LEASYS I FREE2MOVE ESOLUTIONS RAZEM ZAPEWNIAJĄ
ŁADOWARKĘ EASY WALLBOX DO WYNAJĘTYCH
SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH
• Współpraca między dwoma markami zaowocowala projektem, którego celem jest dalsze
wzbogacenie oferty zrównoważonej mobilności dostępnej w Leasys.
• Od dzisiaj rata wynajmu samochodów elektrycznych i hybrydowych może zawierać
także ładowarkę easyWallbox.
Leasys i Free2Move eSolutions, specjalizujące się w innowacyjnych technologiach, które
pomagają w przejściu na elektromobilność, zrobiły kolejny krok na drodze do jeszcze bardziej
wydajnej mobilności elektrycznej.
Współpraca między dwoma spółkami doprowadziła do uruchomienia projektu ładowarki dla
samochodów elektrycznych, który jeszcze bardziej ulepszy ofertę mobilności Leasys. Od dziś
oferta wynajmu samochodów elektrycznych i hybrydowych może również zawierać ładowarkę
easyWallbox.
Jeden z pierwszych produktów opracowanych przez Free2Move eSolutions – jest ładowarka
easyWallbox – to łatwy w użyciu system przeznaczony do ładowania w domu: wystarczy
podłączyć go do gniazdka elektrycznego w garażu lub na parkingu, aby naładować samochód
elektryczny lub hybrydowy plug-in z mocą 2,3 kW, bez żadnych kosztów instalacji.
EasyWallbox dostarczany będzie razem z wynajętym samochodem i osprzętem niezbędnym
do domowego oraz publicznego ładowania.
Wszyscy klienci Leasys będą mieli również możliwość zamówienia – w specjalnej cenie
niewliczonej w ratę – usługi profesjonalnej instalacji, która pozwoli na pracę ładowarki
easyWallbox z mocą do 7.4 kW, a także na korzystanie w czasie rzeczywistym tylko z energii
dostępnej w domu, unikając ryzyka utraty zasilania.
"Jesteśmy dumni z tej pierwszej inicjatywy, która łączy Leasys i Free2Move eSolutions, dwie
marki, które są powiązane z grupą Stellantis i są głównymi graczami w zakresie zrównoważonej
mobilności" powiedział Giacomo Carelli, Dyrektor Generalny FCA Banku and Prezes
Leasys. "To partnerstwo jest kolejnym zdecydowanym krokiem w tworzeniu coraz bardziej
kompletnej gamy produktów wynajmu zintegrowanych z ekosystemem ładowania, z korzyścią
zarówno dla środowiska, jak i dla klientów".
Roberto Di Stefano, Dyrektor Generalny Free2Move eSolutions, powiedział: "Połączenie
sprawdzonych rozwiązań Free2Move eSolutions i Leasys w ramach partnerstwa oznacza nie
tylko udział w rozpowszechnianiu pojazdów elektrycznych poprzez przekształcenie obecnego
korzystania z tych samochodów opracowując zupełnie inną koncepcję ich wykorzystania, a
dotyczy to ogólnie mobilności. Tylko w ten sposób będziemy mogli skutecznie przyczynić się do
osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju, które sobie wyznaczyliśmy.”

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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