Mobil adgang – styr bilen fra
din mobil eller tablet
Det er aldrig til at vide, hvornår du får brug for os eller hvor.
Derfor har du adgang til en app og et mobilsite, så vi kan være
med dig hele vejen. Uanset hvor vejen fører hen.
Med vores nye digitale værktøjer, har du altid
NF Fleet lige ved hånden.
DET ER MENNESKENE BAG
Selvom vores to nyeste værktøjer til dig er
digitale, så er det stadig menneskene bag,
der gør forskellen. Bag skærmen sidder
branchens bedste pit-crew altid klar i
skikkelse af vores dedikerede medarbejdere.

MOBILSITE – MY.NFFLEET.DK
My.nffleet.dk er din personlige mobilsite.
Præcis som med din netbank, kan du med
my.nffleet.dk se alle nyttige informationer og
detaljer omkring din firmabil. Du klarer nemt
booking af servicebesøg, anmeldelse af
skader eller bestilling af rødt og grønt kort, i
forbindelse med kørsel til udlandet.

Vi sørger for at holde dig godt kørende vores app og mobilsite, gør det bare endnu
lettere for dig.

Det er også her du finder kampagnetilbud og
inspiration til din næste leasingbil, samt læser
aktuelle nyheder om billeasing, lovgivning
og beskatningsforhold.

APP – NF FLEET MOBILE
Hent vores app ”NF Fleet mobile” i App Store
eller Google Play, så har du altid en komplet
opdateret brugerguide i din smartphone. Har
du brug for at kontakte vejhjælp, eller
komme i kontakt med os, så gør du det med
et enkelt klik.

Det hele er let og overskueligt, uanset om du
besøger sitet fra din smartphone, en tablet
eller PC. Og kan du ikke huske dine log-in
oplysninger, så klikker du blot på ”Har du
glemt dit brugernavn eller kodeord” under
log-in funktionen, og vi hjælper dig videre på
få minutter.

Den detaljerede kortvisning guider f.eks.
direkte til nærmeste værksted eller tankstation og skulle uheldet være ude, og du er
punkteret, henviser vi til nærmeste dækcenter. Nytttige telefonnumre til spærring af
brændstofkort eller reparation af stenslag, er
også tilgængelige for dig her.

BILER ER BILER
Billeasing handler i virkeligheden ikke så
meget om biler. De er stort set ens, uanset
hvilket selskab du vælger. Det er menneskene
bag, der gør forskellen. Og det er derfor, vores
kunder vælger os.

Med andre ord, har du med app’en, NF Fleet
mobile altid de nødvendige og praktiske
oplysninger lige ved hånden som NF Fleet
firmabilist.

Uanset hvor du er, og uanset hvornår, så er vi
der også. Det er menneskene, der gør
forskellen for dig. God tur!

Har du brug for mere
information, eller har du
spørgsmål?
Kontakt NF Fleet på
tlf.: 7033 6868

Download vores app
NF Fleet mobile

Besøg vores mobilsite
my.nffleet.dk
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