businesslease.ro
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DATE DE CONTACT
BUSINESS LEASE ROMÂNIA
Business Lease Romania SRL
Swan Office and Technology Park,
Clădirea Henley, Et.1, Şos București Nord, Nr. 15-23,
Voluntari, Judeţul Ilfov, România
Pentru Comandă și Livrare, Carduri Combustibil
Business Lease Procurement
+40 727.367.367
procurement@businesslease.ro
Pentru Mentenanță, Reparații, ITP, Anvelope, Asigurări, Daune, Călătorii în afara Țării
Business Lease Service Line
Luni – Vineri | 8:00 - 18:00
Sâmbată | 8:00 - 13:00
+40 727.367.367
driver@businesslease.ro
Asistenţă 24/7 în caz de accident sau
imobilizare auto
Business Lease Emergency Line
+40 799.005.151
Returnare autoturism și ofertă achiziție auto
Auto Market - Centru Autovehicule Rulate
Şos București Nord, Nr. 15-23, Voluntari,
Judeţul Ilfov, România
+40 727.367.367
remarketing@businesslease.ro
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BUSINESS LEASE ROMANIA
CONTACT INFORMATION
Business Lease Romania SRL
Swan Office and Technology Park, Henley Building,
1st Floor, Bucuresti Nord Road, No. 15-23,
Voluntari, Ilfov County, Romania
For Vehicle Order and Delivery, Fuel Cards
Business Lease Procurement
+40 727.367.367
procurement@businesslease.ro
For Maintenance, Repairs, MOT, Tires, Insurance,
Damage,Travelling Abroad
Business Lease Service Line
Monday – Friday | 8:00 - 18:00
Saturday | 8:00 - 13:00
+40 727.367.367
driver@businesslease.ro
24/7 Road Assistance in case of accident or
breakdown
Business Lease Emergency Line
+40 799.005.151
Vehicle return and purchase offer
Auto Market - Young Used Cars
15-23 București Nord Road, Voluntari City,
Ilfov County, Romania
+40 727.367.367
remarketing@businesslease.ro
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CUPRINS
Acest manual al utilizatorului acoperă următoarele:
Date de contact				
Livrare autovehicul			
Card combustibil				
Întreţinere şi Reparaţii 			
Inspecţia Tehnică Periodică (ITP)		
Anvelope				
Asistenţă rutieră				
Daune şi Asigurări			
Călătorii în străinătate			
Returnare autovehicul			
Date cu caracter personal			
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Informaţiile incluse în prezenta broșură vă vor permite să gestionați eficient orice eveniment apărut pe
drum. Pentru alte detalii puteți accesa site-ul nostru:
www.businesslease.ro
Drive Safe!
Echipa Business Lease România
Business Lease Service Line:
+40 727.367.367
driver@businesslease.ro
tires@businesslease.ro
procurement@businesslease.ro
remarketing@businesslease.ro
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CONTENTS
This driver’s manual covers the following items:
Contact data				
5
Vehicle delivery				 9
Fuel card				11
Maintenance and Repairs			13
Mandatory Technical Inspection (MOT)
15
Tires					17
Roadside assistance			19
Damage and Insurance			21
Travelling abroad				23
Returning the vehicle			
25
Data protection
			
27
The information will help you deal with every situation
on the road. For any further details you can also visit
our website:
www.businesslease.ro
Drive safe!
Business Lease Romania Team
Business Lease Service Line:
+40 727.367.367
driver@businesslease.ro
tires@businesslease.ro
procurement@businesslease.ro
remarketing@businesslease.ro
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LIVRARE AUTOVEHICUL
Business Lease România colaborează cu o reţea
selectată de dealeri autorizaţi responsabili cu livrarea
autovehiculelor noi.
În momentul livrării autovehiculului, vi se va solicita semnarea unui proces verbal. Veți fi rugat să
prezentați permisul de conducere, un document de
identitate şi împuternicirea din partea companiei
(dacă este cazul).
În momentul livrării vă rugăm să verificați specificațiile tehnice, starea autovehiculului la exterior, precum
și la interior.
Vă rugăm să verificați dacă următoarele articole sunt
livrate împreună cu autovehiculul:
● Numerele de înmatriculare provizorii; 
● Autorizaţia de circulaţie provizorie (care este valabilă 90 de zile);
● Ghidul de Service şi Manualul de utilizare a autovehiculului;
● Cheile autovehiculului şi telecomanda (dacă este
cazul);
● Copia poliței de asigurare RCA;
● Cardul de combustibil (dacă este inclus în contract).
Pentru orice informații suplimentare, vă rugăm să
contactați Business Lease Service Line la:
+40 727.367.367
procurement@businesslease.ro
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VEHICLE DELIVERY
Business Lease Romania cooperates with a network
of selected vehicle dealers responsible for the
delivery of new vehicles.
At the moment the vehicle is delivered you will be
requested to sign a hand-over protocol. You will be
asked to present your driving license, an identity
document and an authorization document to use the
vehicle, issued by the company (if necessary).
At car delivery please check the specifications and
the status of the vehicle, both car exterior or interior.
Also, please check if the following items are included
at the handover of the vehicle:
●Temporary number plates;
●T
 emporary movement permit (which is available 90
days);
●V
 ehicle Service Booklet and Vehicle User Guide;
●C
 ar keys and remote control (if applicable);
●C
 opy of TPL insurance;
●F
 uel card (if included in the contract).
For any further details, please contact Business
Lease Service Line:
+40 727.367.367
procurement@businesslease.ro
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CARD COMBUSTIBIL
Pentru cardul de combustibil, Business Lease colaborează cu o serie de furnizori din România.
Veți primi un card de combustibil dacă acest serviciu este inclus în Contractul de Leasing / Contractul de Servicii încheiat pentru autovehiculului
dumneavoastră.
Cardurile de combustibil nu trebuie lăsate la îndemâna persoanelor neautorizate. Nu păstrați cardul şi
PIN-ul în acelaşi loc!
Pentru fiecare tranzacţie vi se va cere să introduceți
PIN-ul şi numărul curent de kilometri.
În cazul pierderii cardului de combustibil contactați
imediat:
Echipa Business Lease România
Luni-Vineri | 8:00 - 17:30
Business Lease Service Line
+40 727.367.367
E-mail: procurement@businesslease.ro
Furnizor Card de Combustibil
Rompetrol
Non-stop şi Gratuit: 0800 080 008 / 0800 080 012
MOL
Operaţiuni cu carduri:
Luni-Vineri: 08:00 - 20:00 |
+40 264.407.684
E-mail: cardline@molromania.ro
Sesizări, Reclamaţii şi Urgenţe
Non-stop: +40 212.048.526
E-mail: contact@molromania.ro
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FUEL CARD
Business Lease collaborates with several fuel cards
providers in Romania.
You will receive a fuel card when this service is
included in the Leasing Contract / Services Contract
of your vehicle.
Fuel cards must be stored out of reach of unauthorized persons. Do not keep the card and the PIN code
in the same place.
For each transaction you will be requested to enter
the PIN code and the current mileage.
In case the fuel card is lost, you are required to
immediately notify:
Business Lease Romania Team
Monday-Friday | 8:00 - 17:30
Business Lease Service Line
+40 727.367.367
E-mail: procurement@businesslease.ro
Fuel Card Provider
Rompetrol
Non-stop and Free: 0800 080 008 / 0800 080 012
MOL
Card Operations
Monday-Friday | 08:00 - 20:00
+40 264.407.684
E-mail: cardline@molromania.ro
Complaints and Emergencies
Non-stop: +40 212.048.526
E-mail: contact@molromania.ro
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ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII
Business Lease România colaborează cu o reţea
naţională de unităţi de service autorizate pentru revizii şi reparaţii. În acest sens, vă rugăm să contactați
Business Lease Service Line pentru a fi îndrumat
către cel mai apropiat punct de service.
Toate operaţiunile de revizii şi reparaţii sunt efectuate
în ateliere de service incluse în reţeaua de parteneri,
acestea fiind realizate numai după ce atelierul a primit autorizarea Business Lease România cu privire la
activitatea solicitată.
Autovehiculul trebuie utilizat în conformitate cu
instrucţiunile producătorului, fapt care implică:
Inspecţia periodică a stării tehnice a autovehiculului
(nivelul uleiului, lumini, starea anvelopelor, etc.);
Inspecţii tehnice în conformitate cu programul
recomandat de către producător în manualul de
utilizare a autovehiculului.
Nu ezitați să ne contactați în cazul în care aveți
întrebări cu privire la starea tehnică a autovehiculului
dumneavoastră. În cazul reparaţiilor recurente care
apar în perioada de garanţie, vă rugăm să ne informați via Business Lease Service Line
+40 727.367.367
driver@businesslease.ro
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MAINTENANCE AND REPAIRS
Business Lease Romania collaborates with a nationwide network of authorized service stations for
maintenance and repair. Please contact the Business
Lease Service Line to identify the nearest service
station.
Maintenance and repair operations are conducted by
our partner workshops, only after the activities have
been authorized by Business Lease Romania.
Please use the vehicle in accordance with the
instructions of the manufacturer. These include:
Regular technical inspections of the vehicle (oil level,
external lighting, tires condition, etc.);
Timely technical inspections according to the schedule recommended by the manufacturer in the vehicle
user guide.
Do not hesitate to contact us in case you have any
questions about the technical condition of your
vehicle. In case of reoccurring warranty repairs,
please inform us via Business Lease Service Line
+40 727.367.367
driver@businesslease.ro
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INSPECŢIA TEHNICĂ PERIODICĂ (ITP)
Inspecţia Tehnică Periodică a autovehiculului (ITP)
este o procedură solicitată de autorităţi, prin care un
autovehicul este inspectat pentru a se asigura că
este în conformitate cu reglementările în vigoare.
Vă rugăm să aveți în vedere faptul că trebuie să
vă programați pentru Inspecţia Tehnică Periodică a
autovehiculului din timp, așa cum este specificat în
Certificatul de Înmatriculare al autovehiculului.
ITP-ul trebuie realizat în intervalul de timp specificat mai jos, având în vedere prima înmatriculare a
autovehiculului:
● Autoturisme noi (prima înmatriculare) - 3 ani de
la prima înmatriculare, apoi la fiecare 2 ani.
● Pentru autoturismele în circulaţie, rămâne valabilă data următoarei inspecţii tehnice periodice
menţionate pe anexa la certificatul de înmatriculare a vehiculului.
● Autovehicule comerciale - în 2 ani de la prima
înmatriculare, apoi in fiecare an.
Vă rugăm să contactați:
Business Lease Service Line:
+40 727.367.367
driver@businesslease.ro
pentru a fi îndrumat către cel mai apropiat punct de
service pentru realizarea ITP-ului.
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MANDATORY TECHNICAL INSPECTION (MOT)
The Mandatory Technical Inspection (MOT) is a
procedure requested by the authorities through which
the vehicle is inspected to ensure that it complies
with the regulations in force.
Please note that you need to make an appointment
for the mandatory vehicle inspection in time as recorded in the vehicle registration certificate.
MOT must be done in accordance with the timing
below, considering the first registration date:
●P
 assenger cars (first registration) – 3 years
after the first registration date, then every 2
years.
●F
 or registered vehicles, the date of the next
mandatory technical inspection recorded on the
addenda of Vehicle Registration Certificate is to
be considered.
●L
 CV’s – in 2 years after the first registration,
and every year afterwards.
Please contact us at:
Business Lease Service Line
+40 727.367.367
driver@businesslease.ro
to be guided to the nearest service station for the
MOT.
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ANVELOPE
Business Lease România colaborează cu o reţea
naţională de unităţi de service autorizate pentru
pentru schimbarea anvelopelor de sezon şi pentru
montarea anvelopelor noi.
Toate operaţiunile legate de anvelope sunt efectuate
în ateliere de service incluse în reţeaua de parteneri,
acestea fiind realizate numai după ce atelierul a primit autorizarea din partea Business Lease România
pentru activitatea solicitată.
  
Vă rugăm să planificați schimbul de anvelope din
timp şi să aveți în vedere ca autovehiculul să fie în
conformitate cu legislaţia în vigoare tot timpul. Vă
recomandăm utilizarea anvelopelor de iarnă în intervalul 1 noiembrie - 31 martie.
Anvelopele utilizate sunt înlocuite cu altele noi atunci
când indicatorul de uzură este mai mic sau egal cu 2
mm pentru anvelopele de vară şi 3 mm pentru cele
de iarnă.
Vă rugăm să contactați:
Business Lease Service Line:
+40 727.367.367
tires@businesslease.ro
pentru a fi îndrumat către cel mai apropiat punct de
service.
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TIRES
Business Lease Romania collaborates with a
nationwide network of authorized service stations for
the change of the seasonal tires and for new tires
montage.
Tire services are carried out by partner workshops
only after the activities have been previously authorized by Business Lease Romania.
Please plan your tires change in advance and take
care of the roadworthiness of the vehicle at all times.
We recommend the use of winter tires at least starting
with 1 November until 31 March.
Used tires are replaced with new ones when the
tearwear indicator is equal to or less than 2 mm for
summer tires and 3 mm for winter tires.
Please contact us at:
Business Lease Service Line
+40 727.367.367
tires@businesslease.ro
to be guided to the nearest service station.
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ASISTENŢĂ RUTIERĂ
Business Lease România asigură asistenţă rutieră
NON STOP.
Atunci când autovehiculul devine inutilizabil din
cauza unei defecţiuni tehnice, a unei avarii sau
din cauza unui accident, vă rugăm să contactați
Business Lease Emergency Line la numărul:
+40 799.005.151.
Serviciul de Asistență Rutieră Business Lease
România este disponibil în limitele geografice ale
Europei.Vă rugăm să aveți în vedere faptul că, în
funcție de condițiile de asigurare valabile pentru
autovehiculul dumneavoastră, pot exista şi alte
limitări geografice. În cazul în care aveți nelămuriri,
ne puteți contacta prin Business Lease Service Line
la numărul de telefon +40 727.367.367 sau driver@
businesslease.ro înainte de a pleca la drum.
Serviciul de Asistență Rutieră Business Lease România include:
● Deplasarea echipei de asistenţă;
● Repararea la locul respectiv sau tractarea către
cel mai apropiat punct de service;
● Acordarea unui autovehicul de înlocuire, de clasă mică, timp de 2 zile în cazul în care reparaţia
autovehiculului nu poate fi efectuată în aceeaşi
zi;
● Oferirea de servicii suplimentare dacă este
cazul (în această situație pot apărea costuri
suplimentare).
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ROADSIDE ASSISTANCE
Business Lease Romania provides roadside assistance 24/7.
When your vehicle becomes unusable due to a
technical breakdown, a damage or an accident,
please contact Business Lease Emergency Line
at +40 799.005.151.
The Business Lease Roadside Assistance is only valid
in Europe. Please note that, based on the insurance
conditions of your vehicle, there can be additional
geographical limitations to the usage of your vehicle.
In case you have any questions related to this you can
always contact our Business Lease Service Line at
+40 727.367.367 or driver@businesslease.ro before
your journey.
The Business Lease Roadside Assistance service
includes:
●R
 oadside assistance team;
●R
 epairing on site or relocating the vehicle to the
nearest assigned service point;
● Keeping you mobile, providing you a substitute
car for 2 days if the repairs cannot be conducted in the same day;
●P
 roviding additional services if needed
(additional costs may occur).
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DAUNE ŞI ASIGURĂRI
Daunele trebuie întotdeauna raportate către Business Lease România în decurs de 24 de ore din
momentul apariţiei lor.
RAPORTARE DAUNĂ
Atunci când survine o daună, vă rugăm să ne
informați în termen de 24 de ore prin intermediul
Business Lease Service Line la numărul de telefon
+40 727.367.367 sau driver@businesslease.ro.
În cazul în care dauna este provocată de către un
terţ, trebuie să aveți în vedere urmatoarele:
● Completați Formularul de Constatare amiabilă de accident împreună cu conducătorul
autovehiculului implicat în incident;
● Solicitați Procesul Verbal şi Autorizaţia de Reparaţie emise de către cea mai apropiată secţie
de Poliţie, în situația în care nu se poate stabili
responsabilul pentru incident (‘vinovatul’), dacă
în eveniment sunt implicate mai mult de două
autovehicule sau dacă evenimentul este soldat
cu vătămări corporale.
REPARARE DAUNĂ
După raportarea daunei, Business Lease România
vă va furniza toate instrucţiunile necesare. Veți fi
contactat cu privire la reparaţiile autovehiculului şi
documentaţia privind asigurarea.
Business Lease România colaborează cu o reţea naţională de unităţi service selectate pentru reparaţii. Vă
rugăm să ne contactați via Business Lease Service
Line pentru a fi îndrumat către cel mai apropiat punct
de service.
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DAMAGE AND INSURANCE
Damage must always be reported to Business Lease
Romania within 24 hours from the moment it occurs.
DAMAGE REPORTING
When damage occur, please notify us within 24 hours
via Business Lease Service Line at +40 727.367.367
or driver@businesslease.ro.
In case of an event caused by a third party, the driver
needs to consider the following aspects:
●F
 ill in the Accident Amicable Findings Form,
together with the other driver involved in the
accident;
●R
 equest a Police report and the Authorization
for Vehicle Repair issued by the nearest Police
Station. This applies in case no mutual agreement in settling the faulty party is reached, in
case more that two vehicles are involved in the
accident or in case of any casualties.
DAMAGE REPAIR
After you have reported the damage Business Lease
Romania will provide you further instructions. You will
be contacted about the repairing of the vehicle and the
required insurance documentation.
Business Lease Romania collaborates with a
nationwide network of selected workshops for damage
repair. Please contact Business Lease Romania
service team to be guided to the nearest service.
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CĂLĂTORII ÎN STRĂINĂTATE
Atunci când planificați călătorii în străinătate, este
important să cunoașteți cele de mai jos:
ASIGURARE
Înainte de a iniţia călătoria în străinătate, verificați
acoperirea geografică a asigurării din documentele
de asigurare (Cartea Verde). Aveți în vedere faptul
că, în baza condiţiilor de asigurare pentru autovehiculul dumneavoastră, pot exista şi alte limitări
geografice pentru utilizarea acestuia.
REPARAŢII ÎN STRĂINĂTATE
În cazul unei defecţiuni sau a unui accident în
străinătate, vă rugăm să ne contactați via Business
Lease Service Line +40 727.367.367 pentru a fi
îndrumat.
În cazul în care cheltuielile reparaţiilor nu sunt acoperite de Asistenţa Rutieră, este necesară o aprobare
prealabilă a cheltuielilor de către Departamentul
Operaţiuni Business Lease România. Aceste cheltuieli vă vor fi rambursate cu condiţia să fi fost aprobate
de către Departamentul de Operaţiuni Business Lease România în prealabil (sau de către departamentul
Asistenţă Rutieră Business Lease România în afara
programului de lucru).
SCRISOARE DE ÎMPUTERNICIRE
Pentru deplasarile în afara spatiului Uniunii Europene
este necesar să aveți o împuternicire din partea Business Lease România pentru utilizarea autovehiculului. Aceasta va fi prezentată la cerere autorităților.
În cazul în care aveți întrebări, vă rugăm să contactați Business Lease Service Line.
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TRAVELLING ABROAD
When you plan to travel abroad, it is important to know
the following:
INSURANCE
Before travelling abroad, please check the geographical coverage on the insurance documents (Green
Card). Please note that, based on the insurance
conditions of your vehicle, there can be additional geographical limitations to the usage of your vehicle.
REPAIRS ABROAD
In the event of a breakdown or an accident abroad,
please contact Business Lease Romania team via +40
727.367.367 to be advised.
In case the vehicle repair costs are not covered by the
Roadside Assistance, prior approval of the expenses
by the Business Lease Romania Operations Department is required. These costs will be reimbursed
to you, provided they have been approved by the
Business Lease Romania Operations Department
in advance (or by Business Lease Romania Roadside Assistance outside of Business Lease Romania
business hours).
POWER OF ATTORNEY
It is necessary to have a power of attorney issued by
Business Lease Romania for the usage of the vehicle
abroad outside EU. Upon request, this will be handed
in to the authorized officials.
In case of any questions please contact Business
Lease Romania Team.
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RETURNARE VEHICUL
(Aplicabil doar Contractelor de Leasing)
La finalul perioadei contractuale, autovehiculul trebuie să fie returnat către Business Lease România,
curat, neavariat şi în stare bună de funcţionare.
Pentru informatii suplimentare legate de acest proces, vă rugăm să ne contactați via Business Lease
Service Line la : +40 727.367.367 sau
remarketing@businesslease.ro.
Defecţiunile autovehiculului trebuie remediate
înainte de returnarea acestuia. În momentul predării
autovehiculului, acesta trebuie să fie curat, atât la
interior, cât şi la exterior. Vă rugăm să urmăriți aceste
instrucţiuni pentru a evita generarea de costuri suplimentare.
În momentul predării, autovehiculul va fi inspectat şi
se va semna un proces verbal de predare de către
un reprezentant Business Lease și un reprezentant
al Clientului, în care vor fi menționate daunele/
avariile ce pot fi constatate fără asistență de specialitate, urmând ca ulterior mașina să fie inspectată de
către o terță parte (SGS). După efectuarea inspecției,
raportul complet va fi transmis clientului.
Autovehiculul va fi returnat împreună cu:
● Certificatul de înmatriculare;
● Asigurarea RCA;
● Cardul de combustibil (dacă este cazul);
● Carnetul de service cu înregistrarea reviziilor
efectuate;
● Manualul de utilizare a autovehiculului;
● Toate seturile de chei;
● Toate accesoriile.
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RETURNING THE VEHICLE
(Applicable for Lease Contracts only)
At the end of the contractual period, the vehicle must
be handed over to Business Lease Romania clean,
undamaged and in a good working condition.
For any further details regarding this process, please
contact us via Business Lease Service Line at
+40727.367.367 or remarketing@businesslease.ro.
Damages on the vehicle need to be repaired before
the handover. At the moment of handover the vehicle
must be clean both inside and outside. Please follow
these instructions in order to avoid additional costs.
When handed over, the vehicle will be inspected by
a Business Lease representative and a representative of the Client who will sign a handover protocol
indicating the details / issues that can be ascertained
without expert assistance. Following this, the car will
be inspected by a third party (SGS) and a complete
report will be ent to the customer.
The vehicle will be handed over together with:
●R
 egistration Certificate;
●T
 PL insurance;
●F
 uel card (if applicable);
●S
 ervice book with entries of inspections made;
●V
 ehicle User Guide;
●A
 ll sets of keys;
●A
 ll accessories.
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DATE CU CARACTER PERSONAL
În momentul predării autovehiculului şi completării
Procesului Verbal de predare - primire, Business
Lease România S.R.L. vă va cere acceptul pentru
procesarea datelor cu caracter personal.
Acestea sunt necesare pentru a îndeplini obiectul
contractului de închiriere şi furnizare de servicii între
Business Lease România şi Client.
În scopul securităţii datelor dumneavoastră cu caracter personal, Business Lease România a implementat un sistem de securitatea a datelor administrate
de către un Ofiţer responsabil cu protecţia datelor cu
caracter personal.
Business Lease România tratează cu atentie
prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul
serviciilor prestate.
Vă aducem la cunoștință că informații legate de
datele dumneavoastră cu caracter personal nu pot fi
dezvăluite niciunui terț, cu excepția entităților autorizate prin lege și a companiei Business Lease Group.
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DATA PROTECTION
When the vehicle is handed over and the handover
protocol is signed, Business Lease Romania S.R.L.
will request your approval to process your personal
data.
Your personal data are necessary in order to execute
the scope of the lease and service contract between
Business Lease Romania and the Client.
In order to accordingly secure your personal data,
Business Lease Romania has implemented a personal data security system supervised by a Data Protection Officer.
Business Lease Romania maintains high standards
in personal data processing within the scope of the
provided services.
Please be informed that except of entities authorised
by law and Business Lease Group the personal data
collected will not be disclosed to any third parties.
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Business Lease România | București
Swan Office and Technology Park,
Clădirea Henley, Et.1, Şos București Nord, Nr. 1523, Voluntari, Judeţul Ilfov, România
Telefon: +40 21 404 14 13
Fax: +40 21 404 14 14
E-mail: info@businesslease.ro
Business Lease Romania S.R.L. | Cluj-Napoca
The Office Building, Parter
21 Decembrie 1989, Nr. 77
Telefon: +40 0364 882 790
Fax: +40 21 404 14 14
E-mail: info@businesslease.ro
Business Lease Service Line
Luni – Vineri | 8:00 - 18:00
Sâmbată | 8:00 - 13:00
+40 727.367.367
driver@businesslease.ro
tires@businesslease.ro
Business Lease Procurement
procurement@businesslease.ro
Business Lease Remarketing
remarketing@businesslease.ro
Business Lease Emergency Line
+40 799.005.151

DRIVE SAFE!

