FCA BANK & LEASYS ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ TREEDOM ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
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Για να γιορτάσουν την παγκόσμια μέρα περιβάλλοντος η FCA Bank και η Leasys
επανεκκινούν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες που δραστηριοποιούνται, το project “Tree
on board” , πνευματικό τέκνο της συνεργασίας τους με την Treedom.
Και οι δύο εταιρείες προσφέρουν αποκλειστικές λύσεις αφιερωμένες σε ηλεκτρικά και
υβριδικά αυτοκίνητα ειδικά σχεδιασμένες για κάθε αγορά ενώ για κάθε σύμβαση
χρηματοδότησης ή ενοικίασης που θα υπογράφεται θα αποτελεί μια δωρεά ενός δένδρου
από το μεγάλο δάσος της FCA Bank και Leasys.
Το δάσος της FCA Bank και της Leasys, αποτελείτε με πάνω από 14.000 δένδρα και έχει
απορροφήσει πάνω από 4 τόνους CO2.

Τορίνο, 4 Ιουνίου 2021

Για να γιορτάσουμε την παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος στις 5 Ιουνίου, οι εταιρείες μας FCA
Bank και Leasys ανανεώνουν την υποστήριξη τους για την προστασία του περιβάλλοντος με
την επανεκκίνηση του project, "Tree on board" σε παγκόσμιο επίπεδο. Το project είναι το
πνευματικό παιδί της συνεργασίας με την Treedom, μια ηλεκτρονική πλατφόρμα που
επιτρέπει στον κόσμο να φυτέψει ένα δένδρο από απόσταση και να παρακολουθεί online την
εξέλιξή του.
Η πρωτοβουλία θα είναι ενεργή σε όλες τις ευρωπαϊκές αγορές όπου δραστηριοποιούνται
οι FCA Bank και η Leasys με μια λεπτή, πράσινη γραμμή που θα ενώνει το Βέλγιο, Δανία,
Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία και πολλές άλλες χώρες στο
όνομα της οικολογικής, Βιώσιμης κινητικότητας και του σεβασμού για τον πλανήτη.
Από καιρό δεσμευμένη στην μείωση των εκπομπών CO2 και στην προώθηση μιας
επανάστασης στην βιώσιμη κινητικότητα, οι δύο εταιρείες του ομίλου FCA Bank προσφέρουν
αποκλειστικές πράσινες λύσεις μόνο για ηλεκτρικά ή υβριδικά μοντέλα, ειδικά
διαμορφωμένες για ταιριάζουν σε κάθε αγορά: για κάθε νέα σύμβαση χρηματοδότησης ή
συμφωνία ενοικιάσεις που θα υπογράφετε, θα δωρίζετε ένα δένδρο από το μεγάλο δάσος
της FCA Bank και Leasys.
Η εγκατάσταση του δάσους ξεκίνησε το 2020, και σήμερα απαριθμεί πάνω από 14.000 δένδρα
έχοντας απορροφήσει πάνω από 4 τόνους CO2.
Τα δένδρα υιοθετούνται από νέους πελάτες και στην συνέχεια συντηρούνται από αγρότες που
βρίσκονται σε διάφορα μέρη του κόσμου, ειδικά στην Αφρική και στην Λατινική Αμερική, οι
οποίοι θα επωφελούνται από τους καρπούς που θα παράγουν, με την δυνατότητα από πλευράς
των πελάτων να γνωρίζουν την ακριβή τοποθεσία τους, να μπορούν να δώσουν σε αυτά όνομα
και να παρακολουθούν την ανάπτυξή τους.

FCA Bank
H FCA Bank S.p.A. είναι μια τράπεζα με κύρια ασχολία την χρηματοδότηση αυτοκινήτων και με στόχο να καλύψει όλες
τις απαιτήσεις κινητικότητας, μεταξύ άλλων και μέσω της θυγατρικής της Leasys S.p.A. Αποτελείται από μια εξ’ ημισείας
κοινοπραξία μεταξύ της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας Stellantis και της Crédit Agricole , ηγέτιδα στην
καταναλωτική πίστη. H FCA Bank S.p.A. παρέχει χρηματοδοτικά προϊόντα για την προώθηση πωλήσεων επώνυμων
και αναγνωρισμένων μαρκών στην Ιταλία και στην Ευρώπη. Τα προγράμματα χρηματοδότησης, μίσθωσης και
κινητικότητας που παρέχονται από την FCA Bank S.p.A. είναι ειδικά σχεδιασμένα για τα δίκτυα πωλήσεων σε πελάτες
ιδιώτες, και εταιρικούς στόλους. H FCA Bank S.p.A. δραστηριοποιείται σε 17 Ευρωπαϊκές χώρες και στο Μαρόκο,
απευθείας ή μέσω τραπεζικών υποκαταστημάτων. Στις 31 Δεκεμβρίου του 2020, η FCA Bank είχε συνολικό πορτοφόλι
χρηματοδοτήσεων και μισθώσεων ανερχόμενο περίπου €26.2 δις. Για περισσότερες πληροφορίες μεταβείτε στην
ηλεκτρονική διεύθυνση: www.fcabankgroup.com

Leasys
Η Leasys είναι ένα brand , Stellantis μια θυγατρική της FCA Bank μια κοινοπρακτική επιχείρηση 50:50 μεταξύ της
Stellantis και της Crédit Agricole, ιδρυθηκε το 2001. Η Leasys είναι σε θέση να προσφέρει σήμερα ένα πλήρες και
καινοτόμο σύστημα υπηρεσιών κινητικότητας σε ιδιώτες, επαγγελματίες και επιχειρήσεις όλων των μεγεθών: Από
βραχυχρόνια και μακροχρόνια μίσθωση σε peer-to-peer car sharing ομότιμη χρήση δανεισμού αυτοκινήτου μέσω της
ψηφιακής πλατφόρμας, U Go και I-Link. Στα τέλη του 2019 λάνσαρε για την Ιταλική αγορά την πρώτη συνδρομητική
υπηρεσία χρήσης αυτοκινήτου με το CarCloud. Με το brand Clickar, η Leasys είναι ένας από τους μεγαλύτερες εταιρείες
λιανικών πωλήσεων των ιδιόκτητων αυτοκινήτων, διαδικτυακά ή και μέσω σημείων πώλησης σε ιδιώτες, επαγγελματίες
και εταιρείες. Με έδρα την Ιταλία η Leasys ξεκινά το 2017 την διαδικασία διεθνοποίησης της ανοίγοντας γραφεία σε όη
την Ευρώπη, σήμερα η εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ισπανία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Βέλγο, Ολλανδία,
Πορτογαλία, Δανία και Πολωνία ενώ θα διαχειρίζεται ένα ιδιόκτητο στόλο με πάνω από 400.000 οχήματα στο τέλος του
2021. Τον Ιούνιο του 2019 η εταιρεία λανσάρισε τα Leasys mobility stores ή Leasys καταστήματα κινητικότητας στο
αεροδρόμιο του Τορίνο, (Caselle), επίσης η Leasys είναι σε τροχιά να γίνει βασικός διαχειριστής για βιώσιμη κινητικότητα.
Με γεγονός ότι χάρη στην εγκατάσταση 1200 σταθμών φόρτισης σε όλα τα καταστήματα κινητικότητας στο τέλος του
2020 η Leasys κατέχει το μεγαλύτερο ηλεκτρικό δίκτυο στην Ιταλία. Το 2021 το electrification project θα συνεχιστεί και
σε άλλες Ευρωπαϊκές αγορές όπου δραστηριοποιείται η Leasys. Για περισσότερες πληροφορίες μεταβείτε στην
ηλεκτρονική διεύθυνση: www.leasys.com

