Alphabet Belgium persbericht
Alphabet Belgium lanceert nieuwe website voor verkoop
ex-leasewagens
Aartselaar, 15 januari 2018 – Leasingmaatschappij Alphabet lanceert een vernieuwde
website voor de verkoop van haar aanbod ex-leasewagens aan particulieren.
Via de website www.alphabetcarsquare.be kunnen particulieren snel en eenvoudig het aanbod exleasewagens van Alphabet bekijken die worden aangeboden aan scherpe prijzen.
Deze website werd recent helemaal opnieuw gelanceerd om de gebruiksvriendelijkheid nog te verhogen.
Zo werd de website verder verbeterd voor het gebruik op tablets en smartphones en werden er
verschillende nieuwe functionaliteiten toegevoegd.
“Bij het optimaliseren van de website zijn we vertrokken vanuit het standpunt van de gebruiker,” licht
Bob De Meyer, Manager Remarketing & Contract Management, toe. “Zo hebben we onder meer de
zoekfunctie verder uitgebreid. Bestuurders vinden zo sneller en makkelijker wagens die voldoen aan
hun specifieke criteria.” Ook vinden bezoekers op de website voortaan meer foto’s van de wagens,
waaronder een 360° beeld, met nog meer specificaties en details. Dagelijks verschijnen er updates
van nieuwe wagens.
CarSquare biedt een aanbod van ruim 80 wagens. Deze wagens worden exclusief via dit platform
aangeboden, voldoen aan belangrijke kwaliteitseisen en bieden heel wat voordelen zoals 1 jaar
garantie en 1 jaar gratis pechverhelping.
Breng zelf een bezoek aan de nieuwe website via www.alphabetcarsquare.be.

Over Alphabet
Als één van de marktleiders voor zakelijke mobiliteit in Europa helpt Alphabet bedrijven om hun
wagenpark op een efficiënte en duurzame manier te beheren. Alphabet werd in 1997 opgericht als
een divisie van BMW Group en heeft sindsdien een brede kennis verworven op het gebied van
internationaal wagenparkbeheer en operationele leasing. De uitgebreide dienstverlening omvat zowel
advies als financiering. Om aan de specifieke eisen van bedrijven te voldoen, zijn Alphabets zakelijke
mobiliteitsoplossingen op maat gemaakt.
Met een portefeuille van meer dan 675.000 voertuigen van alle merken in 19 landen is de organisatie
één van de vier belangrijkste spelers op de markt. In België beheert Alphabet vandaag 50.000
voertuigen, goed voor een plaats in de top 3.
Met haar expertise en technologie loopt Alphabet voorop op het gebied van Advanced Mobility
Solutions: AlphaElectric biedt bedrijven uitgebreide eMobility-oplossingen, terwijl AlphaCity een
kostenbesparende Corporate Car Sharing regeling biedt en AlphaFlex bedrijven toelaat om een
mobiliteitsbudget te integreren.
Meer informatie vindt u op www.alphabet.be.

Contact
Voor meer informatie kan u contact opnemen met: Kirsten Major, Persrelaties, Alphabet Belgium 03
459 59 74 , kirsten.major@alphabet.be.

