EEN NIEUW SAMENWERKINGSVERBAND TUSSEN FCA BANK EN
LOTUS VOOR HET AANBIEDEN VAN FINANCIËLE PRODUCTEN OP HET
LOTUS ASSORTIMENT


Verbeterde betalingskeuzes voor klanten via een meerjarig pan-Europees
partnerschap met FCA Bank - een joint venture met Crédit Agricole Consumer
Finance.



Lotus Elise, Exige en Evora opgenomen in nieuwe en flexibele
mobiliteitspakketten.



Gefaseerde introductie per land van juli tot september.



Overeenkomst met FCA Bank heeft ook betrekking op financiering voor dealers,
die ondersteuning en vertrouwen biedt aan het Lotus-verkoopnetwerk.



Opnieuw een belangrijke mijlpaal in de transformatie van het merk Lotus.

Turin, 16 juli 2020
Lotus klanten kunnen profiteren van een aantrekkelijk aanbod van innovatieve financiële
producten dankzij een nieuw meerjarig strategisch partnerschap met FCA Bank - een joint
venture met Crédit Agricole Consumer Finance. Door de deal wordt FCA Bank de
exclusieve financieringsmaatschappij voor het Verenigd Koninkrijk en negen andere
Europese markten. Het initiatief vervangt vijf bestaande leveranciers door één enkele
geconsolideerde oplossing, waardoor er in de hele regio een one-stop-shop ontstaat die zal
leiden tot een verbeterde procesefficiëntie en meer verkoop.
Voor Lotus is het weer een belangrijke mijlpaal in de voortdurende transformatie van het merk.
Voor Lotus klanten betekent dit toegang tot een hele reeks flexibele en aantrekkelijke nieuwe
financiële producten. Deze omvatten verkoop-, lease- en verzekeringspolissen voor nieuwe
en 'goedgekeurde gebruikte' voorbeelden van alle modellen in het huidige Lotussportwagenassortiment - de Elise, Exige en Evora.
De overeenkomst houdt ook in dat FCA Bank financiële diensten en ondersteuning biedt voor
het Europese Lotus dealernetwerk. Dit geeft dealers extra vertrouwen en ondersteunt de
levering van Lotus-voertuigen voor hun showrooms en demonstratievloten.

Het contract heeft in eerste instantie betrekking op 10 Europese markten, namelijk Oostenrijk,
België, Frankrijk, Duitsland, Italië, Luxemburg, Nederland, Spanje, Zwitserland en het VK. De
markt wordt tussen juli en september gefaseerd ingevoerd. Andere landen volgen te zijner tijd.
Phil Popham, CEO van Lotus Cars, zei: "Ik ben verheugd dat Lotus en FCA Bank zullen
samenwerken. Deze samenwerking is een enorme stap voorwaarts voor de keuze van de klant,
en wederom een ander voorbeeld van hoe we het merk Lotus anders vormgeven. Als u altijd al
een Lotus heeft willen bezitten, zijn ze nu beter bereikbaar dan ooit ".
Giacomo Carelli, CEO en General Manager van FCA Bank, merkte op: “We zijn verheugd dat
we zijn geselecteerd als financier voor Lotus in heel Europa. Dit is een verdere bevestiging van
ons succes bij het verstrekken van financierings- en mobiliteitsdiensten aan strategische OEMpartners. Lotus is een iconisch Brits merk en we zijn erg trots om bij te dragen aan de
voortdurende transformatie ”.

FCA Bank
FCA Bank S.p.A. houdt zich voornamelijk bezig met autofinanciering met als doel te voldoen aan alle
mobiliteitsvereisten. Het is een eveneens gehouden joint venture tussen FCA Italy S.p.A., een bedrijf van het wereldwijde
autobedrijf Fiat Chrysler Automobiles N.V., en Crédit Agricole Consumer Finance, een toonaangevend bedrijf voor
consumentenkrediet van de Crédit Agricole-groep. FCA Bank S.p.A. levert financieringsproducten om de verkoop van
prestigieuze automerken in Italië en in Europa te stimuleren. De door FCA Bank S.p.A. verstrekte financierings-, lening, huur-, mobiliteits- en mobiliteitsprogramma's zijn specifiek ontworpen voor verkoopnetwerken, particuliere klanten en
bedrijfsvloten. FCA Bank S.p.A. is actief in 17 Europese landen en in Marokko. Op 31 december 2019 had FCA Bank
een kredietportefeuille van circa € 32 miljard.
Voor meer informatie: www.fcabankgroup.com

Lotus
Group Lotus is gevestigd in Hethel, Norfolk, VK. Het maakt deel uit van Geely Automotive, de snelst groeiende
autogroep ter wereld. Geely heeft een meerderheidsbelang van 51% en 49% is eigendom van Etika Automotive, een
Maleisisch conglomeraat. Lotus Cars bouwt hoogwaardige sportwagens van wereldklasse, waaronder de series Evora,
Elise en Exige. In juli 2019 lanceerde het de Evija, 's werelds eerste volledig elektrische Britse hypercar. De productie
start in 2020. Lotus Engineering biedt een uitgebreide adviesdienst die samenwerkt met veel van 's werelds OEM's en
Tier 1-leveranciers. Het wordt internationaal erkend vanwege zijn langdurige bijdrage aan baanbrekende autotechniek
en voertuigontwikkeling
De mediasite van Lotus - https://media.lotuscars.com- bevat nieuws, afbeeldingen, specificaties en volledige details van
huidige modellen, evenals historische auto's en technische technologie.
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