LEASYS UNLIMITED IS HIER:
DUURZAME MOBILITEIT HEEFT GEEN ENKELE BEPERKING
●
●
●

Leasys Unlimited is het nieuwe langetermijnverhuuraanbod voor hybride en elektrische
modellen van de Stellantis Group: geen voorschot en een onbeperkt aantal kilometers.
Het contract omvat alle diensten, van verzekeringsdekking tot pechbijstand.
De lancering is gepland in Italië en zal vanaf begin juli worden uitgebreid naar alle andere
Europese landen waar Leasys operationeel is.

Rome, 13 Mei 2021
Vanaf vandaag zijn er geen grenzen meer voor de duurzame mobiliteit van Leasys. Het bedrijf,
een merk van de Stellantis-groep en een dochteronderneming van FCA Bank, lanceert Leasys
Unlimited, het innovatieve operationele leaseproduct voor hybride en elektrische modellen van
de Stellantis-groep, ontworpen om een complete en zorgeloze rijervaring aan te bieden. Met
Leasys Unlimited is de belangrijkste ervaring in feite die van vrijheid: een onbeperkt aantal
kilometers.
Bovendien bevat Unlimited alle diensten die nodig zijn voor een huurervaring zonder zorgen:
van burgerlijke aansprakelijkheid, dekking voor brand en diefstal, schadeherstel tot pechbijstand
en onderhoud. Hieraan toegevoegd is de Leasys Umove-app, die alle diensten van de Leasyswereld binnen op uw smartphone brengt.
Met de lancering van Unlimited zet Leasys een volgende stap in het promoten van duurzamere
mobiliteit met een laag milieu-impact, gecombineerd met de vele voordelen van het elektrisch
rijden. Dit omvat de kabels die nodig zijn voor thuis en openbaar opladen.
Het product is reeds verkrijgbaar in Italië, Frankrijk, Spanje, Duitsland, België en Portugal, en
vanaf juli ook in het Verenigd Koninkrijk, Polen, Nederland en Denemarken.
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 systeem van
mobiliteitsdiensten aan particulieren, professionals en bedrijven van elke omvang : van korte, middellange en
langetermijnverhuur tot peer-to-peer autodelen via het U Go-platform en I-Link. Eind 2019 lanceerde het de eerste autoabonnementsservice in Italië met CarCloud. Met het merk Clickar is Leasys ook een van de toonaangevende Italiaanse
online en offline retailers van tweedehands bedrijfswagens aan particulieren, professionals en bedrijven. Leasys, met
het hoofdkantoor in Italië, begon in 2017 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 vloot 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 grassroots-aanwezigheid in heel Italië. De winkels zijn nu
ook beschikbaar in Frankrijk en bieden klanten toegang tot alle mobiliteitsdiensten van Leasys. De winkels, waar klanten
toegang hebben tot alle mobiliteitsdiensten van Leasys, zullen binnenkort ook beschikbaar zijn in de Europese landen

waar het bedrijf actief is. Met de recente lancering van de eerste volledig geëlektrificeerde Mobiliteitswinkel op de
luchthaven van Torino Caselle, ligt Leasys op schema om een belangrijke operator te worden, ook voor duurzame
mobiliteit. Dankzij de installatie van meer dan 1.200 laadstations in alle winkels had Leasys eind 2020 zelfs de grootste
particuliere elektrische auto van Italië. In 2021 zal het elektrificatieproject ook worden voortgezet in de Europese landen
waar Leasys actief is. Voor meer informatie: www.leasys.com
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