Mondial de l’Auto de Paris:
FCA Bank e Leasys Rent juntos pelo futuro da mobilidade







As duas empresas estarão presentes na Paris Show, de 17 a 23 de outubro,
juntamente com o Crédit Agricole Consumer Finance, em um grande estande de
500 m² (Hall 4)
No estande estarão expostos Tesla Model Y e Sportequipe 7 Hybrid Plug-in (DR
Automobiles), disponíveis com fórmulas de assinatura Leasys Rent. O FCA Bank
exibirá o VF8 da marca VinFast.
Para o FCA Bank será a ocasião de apresentar o desenvolvimento da sua própria
actividade white label.
Em 17 de outubro, a Leasy Rent anunciará um importante marco para seu
próximo futuro.

Paris, 3 de outubro de 2022
O FCA Bank Group anuncia sua presença no Mondial de l'Auto em Paris, um dos eventos mais
prestigiados do cenário automotivo europeu. O Banco vai participar pela primeira vez,
juntamente com a empresa Leasys Rent, no Salão, que chega à sua 89ª edição, confirmando
a sua vontade de se propor como o principal player internacional em serviços dedicados à nova
mobilidade e à transição energética.
FCA Bank e Leasys Rent estarão presentes de 17 a 23 de outubro no Hall 4 da Feira,
juntamente com o Crédite Agricole Consumer Finance. O grupo francês, que em breve se
tornará 100% acionista das duas empresas, contribuirá para o nascimento de dois novos
players pan-europeus líderes em financiamento de veículos e mobilidade verde. O grande
estande de 500 m² reúne quatro marcas do grupo CA Consumer Finance: além do FCA Bank e
da Lesys Rent, estarão também Agilauto e Sofinco Auto.
Dois dos principais modelos disponíveis com as fórmulas de assinatura Leasy Rent estarão
expostos no estande: Tesla Model Y, um dos carros elétricos mais esperados dos últimos anos,
e Sportequipe 7 Hybrid Plug-in, o top de linha do grupo. gama SUV DR Automobiles, com
autonomia de 1.500 km e sistema de potência trimodal: elétrico, gasolina e GLP. O FCA Bank
apresentará o VF8, o crossover elétrico da marca vietnamita VinFast, parceira do Banco.
Para o FCA Bank e a Leasys Rent, a feira não representa apenas a oportunidade de apresentar
seus serviços financeiros e as fórmulas dedicadas à mobilidade no futuro, projetadas para tornar
a mobilidade sustentável acessível ao maior número possível de pessoas. O Banco, com quase
100 anos de experiência no financiamento de veículos, apresentará os seus planos de
desenvolvimento para a atividade “white label”, aberto a colaborações com as marcas mais
inovadoras, mesmo para além do setor automóvel. No dia 17 de outubro, a Leasys Rent,
especialista em fórmulas de aluguel e assinatura, fará um importante anúncio sobre seu futuro,
tendo em vista o papel central que desempenhará nos planos de desenvolvimento do Grupo.

FCA Bank
O FCA Bank S.p.A. é um banco focado principalmente no financiamento de automóveis e no setor da mobilidade. O
FCA Bank S.p.A. oferece produtos financeiros para apoiar as vendas de marcas prestigiosas de automóveis na Itália e
no resto da Europa. Os programas de crédito, leasing, aluguer e financiamento da mobilidade oferecidos pelo FCA
Bank S.p.A. são concebidos especificamente para as redes de vendas, para os clientes particulares e para as frotas de
empresas. O FCA Bank S.p.A. está presente em 17 países europeus e em Marrocos, diretamente ou através de
subsidiárias, Em 30 de junho de 2022, o FCA BANK administrava uma carteira de empréstimos de quase 25,8 bilhões
de euros. Por meio da Leasys Rent, especialista em soluções de aluguel e assinatura, o Banco oferece um sistema
completo e inovador de serviços para mobilidade. No final de 2019, a Leasys Rent lançou sua primeira assinatura de
carro na Itália com a Leasys CarCloud. Em junho de 2019, graças à Leasys Rent, foi lançada a Leasys Mobility Store,
pontos de venda físicos onde os clientes podem ter acesso a todos os serviços de mobilidade oferecidos pela Leasys
Rent. Com o lançamento da primeira Mobility Store totalmente eletrificada no Aeroporto de Turim Caselle em 2020, a
que se seguiram muitas outras, a Leasys Rent tornou-se num operador de referência até para a mobilidade sustentável:
com os seus mais de 1.300 pontos de carregamento instalados, até à data, em todos os as Lojas, possui a maior rede
eletrificada privada da Itália. Ao longo de 2022, o projeto de eletrificação será também alargado aos restantes países
europeus em que a Leasys Rent opera.
Para mais informação:
www.fcabankgroup.com
www.leasysrent.com
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