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 Persbericht 

 smart gaat partnership aan met lease-aanbieder ALD Automotive 
 
Leinfelden-Echterdingen, 11 mei 2022 – Innovatieve EV-producent smart gaat een Europese samenwerking 
aan met lease-aanbieder ALD Automotive. Dankzij deze samenwerking zijn de lease-oplossingen van ALD 
Automotive geïntegreerd in het bestelproces van een nieuwe smart EV. Of je er nu een bestelt via de website 
of bij een smart agentschap: in beide gevallen kun je voor jouw elektrische voertuig de lease-oplossing 
selecteren die bij jou past. Deze samenwerking sluit naadloos aan bij smarts visie om klanten een complete 
oplossing te bieden. smart biedt niet alleen EV’s, zoals de onlangs geïntroduceerde smart #1, maar alles dat 
bij elektrisch rijden komt kijken, waaronder laadoplossingen en nu ook lease-opties.  
 
Flexibele lease-oplossingen 
Smart ziet een verschuiving in de automarkt naar meer flexibele lease-oplossingen, met name voor elektrisch 
rijden. Daarom heeft het bedrijf gekozen voor samenwerking met ALD Automotive, een van de grootste namen 
op het gebied van volledig digitaal geïntegreerde lease-oplossingen in de sector. Via de website van smart, én 
bij de 13 smart agentschaplocaties in Nederland, kunnen klanten een leasecontract afsluiten met ALD 
Automotive. De lease-aanbieder verwerkt de contracten voor deze services volledig online, van de offerte tot 
en met de digitale ondertekening, en beheert deze tijdens de hele looptijd.  
 

 
Foto-onderschrift: Adrian Porter - hoofd strategische partnerships bij ALD Automotive (l) en Dirk Adelmann - CEO van smart 
Europe (r) tijdens de presentatie van de smart #1. Deze EV is de eerste SUV van smart in het middenklasse segment dat een 
premiumgevoel en optimale connectiviteit biedt, en is in april jl. in Berlijn aan de wereld gepresenteerd.   
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Dirk Adelmann, CEO van smart Europe: “We waren op zoek naar een partner die onze visie van een compleet 
geïntegreerde klantervaring over het hele keuze- en gebruikstraject begrijpt en ondersteunt. We zijn heel blij 
met onze samenwerking met ALD Automotive. Zij delen deze visie, en zetten, net als wij vol in op duurzame 
mobiliteit.“ 
 
John Saffrett, Deputy CEO van ALD Automotive: “We zijn razend enthousiast over deze samenwerking met 
smart. Onze diensten worden naadloos geïntegreerd in hun werkwijze. Tijdens de hele cyclus die de klant 
doorloopt, werken we samen. We zijn trots dat een voorloper als smart voor ons kiest.” 
 
 

- Einde persbericht - 
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Over smart Europe 
smart Europe GmbH, opgericht in juni 2020, is een volledige dochteronderneming van smart Automobile Co., Ltd en 
gevestigd in het Duitse Leinfelden-Echterdingen, bij Stuttgart. Het internationale team van smart Europe is verantwoordelijk 
voor verkoop, marketing en after-sales-activiteiten van de nieuwe generatie slimme elektrische voertuigen van het merk 
smart op de Europese markt. Onder leiding van CEO Dirk Adelmann en CFO Martin Günther bouwt de onderneming in Europa 
een sterke positie op, gebaseerd op een uiterst efficiënt en klantgericht bedrijfsmodel.  
smart Automobile Co., Ltd. is een wereldwijde joint venture tussen Mercedes-Benz AG en Geely Automobile Co., Ltd. Doel 
van het bedrijf is smart te positioneren als toonaangevend leverancier van intelligente elektrische voertuigen in het premium 
segment. In april 2022 presenteerde de onderneming de volledig nieuwe compact SUV. 

 
Over ALD Automotive 
ALD Automotive is een wereldwijde speler in mobiliteitsoplossingen. Het bedrijf biedt full-service lease- en fleet-
managementdiensten aan grote ondernemingen, kleine en middelgrote bedrijven en zakelijke en particuliere rijders, in 43 
landen. In de strategie van deze voorloper in de leasesector staat duurzame mobiliteit centraal. Het bedrijf levert zijn klanten 
geavanceerde, innovatieve mobiliteitsoplossingen, zodat die zich volledig op hun dagelijkse activiteiten kunnen richten. ALD 
Automotive heeft wereldwijd 6.700 medewerkers en beheert 1,7 miljoen voertuigen (per eind-december 2021). ALD heeft 
een notering aan de Euronext Paris (ISIN: FR0013258662; Ticker: ALD). Société Générale is de grootste aandeelhouder van 
ALD Automotive. 

 


