Leasys lanceert “ Leasys As New ” in Belgium
•

Leasys biedt de beste tweedehands auto’s in een nieuw leaseproduct aan en tegen een
ongekende prijs. Tweedehands leaseauto’s die als nieuw aanvoelen met alle Leasys
diensten inbegrepen: dit is het nieuwe aanbod voor particulieren en bedrijven.

Brussel, 20 april 2022
Of het nu gaat om particulieren, freelancers of bedrijven, iedereen is vandaag de dag
op zoek naar innovatieve, flexibele en betaalbare mobiliteitsoplossingen die hun
dagelijkse en professionele leven vereenvoudigen en verbeteren. Met Leasys As New,
dat nu beschikbaar is in België, is Leasys in staat om aan alle behoeften te voldoen met
een voorstel dat economisch voordeel combineert met de absolute kwaliteit van het
product.
Het Leasys As New aanbod voorziet in het leasen van recente tweedehandsauto’s met
een lage kilometerstand, gecontroleerde en herstelde schades tegen een lager
huurtarief. Leasys As New omvat alle diensten, zoals registratie en jaarlijkse
wegenbelasting, aansprakelijkheid-en bestuurdersverzekering, rechtsbescherming,
onderhoud en pechverhelping. Bovendien kan de klant het huurpakket uitbreiden met
extra diensten.
Dankzij Leasys As New kunnen de klanten de auto vinden die voelt als nieuw en die
het beste past bij hun behoeften, met alle voordelen van verhuur tegen een zeer
voordelige prijs. Het is zorgeloos rijden met Leasys.

Leasys
Leasys, een merk van Stellantis en dochteronderneming van FCA Bank, werd in september 2001 opgericht. Met Leasys
Rent, biedt Leasys een compleet en innovatief systeem van mobiliteitsdiensten aan, gaande van korte, middellange en
lange termijn verhuur tot peer-to-peer autodelen via het U Go platform en I-Link platform. Eind 2019 lanceerde Leasys
Rent de eerste auto-abonnementsdienst in Italië met CarCloud. Met het Clickar merk, is het ook één van de grootste
Italiaanse online en offline verkopers van tweedehands bedrijfswagens voor particulieren, professionals en bedrijven.
Leasys, gevestigd in Italië, begon een internationaliseringsproces in 2017 door meerdere kantoren te openen in Europa:
vandaag is de onderneming aanwezig in Spanje, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, België, Nederland,

Portugal, Denemarken, Griekenland, Oostenrijk en Polen en exploiteert een vloot die tegen eind 2021 meer dan 450.000
voertuigen telt. In juni 2019, via Leasys Rent,
lanceerde de onderneming de Leasys Mobility Stores, fysieke verkooppunten met een lokale aanwezigheid in heel Italië.
De Stores, die het mogelijk maken, de klanten toegang te geven tot alle mobiliteitsdiensten van Leasys en Leasys Rent,
zijn nu ook beschikbaar in Frankrijk, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Portugal en zullen binnenkort openen in de
andere Europese landen waar de onderneming actief is. Met de lancering van de eerste Mobiliteitswinkel op de
luchthaven Torino Caselle in 2020, gevolgd door vele anderen, is Leasys Rent ook een belangrijke operator geworden
voor duurzame mobiliteit. In feite, dankzij meer dan 1.000 oplaadstations geïnstalleerd in alle Stores, heeft Leasys het
grootste private geëlektrificeerde netwerk in Italië. In 2022 zal het elektrificatieproject ook worden voortgezet in de
Europese landen waar Leasys Rent actief is.
Voor meer informatie: www.leasys.com
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