LEASYS'S MOBILITY REVOLUTION åbner i DANMARK
Rom, 11. december 2020 Leasys, et datterselskab af FCA Bank og en 360-graders mobilitetsleder, tilføjer endnu en milepæl i sin
strategi om at udvide i Europa ved at annoncere åbning af filial på det danske marked med sine førende
mobilitetsløsninger og eksklusive tjenester drevet af digital innovation.
Under ledelse af Niels Bjørn Jacobsen, leder af Leasys Danmark, sigter Leasys mod at spille en nøglerolle
også i Danmark, hvor leasing og leje marked de sidste par år, også er vidne til udviklingen til nye koncepter
med mobilitet, der favoriserer bilbrug frem for bilejerskab, for at spare og opnå bæredygtighed.
Introduktionen af brandet vil blive præget af lanceringen af de innovative lejeløsninger, der fås i et 360graders mobilitetstilbud, der starter med privat samt erhvervsleasing og udlejningsprodukter som er
planlagt at udvides til også at omfatte kort- og mellemlang abonnementer og bildeling de kommende år.
Leasys Danmark vil fra starten levere privat og erhvervsleasing ved at udnytte LEASYS know-how og
teknologi til at benytte alle de kommercielle muligheder, der opstår i det fornyede udvalg af FCA-produkter.
Det helt grønne lanceringstilbud er den helt nye Fiat 500 electric i 2 udstyrs niveauer Action og den højt
udstyrede Icon. Prisen på privatleasing over 36 måneder inkl. 45.000 km. er som følger:
- Fiat 500 electric Action, udbetaling kr. 0,00 og kun 2.995 om måneden.
- Fiat 500 electric Icon, udbetaling kr. 9.995 og kun 2.995 om måneden.
Leasys er klar til at møde det danske marked, takket være en lang erfaring, der er opnået i Italien og resten
af Europa. Leasys har i dag en flåde på over 350.000 køretøjer og over 70.000 kunder i hele Europa.
"Leasys ankomst til Danmark er en del af en bredere strategi for at opnå en stærk ekspansion i Europa på
et afgørende tidspunkt for lejemarkedet", udtaler Alberto Grippo, administrerende direktør for Leasys
Europa. ”Vores mål er at konsolidere vores rolle som en vigtig mobilitetsaktør i Europa og yderligere
forbedre vores konkurrenceevne og vores tilbud med enkle og målrettede produkter såvidt på den bedst
mulige måde at imødekomme vores internationale kunders krav”.
Leasys er markedsleder i Italien udfra antal bilregistreringer og med en markedsandel på 21% rangerer
selskabet blandt top 10 mobilitetsudbydere i Spanien og Frankrig. Selskabet sigter mod at være operationel
i 13 lande inden 2021 med en samlet flåde på 400.000 køretøjer og øge antallet af udsalgssteder til 1.500.
Leasys
Leasys SpA blev grundlagt i september 2001 og er et helejet datterselskab af FCA Bank Group, et joint
venture mellem FCA Italy SpA og Crédit Agricole Consumer Finance i 50:50. Leasys tilbyder et komplet og
innovativt system af mobilitetstjenester til enkeltpersoner, fagfolk og virksomheder i alle størrelser: fra kort-,
mellem- og langtidsleje til peer-to-peer-deling via U Go-platformen og I-Link. Leasys CarCloud, den første
italienske bilabonnementstjeneste, blev lanceret i oktober 2019. Med Clickar, et husmærke, er Leasys også en
af de førende italienske online- og offlineforhandlere af brugte firmabiler til enkeltpersoner, fagfolk og
virksomheder. Hovedkvarteret i Italien startede Leasys en internationaliseringsproces i 2017 ved at åbne flere
kontorer i hele Europa: i dag opererer virksomheden i Spanien, Frankrig, Storbritannien, Tyskland, Belgien,
Holland og Polen og administrerer en flåde på over 350.000 køretøjer. Leasys Mobility Stores blev lanceret i
juni 2019 og har allerede en fysisk tilstedeværelse på græsrodsplan i hele Italien. Nu fås også i Frankrig, og
butikkerne tilbyder kunderne adgang til alle mobilitetstjenester, der leveres af Leasys. Med den nylige
lancering af den første totalt elektrificerede mobilitetsbutik i Torino Caselle lufthavn er Leasys på vej til at
blive en nøgleoperatør også for bæredygtig mobilitet. Takket være installationen af over 1.200 ladestationer i
alle butikkerne ved udgangen af 2020 vil Leasys faktisk have Italiens største elektrificerede netværk. I 2021
fortsætter elektrificeringsprojektet også i de europæiske lande, hvor Leasys opererer.
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For mere information: www.leasys.com
FCA Bank
FCA Bank S.p.A. er en bank, der hovedsageligt beskæftiger sig med bilfinansiering med det formål at opfylde
alle mobilitetskrav. Det er et ligeså holdt joint venture mellem FCA Italy S.p.A., et selskab fra det globale
bilfirma Fiat Chrysler Automobiles N.V., og Crédit Agricole Consumer Finance, et førende forbrugerkreditfirma
i Crédit Agricole-koncernen. FCA Bank S.p.A. leverer finansieringsprodukter til at drive salget af
prestigefyldte bilmærker i Italien og i Europa. Lån-, leasing-, leje- og mobilitetsfinansieringsprogrammer
leveret af FCA Bank S.p.A. er specielt designet til salg af netværk, private kunder og virksomhedsflåder. FCA
Bank S.p.A. opererer i 17 europæiske lande og i Marokko, direkte eller gennem filialer. 30. juni 2020 havde
FCA Bank et samlet aktiv på ca. 30 mia €.
For mere information: www.fcabankgroup.com
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