
 

 
 
 
 
 
 
 

            
 
Ekologický leasing vozidel 
 
V rámci projektu Blue Care nabízí Business Lease svým klientům nástroje vedoucí ke snížení produkce CO2, k 
úsporám a zvýšení bezpečnosti jejich řidičů: 
 

- poradenství týkající se skladby a provozu vozového parku 
- sledování aktuálního stavu spotřeby, produkce CO2 a stavu a počtu pojistných událostí pomocí unikátního 

sw nástroje Blue Care Monitor – online data s přístupem přes webové rozhraní 
- školení řidičů – bezpečnost a defenzivní, ekologická jízda 
- kompenzace CO2 pomocí zakoupení Certifikátů (OCO2, Gold Standard, World Wide Fund for Nature 

(WWF). Viz. www.bluecare.info 
 
Školení ekologické/ekonomické jízdy ve spolupráci s   pojiš ťovnou  

Školení řidičů přinášejí dle odborných zdrojů zlepšení řidičských dovedností o 20% a podobné snížení pojistných 
událostí.  
 
Nabídka obsahuje výhodný opakovací komplet školení jež pomůže řidičům významně zlepšit ty parametry jízdy, jež 
ovlivňují náklady a bezpečnost. Školení je zaměřeno na tzv. defenzivní styl jízdy. Řidič je schopen ovlivnit tyto 
parametry jízdy: 

• Spotřebu paliva = úspora nákladů a snížení produkce CO2 
• Opotřebení dílů = úspora nákladů na údržbu  
• Spotřebu pneumatik = úspora nákladů 
• Bezpečnost jízdy = méně pojistných událostí = nižší náklady na spoluúčast, nižší případné náklady na 

opravy poškození 

 

 

 



DVA kurzy od Business Lease ZDARMA  

Výhodný balíček těchto dvou školení v celkové hodnotě 5.600,- KČ je součástí projektu Blue Care a může být 
ZDARMA zahrnut do každé kalkulace operativního leasingu na nové vozidlo. 

První školení se uskuteční do 3 měsíců po předání nového vozidla řidiči. Druhé opakování je doporučeno po 6ti 
měsících od školení prvního.  

Pro případná další  opakování těchto školení po dobu trvání kontraktu – doporučeno 1 x ročně – a pro opakovaná 
školení pro stejného řidiče nebo školení pro nového řidiče garantuje Business Lease výhodné velkoodběratelské 
ceny.  

Ekologická/ekonomická jízda:  

Školení zahrnuje část teoretickou a část praktickou. Dopolední blok obsahuje teoretické informace a přípravu, 
odpoledne každý řidič absolvuje jízdu ve svém vozidle s instruktorem, jízda trvá cca 2 hodiny a jede se po řidičových 
obvyklých trasách. Školení může probíhat ve vybraných prostorách školících středisek po celé republice, nebo po 
dohodě v prostorách klienta. 

Po absolvování školení získává řidič certifikát, že úspěšně prošel školením. 

Jak se registrovat  

Pokud je součástí kalkulace vozidla sada dvou školení zdarma, obdrží řidič dva poukazy na školení. 

První školení nese název Blue Care školení ekologické a defenzivní jízdy Bas ic a doporučujeme jej absolvovat 
během prvních 3 měsíců po převzetí nového vozidla 

Druhé školení je nazváno Blue Care školení ekologické a defenzivní jízdy Adv anced a doporučujeme jej 
absolvovat zhruba 6 měsíců po prvním školení. 

Na poukazech je uvedena adres k registraci – heslem pro registraci je RZV – registrační značka vozidla. 

Při registraci řidič vyplní potřebné údaje a zadá 3 termíny které by mu vyhovovaly a vybere si místo  - jedno ze 
školících středisek. Obdrží potvrzení místa, termínu a dalších informace mailem. Takto se mohou hlásit řidiči na 
školení jednotlivě. Pokud je přáním klienta aby řidiči prošli školením hromadně, např. v prostorách firmy, lze 
dohodnout individuálně. 



 

 



 

 

 



 

 

 


