LEASYS E FREE2MOVE E-SOLUTIONS JUNTAS PARA
CARREGAR VEÍCULOS ELÉTRICOS ALUGADOS
• A colaboração entre as duas marcas deu origem a um projeto que visa
enriquecer ainda mais a oferta de mobilidade sustentável da Leasys.
• A partir de hoje, a renda para todos os carros elétricos e híbridos alugados
pode também incluir uma easyWallbox
A Leasys e a Free2Move eSolutions, especializadas em tecnologias inovadoras de
transição para a mobilidade elétrica, dão mais um passo tornando o caminho cada vez
mais equilibrado e eficiente.
A parceria entre as duas empresas levou ao lançamento de um projeto de
carregamento gratuito que irá reforçar ainda mais a oferta de mobilidade da Leasys. A
partir de hoje, a renda de aluguer de todos os carros elétricos e híbridos contratados
com a Leasys poderá incluirá a easyWallbox.
Um dos primeiros produtos desenvolvidos pela Free2Move eSolutions, a easyWallbox
é um sistema de carregamento doméstico plug&play fácil de usar: basta conectá-lo a
uma tomada elétrica na sua garagem ou estacionamento para carregar o seu carro
elétrico ou híbrido plug-in em 2,3 kW, sem qualquer custos de instalação.
A easyWallbox será fornecida com o carro alugado, juntamente com os cabos para
carregamento doméstico e público de carregamento doméstico e público e a rede
afiliada à Leasys.
Todos os clientes Leasys terão também a opção de solicitar - a um preço especial, não
incluído na renda - a instalação profissional que permitirá à easyWallbox funcionar até
7,4 kW, bem como utilizar apenas a energia disponível em casa em tempo, evitando
qualquer risco de apagão.
"Estamos orgulhosos desta primeira iniciativa que reúne Leasys e Free2Move
eSolutions, duas marcas que compartilham um vínculo comum com o Grupo Stellantis
e são os principais players no espaço de mobilidade eco-sustentável", disse Giacomo
Carelli, CEO do FCA Bank e Chairman de Leasys. “Esta parceria é mais um passo
decisivo na criação de uma gama cada vez mais completa de produtos de aluguer
integrados num ecossistema de carregamento, em benefício do ambiente e dos
consumidores”.
Roberto Di Stefano, CEO da Free2Move eSolutions, disse: "Combinar as
características vencedoras do Free2Move eSolutions e da Leasys em uma parceria
não significa apenas participar da disseminação dos veículos elétricos transformando
o uso desses carros em um hábito comum e consolidado, mas avançando um conceito
completamente diferente para a sua utilização, e isso vale para a mobilidade em geral.
Só assim será possível contribuir efectivamente para a concretização dos objectivos
de sustentabilidade que nos propusemos".

Leasys
Criada em setembro de 2001, a Leasys é uma marca Stellantis especializada em
soluções de renting/aluguer operacional de viaturas. A Leasys oferece um sistema
completo e inovador de serviços de mobilidade, que vão desde o renting até à partilha
de viaturas entre particulares através da plataforma U Go e I-Link. Com a marca
Clickar, é também um dos principais líderes italianos, tanto online como offline, de
carros usados para particulares, profissionais e empresas. Com sede em Itália, a
Leasys iniciou um processo de internacionalização em 2017 com a abertura de onze
escritórios em toda a Europa: hoje a empresa está presente na Alemanha, Áustria,
Bélgica, Dinamarca, França, Grécia, Holanda, Polónia, Portugal e Reino Unido. ,
operando uma frota com mais de 450.000 veículos.
Para mais informações: www.leasys.com
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