LEASYS: A REVOLUÇÃO DA MOBILIDADE CHEGA A
PORTUGAL

Lisboa, 11 de Dezembro de 2020
a Leasys, subsidiária da FCA Bank, e lider em mobilidade 360o, adiciona um marco à sua estratégia de
expansão na Europa ao anunciar a entrada no mercado português, com soluções inovadoras de
mobilidade e serviços exclusivos impulsionados pela revolução digital.
Sob a liderança de Bruno Lourenço, responsável pela Leasys em Portugal, a Leasys tem como objectivo
desenvolver uma presença de relevo no mercado português de renting, em crescimento ao longo dos
últimos anos, onde se observa também a tendência de desenvolvimento de um conceito de mobilidade
que privilegia o uso do automóvel em detrimento da sua propriedade, como forma de incremento de
poupança e de sustentabilidade.
A introdução da marca será assinalada pelo lançamento de soluções inovadoras de renting,
disponibilizando uma oferta de mobilidade a 360o. Será iniciada com o renting de longa duração e, ao
longo dos próximos anos, prevê-se a expansão da actividade através de soluções já disponibilizadas pela
Leasys em todo o continente Europeu, tais como o renting de curto/ médio prazo, serviços online de
subscrição e serviços de car sharing.
A Leasys Portugal, disponibilizará desde o seu iníco de actividade, soluções que através da experiência
e know-how acumulado pela LEASYS SPA, permitem potenciar as oportunidades comerciais fruto da
renovada gama de produtos FCA.
A Leasys está preparada para enfrentar o desafio do mercado português graças à longa experiência
adquirida, não só em Itália como na restante Europa, ao longo da qual desenvolveu uma frota gerida de
cerca de 350.000 veículos e mais de 70.000 clientes em toda a Europa.
“A chegada da Leasys a Portugal faz parte de uma estratégia ampla para alcançar uma forte expansão na
Europa num momento crucial para o mercado de renting automóvel”, afirmou Alberto Grippo, CEO da
Leasys. “O nosso objetivo é consolidar um papel enquanto player chave da mobilidade na Europa,
incrementando a nossa competitividade e a oferta de produtos simples e direccionados, de forma a
responder da melhor forma possível às necessidades dos nossos clientes”.
Líder de mercado em Itália em número de matrículas, com uma quota de mercado de 21% e classificada
entre os 10 maiores players de mobilidade em Espanha e França, a Leasys tem como objectivo estar
presente em 13 países até 2021, com uma frota total de 400.000 veículos e incrementando o seu número
global de mobility stores para 1.500.
Leasys
Criada em setembro de 2001, a Leasys SpA é uma subsidiária do FCA Bank Group, uma joint venture 50:50
entre a FCA Italy SpA e o Crédit Agricole Consumer Finance. A Leasys oferece soluções completas e
inovadoras de serviços de mobilidade para particulares, profissionais e empresas de todas as dimensões:
desde o renting de curto, médio e longo prazo até ao car-sharing, através da plataforma U Go e I-Link. O
Leasys CarCloud, lançado em outubro de 2019, é o primeiro serviço italiano baseado num sistema de
subscrição mensal de automóveis. Com a Clickar, uma marca própria, a Leasys posiciona-se também como
um dos principais retalhistas on-line e off-line italianos de carros usados para particulares, profissionais e
empresas. Com sede em Itália, a Leasys iniciou o seu processo de internacionalização em 2017 com a
abertura de várias filiais e sucursais toda a Europa: hoje a empresa opera em Espanha, França, Reino Unido,
Alemanha, Bélgica, Holanda e Polónia, gerindo uma frota de mais de 350.000 veículos. Lançadas em junho de
2019, as Leasys Mobility Stores têm já presença por toda a Itália. Agora também presentes em França, estas
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lojas oferecem aos clientes acesso a todos os serviços de mobilidade oferecidos pela Leasys. Com o recente
lançamento da primeira Loja de Mobilidade totalmente eletrificada no aeroporto de Turim Caselle, a Leasys
está a caminho de se tornar uma operadora líder também ao nível da mobilidade sustentável. Na verdade,
graças à instalação de mais de 1.200 estações de carregamento em todas as lojas até ao final de 2020, a
Leasys terá a maior rede eletrificada de Itália. Em 2021, o projeto de eletrificação terá continuidade também
nos países europeus onde a Leasys opera.
Para mais informações: www.leasys.com
FCA Bank
FCA Bank S.p.A. dedica-se fundamentalmente ao financiamento automóvel com o objetivo de providenciar
todos os requisitos de mobilidade. É uma joint venture igualmente detida entre a FCA Italy S.p.A., o fabricante
automóvel global Fiat Chrysler Automobiles N.V., e o Crédit Agricole Consumer Finance, líder de mercado de
crédito ao consumo do grupo Crédit Agricole. O FCA Bank S.p.A. fornece produtos de financiamento que
impulsionam as vendas de marcas de automóveis de prestígio não só em Itália como por toda a Europa. Os
programas de crédito, leasing, renting e serviços de mobilidade disponibilizados pelo FCA Bank S.p.A.
destinam-se especificamente aos Concessionários, clientes particulares e frotas empresariais. O FCA Bank
S.p.A. opera em 17 países europeus e em Marrocos. Em 30 de junho de 2020, o FCA Bank tinha ativos totais
de aproximadamente 30 mil milhões.
Para mais informações: www.fcabankgroup.com
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