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Internetes bejelentkezési rendszer 

 

 

A NAP 24 ÓRÁJÁBAN LEFOGLALHATJA AZ ÖNNEK MEGFELELŐ IDŐPONTOT 
Kényelmesen, bármelyik Internet csatlakozással bíró számítógépről, telefonról vagy tabletről. 

  



 

 

 

 

Bejelentkezés online felületen: 

 

- Gépelje be a böngészőjébe a következő címet: http://flotta.marso.hu/bejelentkezes.php 

-  A felhasználónév helyre írja be a gépkocsija rendszámát egyben kötőjel nélkül 
(pl.:ABC123), jelszava pedig a következő: „businesslease” 

- Belépés után válassza ki, melyik budapesti vagy vidéki szervizünkbe kíván bejelentkezni, 
illetve jelölje meg a szerelés dátumát, majd adja meg az e-mail címét és a telefonszámát, 
amelyre az időpontfoglalásról a visszaigazolást küldjük. 

- Válassza ki az Önnek megfelelő időpontot az adott napon és kattintson a kék színű 
(szabad) időpontra. Ha szürke az időpont, akkor az már foglalt, kérjük, válasszon másikat. 

- Kisebb partnereinknél nincs lehetőség online időpontfoglalásra, csak az abroncsok 
leküldésére. Ebben az esetben a kiválasztott szervizzel szükséges leegyeztetni a szerelés 
időpontját, ez esetben az online felületen azt a jelzést látja, hogy „Csak telefonon 06-1- 
1234567” 

- Sikeres időpontfoglalás után küldünk egy visszaigazolást a megadott e-mail címre, ami a 

naptár bejegyzésbe is bekerül. 

 

Bejelentkezés applikáción keresztül 

 

-  Töltse le a Play áruházból vagy az App Store-ból a Marso Flotta Manager applikációt. Az 
alkalmazás segítségével új előjegyzést rögzíthet szervizeinkbe, melynek állapotát ezután 
nyomon is követheti az alkalmazáson belül, megtekintheti térképen az adott szervizt, 
útvonaltervet készíthet hozzá, valamint emlékezetőt is küldünk Önnek a foglalása napján. 

- Letöltés után indítsa el az alkalmazást 

- A felhasználónév helyre írja be a gépkocsija rendszámát egyben kötőjel nélkül 
(pl.:ABC123), jelszava pedig a következő: „businesslease” 

- Belépés után az „Új előjegyzésre kattintva” tud időpontot foglalni. 

- Válassza ki melyik budapesti vagy vidéki szervizünkbe kíván bejelentkezni illetve melyik 
napon. 

- Az „Időpontra” kattintva kérjük, hogy válasszon egy szabad (pirossal jelzett) időpontot 
- majd adja meg az email címét és a telefonszámát, amelyre az időpontfoglalásról a 

visszaigazolást küldjük. 

  



 

 

 

- Az applikáción keresztül megtekintheti:  

•  aktív előjegyzéseit 
• az autón lévő illetve a szervizben tárolt abroncsait 
• szervizkereső segítségével megtalálhatja az Önhöz legközelebbi szervizünket, 

akár egy defekt miatt (ehhez szükséges a telefonján a gps helymeghatározás) 
• kapcsolattartója elérhetőségeit 

 

Fontos információk: 

Aznapra nem készíthető bejelentkezés, csak 72 órára előre lehet bejelentkezni, 
az abroncsok adott szervizbe történő szállítása miatt. 

A lefoglalt időpontról e-mailben visszaigazolást küldünk. Amennyiben a 
visszaigazolást nem kapja meg, kérjük, vegye fel a kapcsolatot dedikált 
partnerükkel - File Réka: +36 30 685 4087, file.reka@marso.hu 

Amennyiben törölni kívánja az időpontfoglalást, azt 48 órával a kért időpont előtt 
megteheti, ha újra belépve a lefoglalt időpontra kattint. 

Amennyiben nem jelenik meg a lefoglalt időpontban, legközelebb már csak 
ugyanabba a szervizbe tud új időpontot foglalni. 

Kérjük, az Ön által kiválasztott időpontot tíz perccel megelőzően jelenjen meg 
azon szervizünkben, amelyre a bejelentkezést készítette!  

Kérjük továbbá, hogy a kerekeihez esetlegesen szükséges, Önnél tárolt 
kerékcsavarjait, továbbá a kerékőrét feltétlenül hozza magával! 

Amennyiben bármilyen további kérdése van, dedikált kapcsolattartónk áll szíves 
rendelkezésére - File Réka: +36 30 685 4087, file.reka@marso.hu 

 

Köszönettel, 
 
Business Lease Hungary Kft. 


