Leasys entra no mundo das duas rodas:
HARLEY | LEASE™ nasce
•

•

Lançado em parceria com a Harley-Davidson e em colaboração com o FCA
Bank, o HARLEY | LEASE™ é o novo produto de aluguer operacional para
os amantes de motos.
Disponível em Portugal, depois do lançamento em Itália e Espanha, HARLEY
| LEASE™ permitirá que alugue qualquer modelo da icónica marca
americana.

Lisboa, 27 de setembro de 2022
Um sonho que se torna realidade. Conduzir uma Harley ficou mais fácil, graças à
HARLEY | LEASE™, o novo produto de aluguer que a Leasys desenhou em parceria
com a Harley-Davidson e com a colaboração com o FCA Bank. Com este
lançamento, a FCA Bank aumenta a sua gama de produtos e serviços no setor de
veículos de duas rodas graças ao acordo feito com a Harley-Davidson, que será agora
operado pela Leasys.
Disponível em Portugal, depois do lançamento em Itália e Espanha, HARLEY |
LEASE™ permitirá que alugue qualquer modelo da icónica marca americana, bem
como personalize as suas características, proporcionando uma experiência de
condução dissociada da obrigação de compra. Com HARLEY | LEASE™, particulares,
empresários em nome individual, empresas privadas e administrações públicas,
podem alugar uma moto com a facilidade e tranquilidade típicas do produto Leasys.
O produto, com duração de 36 ou 48 meses, inclui uma mensalidade fixa, sem
entrada e 10.000 km por ano, além de todos os serviços para desfrutar de uma
experiência de duas rodas sem complicações: assistência na estrada, manutenção,
troca de pneus e imposto de circulação incluído.
Os modelos disponíveis no lançamento incluem a aventura Pan America 1250, uma
das Harleys mais vendidas recentemente em Itália, e a inovadora Sportster S. A
primeira está disponível por 36 meses a € 490 por mês (com 30.000 km incluídos) e
48 meses a 445 € por mês (com 40.000 km incluídos). Este último pode ser alugado
por 450 € por mês durante 36 meses (com 30.000 km incluídos) e 410 € por mês por
48 meses (com 40.000 km incluídos).

“Assim como as grandes estradas americanas, o conceito de mobilidade Leasys
estende-se cada vez mais e transcende o setor automóvel: estamos orgulhosos de nos
estrearmos no mercado de duas rodas, junto com uma das marcas que fez história”,
declara Rolando D'Arco, CEO da Leasys. “O aluguer de operacional é uma solução
que já está muito na moda no mercado das quatro rodas, tanto para particulares como
para empresas, e temos a certeza que, mesmo no mercado das motos, representará
uma solução de mobilidade inovadora destinada ter um grande sucesso nos países
ibéricos.

Leasys
Fundada em setembro de 2001, a Leasys é uma marca Stellantis especializada em soluções de aluguer operacional.
A Leasys disponibiliza um sistema completo e inovador de serviços de mobilidade, que vão desde o aluguer até à
partilha de viaturas peer-to-peer através da plataforma U Go e I-Link. Com sede em Itália, a Leasys iniciou em 2017
um processo de internacionalização com a abertura de onze escritórios em toda a Europa: hoje a empresa está presente
na Áustria, Bélgica, Dinamarca, França, Alemanha, Grécia, Holanda, Polónia, Portugal e Reino Unido, operando um
frota com mais de 450.000 veículos.
Para mais informações: www.leasys.com

