FCA BANK EN LEASYS SAMEN MET TREEDOM
VOOR WERELDMILIEUDAG
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Ter gelegenheid van Wereldmilieudag lanceren FCA Bank en Leasys het "Tree on board"project, het geesteskind van hun partnerschap met Treedom, in alle Europese landen waar
ze actief zijn.
De twee bedrijven bieden exclusieve oplossingen voor elektrische en hybride voertuigen,
op maat gemaakt voor elke internationale markt: voor elke ondertekende financierings- of
leaseovereenkomst zal een boom uit het grote FCA Bank en Leasys bos worden
geschonken.
Het bos van FCA Bank en Leasys, aangelegd in 2020, heeft al meer dan 14.000 bomen en
meer dan 4 ton CO2 geabsorbeerd.

Amsterdam, 02 juni 2021

Ter gelegenheid van Wereldmilieudag op 5 juni hernieuwen FCA Bank en Leasys hun steun
voor milieubescherming door het project "Tree on board" op internationaal niveau opnieuw te
lanceren. Het project is het geesteskind van een samenwerking met Treedom, een platform
waarmee mensen op afstand een boom kunnen planten en de groei ervan online kunnen volgen.
Het initiatief zal van kracht zijn in alle Europese landen waar FCA Bank en Leasys opereert:
een dunne groene lijn die Nederland, België, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Italië, Polen,
Portugal, het Verenigd Koninkrijk, Spanje en vele andere landen in de naam van eco-duurzame
mobiliteit en respect voor de planeet.
De twee bedrijven van de FCA Bank Group zijn al lang toegewijd aan het verminderen van de
CO2-uitstoot en het promoten van een revolutie in duurzame mobiliteit. Ze bieden exclusieve
groene oplossingen voor elektrische en hybride modellen, op maat gemaakt voor elke markt.
Voor elke nieuwe financiering of leaseovereenkomst wordt een boom uit het grote FCA Bank en
Leasys bos geschonken.
Het bos, opgericht in 2020, heeft nu meer dan 14.000 bomen en meer dan 4 ton CO2
geabsorbeerd. Bomen die door nieuwe klanten worden geadopteerd, zullen worden verzorgd
door boeren in verschillende delen van de wereld, met name in Afrika en Latijns-Amerika, die
ze zullen verzorgen en van hun fruit zullen profiteren, met de mogelijkheid voor de klant om
precies te weten waar ze zijn, geef ze een naam en volg hun groei.

FCA Bank
FCA Bank S.p.A. is een bank die zich voornamelijk bezighoudt met autofinanciering, met als doel aan alle
mobiliteitsvereisten te voldoen, ook via haar dochteronderneming Leasys S.p.A. Het is een joint venture tussen het
wereldwijde autobedrijf Stellantis en Crédit Agricole, leider in consumentenkrediet. FCA Bank S.p.A. levert
financieringsproducten om de verkoop van prestigieuze automerken in Italië en Europa te stimuleren. De
financieringsprogramma's voor leningen, lease, verhuur en mobiliteit van FCA Bank S.p.A. zijn specifiek ontworpen voor
verkoopnetwerken, particuliere klanten en zakelijke vloten. FCA Bank S.p.A. is actief in 17 Europese landen en in
Marokko, rechtstreeks of via filialen. Op 31 december 2020 had FCA Bank een totale krediet- en leaseportefeuille van
ongeveer € 26,2 miljard. Voor meer informatie: www.fcabankgroup.com
Leasys
Leasys, een Stellantis-merk, en een dochteronderneming van FCA Bank, een 50:50 joint venture tussen Stellantis en
Crédit Agricole, werd opgericht in september 2001. Leasys biedt een compleet en innovatief palet aan
mobiliteitsdiensten aan particulieren, professionals en bedrijven van elke omvang: van korte, middellange en lange
termijn lease tot pay-per-use mobiliteit met Leasys Miles! Met het merk Clickar is Leasys ook een van de
toonaangevende online retailers van tweedehands voertuigen aan particulieren, professionals en bedrijven. Leasys, met
het hoofdkantoor in Italië, begon in 2017 met een proces van internationalisering door meerdere kantoren in Europa te
openen: vandaag is het bedrijf actief in Spanje, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, België, Nederland en Polen
en beheert het een wagenpark met meer dan 400.000 voertuigen tegen het einde van 2021. In juni 2019 lanceerde het
bedrijf de Leasys Mobility Stores, fysieke verkooppunten met een aanwezigheid in heel Italië. De winkels zijn nu ook
beschikbaar in Frankrijk en bieden klanten toegang tot alle mobiliteitsdiensten van Leasys. De winkels zullen binnenkort
ook beschikbaar zijn in de andere Europese landen waar het bedrijf actief is. Met de lancering van de eerste volledig
geëlektrificeerde Mobility Store op de luchthaven van Torino Caselle, ligt Leasys op schema om een belangrijke
uitvoerder te worden, ook voor duurzame mobiliteit. Dankzij de installatie van meer dan 1.200 laadstations in alle winkels
tegen eind 2020, beschikt Leasys zelfs over het grootste geëlektrificeerde netwerk van Italië. In 2021 gaat het
elektrificatieproject ook door in de Europese landen waar Leasys actief is. Voor meer informatie: www.leasys.com
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