Leasys levert 60 elektrische Fiat 500 aan SHARE NOW




Leasys verzorgt infleeting van 60 elektrische Fiat 500
Leasys is de eerste externe leverancier van SHARE NOW
De nieuwe Fiat 500e vanaf april beschikbaar

Lijnden, 31 maart 2021

Amsterdam, 30 maart 2021 – Leasys, een dochteronderneming van FCA Bank en een merk
van autoconcern Stellantis, levert in het eerste kwartaal van 2021 de nieuwe elektrische Fiat
500 Business Launch Edition aan SHARE NOW. SHARE NOW is de Europese marktleider op
het gebied van free-floating autodelen. Het gaat om 60 auto’s die worden toegevoegd aan de
Amsterdamse vloot van het autodeelplatform. Daarmee komt het aandeel van Fiat in de totale
vloot van SHARE NOW Nederland uit op 20 procent. De samenwerking tussen beide bedrijven
maakt Leasys de eerste externe leverancier van volledig elektrische auto’s van het bedrijf. Met
deze levering beoogt Leasys een langdurige samenwerking aan te gaan met SHARE NOW en
uitbreiding van het aantal Fiat’s 500e in Nederland te realiseren. De nieuwe Fiat’s zullen per
april 2021 beschikbaar zijn via de SHARE NOW-app. De iconische Italiaanse vierzitter is te huur
vanaf €0,28 per minuut.

Over de samenwerking
Erik Kloks, Sales & Marketing Manager van Leasys: De compleet nieuwe elektrische Fiat 500
is de ideale stadsauto en perfect voor deelgebruik. De 500e is niet alleen duurzaam, maar ook
praktisch in gebruik. Zo kun je er zelfs met z’n vieren in plaatsnemen en met volle accu’s kun
je 330 kilometer rijden. Extra handig is dat je maar één keer je smartphone hoeft te koppelen,
daarna maakt de auto direct en draadloos verbinding met je telefoon. Opvallend is dat de Fiat
500e zowel bij de privékoper als de zakelijke rijder goed in de smaak valt. Dat SHARE NOW
er nu via Leasys 60 opneemt in de vloot, als eerste niet BMW-product, bevestigt niet alleen de
populariteit, maar ook de kwaliteit van het model.
Verbeterd aanbod duurzame deelauto’s
Robert Bosman, Managing Director van SHARE NOW Nederland: "We bekijken continu hoe we
onze 96.000 gebruikers een betere dienst kunnen aanbieden. Met de introductie van de Fiat
500e vergroten we het aanbod voor onze klanten en maken we onze vloot nog aantrekkelijker.
Deze deelauto is met een actieradius tot wel 330 kilometer namelijk heel geschikt voor lange
afstanden, zelfs naar het buitenland. Bovendien zijn alle deelauto’s nu uitgerust met een
moderne snellaadtechnologie en dus veel sneller weer gereed voor gebruik. Daardoor zal de
beschikbaarheid aanzienlijk toenemen.”
Fiat 500e: technische snufjes en snelle laadtijd
De Fiat 500e is in zes verschillende kleuren te zien op straat en beschikt over technische
innovaties voor comfortabele ritten. Zo is het model uitgerust met een autonome noodrem, een
snelheids- en aandachtsassistent, rijbaanbegeleiding en een hellingassistent. Bovendien bevat
het model een navigatie- en mediasysteem, maar ook Apple Carplay en Android Auto.
Intensiever gebruik van deelauto’s
Amsterdam is een van de vier 100% elektrische SHARE NOW-locaties. In 2020 groeide het
aantal Nederlandse gebruikers naar 96.000 en werden er zo’n 4,5 miljoen elektrische kilometers
gereden. SHARE NOW biedt duizenden inwoners en bezoekers van Amsterdam dus al een
eerste, eenvoudige kennismaking met elektrische deelauto's en draagt daarmee actief bij aan
de vermindering van de CO2-uitstoot in de stad. Leasys is trots om deel uit te maken van deze
transitie naar een duurzaam klimaat.
Leasys
Leasys, een Stellantis-merk, en een dochteronderneming van FCA Bank, een 50:50 joint venture tussen Stellantis en
Crédit Agricole, werd opgericht in september 2001. Leasys biedt een compleet en innovatief palet aan
mobiliteitsdiensten aan particulieren, professionals en bedrijven van elke omvang: van korte, middellange en lange
termijn lease tot pay-per-use mobiliteit met Leasys Miles! Met het merk Clickar is Leasys ook een van de
toonaangevende online retailers van tweedehands voertuigen aan particulieren, professionals en bedrijven. Leasys, met
het hoofdkantoor in Italië, begon in 2017 met een proces van internationalisering door meerdere kantoren in Europa te
openen: vandaag is het bedrijf actief in Spanje, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, België, Nederland en Polen
en beheert het een wagenpark met meer dan 400.000 voertuigen tegen het einde van 2021. In juni 2019 lanceerde het
bedrijf de Leasys Mobility Stores, fysieke verkooppunten met een aanwezigheid in heel Italië. De winkels zijn nu ook
beschikbaar in Frankrijk en bieden klanten toegang tot alle mobiliteitsdiensten van Leasys. De winkels zullen binnenkort
ook beschikbaar zijn in de andere Europese landen waar het bedrijf actief is. Met de lancering van de eerste volledig
geëlektrificeerde Mobility Store op de luchthaven van Torino Caselle, ligt Leasys op schema om een belangrijke
uitvoerder te worden, ook voor duurzame mobiliteit. Dankzij de installatie van meer dan 1.200 laadstations in alle winkels
tegen eind 2020, beschikt Leasys zelfs over het grootste geëlektrificeerde netwerk van Italië. In 2021 gaat het
elektrificatieproject ook door in de Europese landen waar Leasys actief is. Voor meer informatie: www.leasys.com

SHARE NOW
Altijd en overal een auto huren - dat is SHARE NOW. Als marktleider en pionier op het gebied van free-floating autodelen
heeft SHARE NOW meer dan drie miljoen Europese gebruikers en is het bedrijf vertegenwoordigd in 16 grote steden
met circa 11.000 voertuigen, waarvan meer dan 2.900 elektrisch worden aangedreven. Alle stappen, van de registratie
tot en met het huurproces, worden digitaal uitgevoerd via een smartphone-app. SHARE NOW biedt een duurzame
oplossing voor stedelijke mobiliteit en draagt, als onderdeel van een reeks mobiliteitsopties, aanzienlijk bij aan het
verminderen van verkeersopstoppingen in steden: elk SHARE NOW-voertuig vervangt vier tot zes privéauto's in het
stadsverkeer en wordt tot zes keer vaker gebruikt. SHARE NOW biedt in vier Europese steden een 100 procent
elektrische vloot aan en in vier steden een gedeeltelijk elektrische vloot. Momenteel is SHARE NOW aanwezig in Europa
met auto’s van BMW, Mercedes-Benz, MINI, smart en Fiat en blijft het zijn marktleiderschap op het gebied van freefloating autodelen uitbreiden. SHARE NOW is een van de vijf mobiliteitsdiensten die vallen onder de in 2019 opgerichte
joint venture van BMW Group en Daimler AG. Het hoofdkantoor van het bedrijf is gevestigd in de Duitse hoofdstad
Berlijn.
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