NOWA ODSŁONA PRODUKTU BE FREE - JESZCZE BARDZIEJ
ELASTYCZNA OFERTA WYNAJMU DŁUGOTERMINOWEGO
LEASYS
• Leasys wprowadza nową odsłonę produktu BE FREE dedykowaną dla modelu
Alfa Romeo Tonale – od dzisiaj, również w Polsce, możliwy jest zwrot samochodu
po 12 miesiącach trwania kontraktu bez dodatkowych kosztów za wcześniejsze
zakończenie umowy.
• Wraz z nową odsłoną produktu Leasys chce potwierdzić sukces produktu BE
FREE – jednej z flagowych formuł wynajmu długoterminowego. Ponad 15 000
zarejestrowanych samochodów w tym produkcie uczyniło go bestsellerem we
Włoszech i Europie.

Leasys, marka Stellantis i lider wynajmu długoterminowego we Włoszech, wprowadził
nową odsłonę jednego ze swoich flagowych produktów czyniąc go jeszcze bardziej
elastycznym. Od dziś nowa wersja produktu BE FREE, czyli produktu wynajmu
długoterminowego, dostępna jest również w Polsce. Dzięki nowemu rozwiązaniu
Klienci mają możliwość zwrotu samochodu między 12 a 24 miesiącem trwania
kontraktu bez żadnych dodatkowych kosztów.
Nowa odsłona produktu BE FREE czyni go jeszcze bardziej korzystnym, potwierdzając
sukces osiągnięty od czasu jego wprowadzenia w 2016 roku, kiedy to spośród ponad
15 000 zarejestrowanych samochodów osiągnął najlepszy wynik sprzedaży w swojej
kategorii we Włoszech i Europie.
BE FREE to rozwiązanie wynajmu długoterminowego idealne dla tych Klientów, którzy
cenią sobie swobodę użytkowania i chcą mieć możliwość zmiany wybranego
samochodu przez upływem okresu finansowania. W Polsce umowa BE FREE
zawierana jest na 48 miesięcy z limitem przebiegu 15 000 km rocznie. Ubezpieczenie
OC, assistance i samochód zastępczy wliczone są w stałą miesięczną ratę przez cały
okres trwania umowy, a w przypadku, gdy Klient zmieni zdanie nowa odsłona produktu
BE FREE dedykowana dla modelu Alfa Romeo Tonale pozwala na zwrot samochodu
między 12 a 24 miesiącem finansowania bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
Produkt BE FREE zyskał nową odsłonę po premierze nowej Alfy Romeo Tonale i jest
on dedykowany dla tego modelu. Nowa Alfa Romeo Tonale 1.5 T4 HYBRID SUPER
jest dostępna już od 2 300 PLN netto w kontrakcie na 48 miesięcy z 0% wpłaty własnej,

stałą miesięczną ratą przez cały okres trwania kontraktu oraz możliwością
wcześniejszego zakończenia umowy między 12 a 24 miesiącem bez dodatkowych
kosztów.
Produkt BE FREE jest dostępny również dla innych wybranych modeli z gamy
samochodów Stellantis z możliwością zwrotu pojazdu po 24 miesiącach trwania
kontraktu bez żadnych opłat.

Leasys Polska:
Od 2019 roku w Polsce spółkę Leasys SpA reprezentuje Leasys Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Leasys Polska dostarcza innowacyjne rozwiązania w zakresie mobilności w oparciu o wynajem
długoterminowy, zapewniając klientom wysoki poziom świadczonych usług i bezproblemowe użytkowanie
pojazdu. Oferta finansowa dedykowana jest dla klientów biznesowych. Leasys SpA to spółka, która została
założona we wrześniu 2001 r. Leasys oferuje kompletny i innowacyjny system usług mobilności. Leasys jest
liderem mobilności we Włoszech oraz jednym z głównych graczy na rynku wynajmu długoterminowego w
krajach europejskich.
Więcej informacji na: www.leasys.com
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