PRESS RELEASE
VINFAST EN FCA BANK GAAN SAMENWERKINGSVERBAND AAN
Maandtermijn Vinfast VF 8 en VF 9 bekend





Voorafgaand aan de Europese lancering ondertekenen VinFast en FCA Bank een
samenwerkings- en serviceovereenkomst voor financiële diensten in Europa
Vinfast VF 8 in Nederland verkrijgbaar vanaf € 699,- per maand
Vinfast F 9 in Nederland verkrijgbaar vanaf € 799,- per maand
Maandelijks bedrag brengt voertuig- en batterijabonnement samen in één makkelijk te
begrijpen betaling

Parijs, 19 mei 2022 – VinFast heeft een samenwerkings- en serviceovereenkomst getekend met FCA Bank,
toonaangevend in financiële diensten voor mobiliteit, voor het verlenen van een breed scala aan innovatieve
en flexibele financiële diensten voor Vinfast EV’s in Europa.
Volgens de overeenkomst komen de eerste leasecontracten voor de VF 8 en VF 9 beschikbaar in de drie
belangrijkste markten Duitsland, Frankrijk en Nederland, in combinatie met het Fixed-batterijabonnement en
gedurende het VinFirst-programma. Nadat het VinFirst-programma op 30 mei 2022 afloopt, zullen VinFast
en FCA meer financiële mogelijkheden voor klanten aanbieden.
De leasecontracten hebben een looptijd van 60 maanden, de maandelijkse termijn van een VF 8 begint bij
€ 699,-. Na aftrek van de VinFirst e-voucher met een waarde van € 2.500,-, is de eerste aanbetaling € 2.350,. Dat bedrag is opgebouwd uit een aanbetaling van € 2.200,- en € 150,- reserveringskosten.
Een leasecontract voor een VF 9 start bij € 799,- per maand. Nadat de VinFirst e-voucher van € 4.200,- is
gebruikt voor de eerste termijn van € 9.450,-, is de resterende aanbetaling € 5.250,-, dit bedrag is opgebouwd
uit een aanbetaling van € 5.100,- en € 150,- reserveringskosten.
Alle bovengenoemde voorlopige maandelijkse bedragen zijn alleen van toepassing op reserveringen die zijn
gedaan tijdens het exclusieve VinFirst-programma, dat eindigt op 30 mei 2022. Na de eerste aanbetaling
betalen klanten de maandelijkse kosten dienovereenkomstig.
Emmanuel Bret – VinFast Deputy CEO – Global Sales and Marketing: "Vinfast innoveert om premium
EV's breed toegankelijk te maken. Een partner met de expertise en het bereik van de FCA Bank helpt VinFast
enorm bij het nakomen van deze belofte. Met meer dan 100 jaar ervaring in de sector bedient FCA Bank meer
dan 1,7 miljoen klanten in 18 Europese landen en is het in een ideale positie om de toekomstige
uitbreidingsplannen van VinFast te faciliteren, terwijl het klanten extra ondersteuning en gemoedsrust biedt
van een gerenommeerde financiële dienstverlener.”
Volgens de overeenkomst zal FCA Bank de incasso verzorgen en werken aan het verbeteren van de online
customer journey door het aanbieden van verwijzingstools en relevante online white label-applicaties,
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waaronder financiële rekenmodules. Vinfast en FCA Bank garanderen concurrerende prijzen in elke markt en
zullen ook de mogelijkheid onderzoeken om autoverzekeringen aan te bieden aan VinFast-klanten.
"We zijn trots om met VinFast samen te werken. Deze nieuwe samenwerking biedt ons nieuwe inzichten en
koppelt ons aan een van de meest innovatieve en snelst groeiende internationale automerken", voegt Giacomo
Carelli, CEO en General Manager van FCA Bank toe. “Hierdoor vergroot FCA Bank het aantal
belangrijke partners met een op innovatie gericht bedrijf als VinFast. Innovatie en duurzaamheid binden ons
als bedrijven. Voor ons is dit een beslissende stap op weg om dé referentiebank voor mobiliteit in Europa te
worden”.
FCA Bank is voornamelijk actief in de autofinancieringssector in Europa en werkt samen met grote
automerken om consumenten financiële oplossingen te bieden voor leasing en aanschaf van een auto. Voor
FCA Bank is de samenwerking met VinFast van strategisch belang om duurzame mobiliteit verder uit te
kunnen rollen. Als een van de belangrijkste groeifactoren van de bank, wordt de samenwerking volledig
ondersteund door Crédit Agricole Consumer Finance, dat 100% van het kapitaal van de bank zal verwerven
met de ambitie om er een pan-Europese speler van te maken op het gebied van autofinanciering, leasing en
mobiliteit.
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Over VinFast
VinFast – onderdeel van Vingroup – maakt deel uit van de wereldwijde revolutie in slimme elektrische mobiliteit. Het in 2017
opgerichte VinFast heeft een hypermoderne, voor 90 procent geautomatiseerde productiefaciliteit met wereldwijd toonaangevende
schaalbaarheid in Hai Phong, Vietnam.
VinFast zet zich in voor een duurzame toekomstvoor iedereen. Met productinnovaties, hoogwaardige kwaliteit, vooruitstrevende
dienstverlening, optimale klantbeleving en een glasheldere prijsstructuur inspireert VinFast klanten over de hele wereld om een
bijdrage te leveren aan smart mobility en een duurzame wereld. Ga voor meer informatie naar https://www.vinfastauto.eu
Over Vingroup
Vingroup, opgericht in 1993, is een van de toonaangevende particuliere conglomeraten in de regio met een totale marktkapitalisatie
van 35 miljard USD van drie beursgenoteerde bedrijven (per 4 november 2021). Vingroup richt zich momenteel op de drie
hoofdgebieden Technologie & Industrie, Diensten en Sociaal Ondernemerschap. Bezoek https://www.vingroup.net/en voor
aanvullende informatie over Vingroup.
Over FCA Bank
FCA Bank S.p.A. is een bank die zich voornamelijk bezighoudt met autofinanciering en mobiliteit. FCA Bank S.p.A. biedt financiële
producten ter ondersteuning van de verkoop van prestigieuze automerken in Italië en Europa. De krediet-, leasing-, verhuur- en
mobiliteitsfinancieringsprogramma's van FCA Bank S.p.A. zijn specifiek ontworpen voor verkoopnetwerken, particuliere klanten
en zakelijke vloten. FCA Bank S.p.A. is aanwezig in 17 Europese landen en in Marokko, rechtstreeks of via filialen. Per 31 december
2021 beheerde FCA Bank een lening- en leaseportefeuille van ongeveer € 24,8 miljard. Voor meer
informatie: www.fcabankgroup.com.

Media Contact: media@vinfastauto.com
Website: vinfastauto.eu

