


Mai mult decât 
o afacere, o pasiune
AWR Lease Services a fost înființată în 2004. 
17 ani mai târziu gestionăm o întreagă flotă și oferim servicii 
de rent-a-car, leasing operațional și transfer privat persoane pe 
întreg teritoriul țării. 

An de an am crescut, am învățat lucruri noi și ne-am 
perfecționat. Avem standarde exigente în ceea ce privește 
integritatea, calitatea și valoarea serviciilor noastre și urmărim 
să le depășim de fiecare dată. 

Fiecare membru al echipei noastre, este instruit și pasionat 
de ceea ce face. Ne iubim cu adevărat meseria și o facem cu 
profesionalism și dedicare. 

https://www.awrentacar.ro/despre-noi/


• RENT-A-CAR 

                 PE TERMEN SCURT 

                 PE TERMEN LUNG                    

• LEASING OPERAȚIONAL

• TRANSFER PRIVAT PERSOANE

Dorim să încheiem parteneriate pe termen lung, să ne 
cunoaștem clienții și să ne adaptăm nevoilor acestora. 

Serviciile noastre se adresează atât companiilor cât și 
persoanelor fizice. 



Leasing operațional
Ce este?
Leasingul operațional reprezintă cea mai optimă soluție de a 
transfera dreptul de utilizare a unui autoturism sau a unei flote 
auto către o companie, contra unei chirii lunare fixe. 

Acest serviciu este destinat companiilor care doresc să 
eficientizeze timpul și costurile care țin de parcul auto și care 
utilizează autoturismul împreună cu pachetul de beneficii 
perfect adaptate nevoilor proprii. Veți beneficia nu doar de un 
autoturism la alegere, ci și de un pachet complex de servicii 
conexe. Durata contractuală poate varia între 12 și 57 de luni, 
perioada cea mai uzuală fiind de 36 de luni.

Cum funcționează?
Dumneavoastră configurați autoturismul conform necesităților 
și noi ne ocupăm de finanțarea lui. Puteți dispune atât de 
mașini comerciale, cât și pentru pasageri. 

Stabilim împreună perioada contractuală. Noi întocmim 
dosarul, vă informăm cu privire la documentația necesară 
și ne ocupăm de tot ce ține de partea birocratică inclusiv pe 
partea de servicii conexe: înmatriculare, asigurări, mentenanță, 
schimb sezonier de anvelope, plata taxelor și impozitelor către 
stat, diverse alte costuri. 

Aceste servicii conexe sunt incluse în chiria lunară fixă, și 
singura obligație a clientului este de a achita lunar chiria, de 
gestiunea serviciilor urmând să ne ocupăm noi. La finalizarea 
contractului,  riscul de depreciere al autoturismului este preluat 
integral de  AWR Lease Services. În  sarcina dumneavoastră 
rămane doar predarea autoturismului și la alegere, puteți să 
optați pentru continuarea colaborării prin semnarea unui nou 
contract de leasing operațional.

https://www.awrentacar.ro/leasing-operational-timisoara/


Ce beneficii are leasingul operațional?

• Pe lângă pachetul standard, puteți opta pentru o serie de 
servicii suplimentare, ca de ex.: servicii vulcanizare și hotel 
anvelope, asistență rutieră sau serviciul door-to-door. Ne 
putem ocupa de toate aceste servicii pentru dumneavoastră. 

• Suntem transparenți și flexibili la încheierea contractelor și 
ne pliem pe nevoile companiei dumneavoastră. Procesul de 
accesare a acestui serviciu este simplu, rapid și plăcut.

• Beneficiați de toate serviciile conexe pentru flota 
dumneavoastră într-un pachet personalizat.

• Autoturismul este proprietatea AWR deci nu este înregistrat 
ca mijloc fix în contabilitatea companiei dumneavoastră. 
Aceasta implică o reducere considerabilă a evidenței 
contabile și îmbunătățirea indicatorilor financiari. 

• Preluarea activităților administrative în caz de daună.

• Număr unic de telefon dedicat utilizatorilor pentru orice tip 
de solicitare.

• Consilier dedicat contractului.

Accesând aceste beneficii, veți putea aloca mai multă energie 
și timp businessului dumneavoastră!

• Chiria lunară fixă include dreptul de folosință al autoturismului 
și o serie de servicii standard: înmatriculare, asigurări, 
rovinietă, mentenanță, plata impozitelor către stat.

• Chiria lunară este integral deductibilă fiscal.

• Vă oferim consultanță pe toată durata contractului.



Transfer persoane
Serviciul nostru de transfer privat persoane este disponibil 
24/24h, 7/7 zile la nivel local, național și internațional. Fie 
că este vorba de un transfer de la sau către aeroport, la o 
conferință, întâlnire de afaceri, interes personal sau turism, 
fie că ne referim la călătorii pe distanțe mai lungi, misiunea 
noastră este de a prelua clientul din punctul de plecare și a-l 
duce la destinație în confort, siguranță și în timp util. 

Toate autoturismele utilizate sunt dedicate acestui serviciu, 
dorința noastră fiind aceea de a asigura confort deplin pentru 
fiecare pasager și bagajele acestuia. Acest serviciu este 
disponibil atât pentru persoane fizice cât și pentru companii, 
indiferent de numărul de persoane pentru care se realizează 
serviciul. Totodată, puteți beneficia și de serviciul de transport 
VIP,  prin intermediul căruia, la cerere,  putem realiza transferul 
cu orice clasă de autoturism. 

Șoferii AWR sunt atestați profesional și au o vastă experiență 
în servicii de transport persoane. Vă vor întâmpina în ținută 
business, sunt vorbitori de cel puțin o limbă de circulație 
internațională și sunt pregătiți pentru a se ridica la nivelul 
sistemului de protocol corporate. Încrederea, politețea și 
discreția sunt valori care ne definesc. Vă asigurăm că atunci 
când călătoriți cu noi, veți fi în deplină siguranță și confort.

https://www.shuttlechoice.ro/


AWR Lease Services oferă servicii de închirieri autoturisme pe termen scurt, mediu și lung, atât în 
Timişoara cât şi pe tot teritoriul României. 

Reînnoim periodic flota cu o gamă variată de autoturisme, adaptată tuturor nevoilor de mobilitate. 

Suntem total transparenți cu ceea ce oferim. Tarifele noastre sunt fixe, ca de exemplu: nu 
percepem taxe de crossboarding, taxă pentru șofer adițional și nici un fel de taxe ascunse. 

RENT-A-CAR



RENT-A-CAR

Facem o selecție riguroasă a autoturismelor din flota noastră. 
Avem o diversitate de mărci și modele și indiferent de alegere, 
garantăm că va fi o mașină nouă și foarte confortabilă, la 
volanul căreia călătoria va fi extrem de plăcută. 

Când vine vorba de siguranță, nu facem niciun compromis. 
Flota pe care o punem la dispoziție este formată doar din 
autoturisme noi, în perfectă stare de funcționare.

Întreținerea și service-ul se efectuează doar la unitățile de 
service ale dealerului de marcă.

Siguranță

Confort

Igienizarea mașinilor se face regulat, atât la interior cât și la 
exterior. 



Simplu și rapid

• Disponibilitate telefonică 24h/24h.

• Toate formalitățile de închiriere se pot realiza și fără 
prezența fizică a persoanei.

• Livrarea/preluarea autoturismului  pe raza municipiului 
Timișoara e disponibilă în mod gratuit.

Pentru că mobilitatea este specialitatea noastră, flota noastră 
include autoturisme potrivite pentru orice călătorie și orice 
nevoie. 

Indiferent dacă ne referim la dimensiunea autoturismului, tipul 
de combustibil sau puterea motorului, ai de unde alege: de la 
mașini urbane la cele din clasa premium, cele cu propulsie 
electrică sau hibrid, până la microbuze de 7+1 locuri, potrivite 
călătoriilor în grup. 

Diversitate

RENT-A-CAR

 https://www.awrentacar.ro/rentacar-corporate/


Dacia 
Logan

Skoda 
Rapid

Volkswagen 
Jetta 

Volkswagen
Golf 

Ford 
Focus

Skoda 
Octavia

Noul Renault 
Megane

FLOTA RENT-A-CAR
De 17 ani construim relații puternice și sigure



Skoda Hybrid 
Superb iV DSG

Renault 
Traffic 

Noua Skoda 
Octavia

Mercedes-Benz
Hybrid A 250E

Volkswagen 
Passat Variant

Skoda 
Superb DSG

Mercedes-Benz 
GLA DSG

Mercedes-Benz 
V 220d



Telefon: +40 256 20 24 10 / +40 374 49 48 47
Email: info@awr.ro
Adresă: Str. Neptun, nr. 8, Dumbravița, România

https://www.facebook.com/awrleaseservices
https://www.awrentacar.ro/
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