Fleet onboarding
Når din nye medarbejder skal have firmabil

•M
 edarbejderen får en bil
fra dag ét
•M
 an holder sig inden for
eksisterende TCO-grænser
•V
 irksomheden mindsker sin
risiko ved tidlig opsigelse
• One point of entry
Har du brug for information,
har du spørgsmål til fleet onboarding eller til nogle af vores
andre produkter?
Så besøg os på nordania.dk
Kontakt os på telefon
45 12 12 12 eller skriv til
nordania@nordania.dk

Nøglen i hånden første dag
Når man møder ind den første dag på sit nye job, er der mange nye indtryk og
nye kollegaer, der tager ens opmærksomhed. Så det praktiske skal der bare
være styr på! Computeren skal fungere, den nye telefonen er ladet op, og nøglekortet skal ligge klar – lige ved siden af nøglerne til firmabilen.
Det er en god start.
Er man for eksempel blevet ansat med kort varsel, kan det dog være svært –
oftest umuligt – at få den nye firmabil klar til første dag på jobbet.
Med Fleet Onboarding er din nye medarbejder sikret en lækker firmabil fra
dag ét – selv med få dages varsel.
Mere fleksibilitet og mindre risiko
Fleet Onboarding betyder kort og godt, at du lejer bilen af os de første (minimum) tre måneder, og firmabilen bliver bilen leveret af Nordania Biludlejning,
der samarbejder med Enterprise Rent-A-Car. Bilerne vil derfor oftest være
helt nye eller under et par måneder gamle.
Skulle din nye medarbejder mod forventning forlade din virksomhed inden for
de første tre måneder, afleverer I blot bilen tilbage til os uden nogen former for
gebyrer. I betaler kun leje for det antal dage, medarbejderen har haft bilen.
Vi har udvalgt to bilgrupper, der passer inden for de mest almindelige TCOgrænser (total cost of ownership), så der er noget til næsten alles behov og
økonomi.
Skal din medarbejder for eksempel have en Ford Mondeo som sin ”rigtige”
firmabil, så har vi altid en onboarding-bil, der matcher den type og størrelse,
uden at det overskrider medarbejderens TCO-grænse. På den måde er din
virksomhed også sikret, at det ikke bliver dyrere at benytte Fleet Onboarding
end en normal firmabil. Der er styr på økonomien.
Glidende overgang
Under eller efter de første tre måneder kan din nye medarbejder i ro og mag
finde sin ”rigtige” firmabil. Vi sikrer sammen med vores leverandører, at der
bliver en glidende overgang. Medarbejderen kan for eksempel frit aflevere onboarding-bilen hos en af vores primærforhandlere, hvor den nye firmabil skal
hentes. Det betyder også, at eventuelle forsinkelser fra leverandøren ikke kommer til at påvirke din medarbejder. Han vil altid have en firmabil til rådighed.
Business as usual
Når din nye medarbejder skal have firmabil, skal de blot vide, om de skal
starte med en onboarding-bil eller have den endelige firmabil med det samme.
Det er den samme rådgiver, de kommer til at tale med i begge tilfælde. Det
giver tryghed og gør det let.
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