
Tisztelt Ügyfelünk !

Köszönjük, hogy a gépjármûvét érintô javítási, karbantartási igények bejelentését a 
LeasePlan WebSzerviz használatával, online teszi meg! A WebSzerviz felületen való eliga-
zodást ezzel a Felhasználói kézikönyvvel szeretnénk segíteni. 

A WebSzerviz felhasználóbarát online felületen keresztül biztosítja, hogy ügyfeleink szerviz igé-
nyeiket gyorsan és egyszerûen feladhassák. A korábban telefonon keresztül bejelentett igények 
mostantól egy jól visszakereshetô online rendszerben kerülnek rögzítésre, közvetlenül az ügyfél 
által. Ez biztosítja, hogy az információ pontosan jusson el a javítást végzô szervizpartnerekhez. 
A WebSzerviz intelligens rendszere lehetôvé teszi, hogy a gépkocsik mindig ahhoz a partnerhez 
kerüljenek szervizmunkára, aki a javítást a lehetô legrövidebb idô alatt tudja vállalni és földrajzi-
lag a legközelebb esik a jármûhöz. A WebSzerviz segítségével ügyfeleink folyamatosan nyomon 
követhetik az autó javításának státuszát, valamint e-mailben értesítést kapnak, amint a szerviz 
munka befejezôdött és a jármû átvehetô.

Bízunk abban, hogy a Felhasználói kézikönyv ellátja Önt minden szükséges információval ahhoz, 
hogy a WebSzerviz felületen hatékonyan tudjon javítási, karbantartási igényt küldeni, illetve tá-
jékozódni a gépkocsik javítási fázisairól.
 

LeasePlan
WebSzerviz Felhasználói kézikönyv



1. lépés - Bejelentkezés

A WebSzerviz program használatához az általánosan elterjedt böngészôk bármelyike megfelelô!

A WebSzerviz a http://extra.leaseplan.hu/webszerviz/ugyfelkapu linken érhetô el. 

A javítási igény bejelentéséhez készítse elô a jármû forgalmi engedélyét. Belépéshez adja meg a 
gépkocsi rendszámát és alvázszámának utolsó hat karakterét, majd kattintson a „Bejelentkezés”  
gombra!
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http://extra.leaseplan.hu/webszerviz/ugyfelkapu


2. lépés – Igények megadása

A sikeres belépést követôen kérjük adja meg a rendszer által kért adatokat.
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Mûszaki meghibásodás és gumiabroncs igény megjelölése esetén kérjük, a problémát néhány 
mondatban részletezze a szabadszavas mezôkben.

Az adatlapot a „Mentés” gombra kattintva tudja elmenteni és a LeasePlan munkatársainak 
elküldeni!



Mentés után a megadott adatokat egy visszajelzô ablakban, valamint a megadott e-mail cím(ek)re  
küldött e-mailben tekintheti meg.

5

LeasePlan
WebSzerviz



3. lépés – Szervizmunka nyomon követése

A rögzített szervizmunkáról kapott e-mailben az igénylés kódjára kattintva a WebSzerviz felüle-
ten keresztül folyamatosan nyomon követheti a javítás, karbantartás státuszát.
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A rendszerben a „Szervizszolgáltatás igény elküldve” státusz látható, amíg a LeasePlan megta-
lálja azt a jármûhöz legközelebb esô szervizt, mely a javítást, karbantartást a lehetô legrövidebb 
idô alatt elvégzi. A következô, „Idôpont egyeztetés folyamatban” fázisban a kiválasztott szerviz 
felveszi Önnel a kapcsolatot, hogy egyeztethessék a javítás, karbantartás pontos idôpontját. 

Ezt követôen az „Idôpont egyeztetve” státusz olvasható egészen addig, amíg a jármû szervizbe 
szállítása meg nem kezdôdik, amikor is „A jármû szervizbe szállítása folyamatban” állapot 
jelenik meg.



Következô lépésként az „Engedélyszám kiadva” státusz látható, ami azt jelenti, hogy a LeasePlan 
munkatársai engedélyezték a szerviz munka elvégzését azt követôen, hogy a szerviz megvizsgál-
ta és megküldte a LeasePlan részére a tervezett munkák listáját.  Ezt az állapotot a „Szerviz-
szolgáltatás folyamatban” státusz váltja, egészen addig, amíg a karbantartás, javítás be nem 
fejezôdik. 

A munka befejeztével a „Szerviz munka elkészült” állapotjelentés olvasható. A javítás, karban-
tartás elvégzésérôl, valamint arról, hogy ki fogja Önt keresni az autó átvételével kapcsolatban, 
e-mail-ben is értesítést küld a rendszer. 
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Az esetlegesen megjelenô „Sztornózott” státusz azt jelenti, hogy a megrendelô idôközben  
lemondta a karbantartást, javítást.
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4. lépés - Szervizmunka értékelése

A szerviz szolgáltatás elkészültérôl tájékoztató levélben mindig talál egy linket  
http://extra.leaseplan.hu/webszerviz/ugyfelkapu/ertekeles/, ahol lehetôsége van a szer-
viz szolgáltatás gyors értékelésére. A kérdések megválaszolása mindössze 5 percet vesz igény-
be. Kérjük, az értékelôlap kitöltésével segítsen szolgáltatásunk folyamatos fejlesztésében.

http://extra.leaseplan.hu/webszerviz/ugyfelkapu/ertekeles/

