


Unul dintre cei mai longevivi și 
premiați dealeri auto din România

Peste 17.500 de mașini livrate, de la deschiderea primului  
dealership Proleasing, în urmă cu 22 de ani. 

Câștigătorul distincției „Cel mai Bun Dealer în Customer Care”, 
în rețeaua BMW, în anii 2016 și 2017.

De 4 ori câștigător al Chairman’s Award, cea mai înaltă                 
distincție acordată dealerilor din rețeaua Ford. 

De 12 ori Laureat al Topului Firmelor Prahovene, distins cu              
Prima Poziție, în categoria companiilor medii. 

Campion în Business al anului 2016, distins cu premiul special       
al Galei, pentru regiunea Muntenia. 
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Partenerul tău de încredere, pe termen lung.

De 22 de ani contribuim cu încredere la construcția 
unei piețe auto românești echilibrate și corecte. Ne-am 
început activitatea la parterul unui bloc din Ploiești în 
anul 2001, pentru ca, 22 ani mai târziu, să ne numim 
Proleasing Grup – lider regional în domeniul auto și, 
totodată, unul dintre cei mai longevivi dealeri auto din 
piața românească. 

Am făcut acest lucru prin dezvoltatea unui business  
sănătos, ce a supraviețuit tuturor momentelor economice 
dificile, prin dezvoltate sustenabilă, pe verticală și pe 
orizontală. Acest lucru a fost posibil pentru că ne-am 
gândit, în primul rând, la tine și la așteptările tale, la 
timpul tău prețios, la nevoia ta de a avea un partener 
de încredere, care să te susțină la fiecare pas cu soluții 
reale, aliniate nevoilor tale în permanentă schimbare. 

Construim în ritm continuu o platformă extinsă de 
produse și servicii în domeniul auto, gândită să genereze 
răspunsuri pentru un număr în creștere de solicitări. 
Timpurile în permanentă schimbare ne oferă  
oportunități în permanentă mișcare!

– Confucius.”Oriunde te duci, du-te cu toată inima
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După 2 decenii de activitate, Proleasing 
Motors este unul dintre cei mai  
importanți dealeri Ford din România, 
cu peste 14.000 de automobile Ford 
livrate și peste 582.000 ore de service 
facturate. Prin investiții permanente în 
infrastructură, pregătirea personalului  
și dezvoltarea relației cu clienții, Ford  
Proleasing Motors își consolidează 
an de an statutul de lider regional în 
vânzări pe segmentul automobilelor cu 
preț mediu, desfășurându-și activitatea 
în cele trei centre integrate showroom și 
service din Prahova, Buzău și Dâmbovița.

Pro Leasing Partener – este divizia 
care oferă clienților grupului 
Proleasing soluții complete de 
finanțare, prin încheierea de contracte 
de leasing operațional sau închiriere 
pe termen mediu, pentru autovehicule 
noi și rulate.

Proleasing Motors a venit în întâmpi-
narea dorinței clienților de a conduce 
automobile de ultimă generație, 
achiziționate cu avantaje financiare și 
prețuri reduse. Divizia specializată de 
autorulate multimarcă oferă clienților 
posibilitate de buy-back și alte soluții 
de finanțare, garanție, în condiții de 
transparență și profesionalism.

Hyundai Proleasing Motors este 
centru integrat showroom și service –
din grupul Proleasing Motors.  
Am plecat de la 50 de automobile 
Hyundai livrate, în 2018, și am ajuns 
la peste 500 de contracte anual, 
devenind opțiunea numărul unu a 
proprietarilor de modele Hyundai  
din regiune.

De 10 ani, centrul integrat showroom  
și service BMW Proleasing Motors 
este în serviciul excelenței, primind, 
cu mândrie distincția  “Best BMW 
Dealer în Customer Care”.  Abordarea 
centrată pe nevoile specifice ale 
tuturor celor care ne-au trecut pragul 
ne-a ajutat să ne dezvoltăm zi de zi, 
fără a pierde contactul cu așteptările 
clienților din ce în ce mai atenți și mai 
documentați. Rămânem, în continuare, 
opțiunea preferată pentru cei care își 
doresc servicii la nivelul standardelor 
pe care marca BMW le reprezintă.
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În echipă, în fiecare zi mai buni. 
În permanență, partenerul tău!

Suntem mândri să îți prezentăm câteva informații ce sintetizează 
eforturile din cei 22 de ani de activitate și consolidează poziția 
Proleasing pe harta industriei auto din România. Rezultatele în 
permanentă evoluție, independent de trendurile pieței, sunt 
dovada unei creșteri sustenabile, bazate pe o planificare solidă 
și o dinamică de business ce a plasat întotdeauna clientul în 
centrul preocupărilor noastre. 

automobile 
vândute

peste

peste peste

peste peste

de ore service 
facturate

lei investiți în programe de 
training pentru angajați

lei cifra de afaceri lei profit net

17.500 780.000 1.000.000 

1.860 miliarde 80 milioane



Se deschide oficial primul complex comercial showroom & service Ford 
din Ploiești, ca urmare a unei investiții de 1,5 milioane euro.August 2005

Pro Leasing SA - companie independentă de leasing, 
își începe activitatea.

Centru integrat showroom și service Ford – Ploiești.

Se deschide divizia Pro Leasing IFN , divizie ce oferă clienților săi soluții 
alternative de finanțare - sub forma leasingului financiar, credite auto  
sau alte forme de creditare. 

Al doilea complex comercial showroom și service Ford se deschide în 
Târgoviște, în urma unei investiții de 2 milioane de euro.

Se deschide al 3-lea centru integrat showroom și service Ford, 
în Buzău, printr-o investiție de 2,25 milioane euro.

Proleasing Motors devine dealer autorizat BMW, prin deschiderea oficială 
a  centrului integrat showroom și service din Ploiești, primul din țară după 
noile standarde ale mărcii.

Este lansată divizia de comerț cu automobile rulate.

Proleasing Motors devine dealer autorizat Hyundai și service multimarcă.

Proleasing Motors devine dealer oficial BMW M.

Debutează activitatea de distribuție pentru marca Ford.

Februarie 2001

Decembrie 2001

Aprilie 2005

Iulie 2007

Octombrie 2007

Mai 2008

Martie 2013

August 2016

Ianuarie

Iulie

2018

2022
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Ford Proleasing Motors: 
de 22 de ani partenerul tău.

După 2 decenii de activitate, Proleasing Motors 
este unul dintre cei mai importanți dealeri Ford din 
România, cu peste 14.000 de automobile Ford livrate 
și peste 582.000 ore de service facturate. Prin investiții 
permanente în infrastructură, pregătirea personalului 
și dezvoltarea relației cu clienții, Ford Proleasing 
Motors își consolidează an de an statutul de lider 
regional în vânzări pe segmentul automobilelor cu 
preț mediu, desfășurându-și activitatea în cele trei 
centre integrate showroom și service din Prahova, 
Buzău și Dâmbovița.

automobile 
Ford livrate   

22 de ani de Ford Proleasing Motors înseamnă:

de ore de service 
lucrate

14.000 582.000
peste
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BMW Proleasing Motors: centru integrat 
de vânzări și service BMW.

Inaugurat în 2013, dealership-ul autorizat BMW                
Proleasing Motors a rezultat în urma unei investiții de  
2 milioane de euro. Complexul integrează, pe o suprafață 
de peste 2.000 m², primul showroom BMW din România 
dezvoltat după noile standarde internaționale ale 
mărcii, un centru integrat service cu 8 posturi de lucru și 
un post dedicat de vopsitorie, un depozit cu vânzare piese 
de schimb originale, accesorii și produse lifestyle, cât și un 
hotel de anvelope pentru clienți. 

De 10 ani, centrul integrat showroom și service BMW 
Proleasing Motors este în serviciul excelenței, primind, cu 
mândrie distincția  “Best BMW Dealer în Customer Care”.  
Abordarea centrată pe nevoile specifice ale tuturor celor 
care ne-au trecut pragul ne-a ajutat să ne dezvoltăm zi de 
zi, fără a pierde contactul cu așteptările clienților din ce în 
ce mai atenți și mai documentați. Rămânem, în continu-
are, opțiunea preferată pentru cei care își doresc servicii 
la nivelul standardelor pe care marca BMW le reprezintă.

automobile 
BMW livrate   

10 ani de BMW Proleasing Motors înseamnă:

de ore de service 
lucrate

1.630 115.000
peste peste
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Am plecat de la 50 de automobile Hyundai livrate, în  
2018, și am ajuns la peste 500 de contracte anual,  
devenind opțiunea numărul unu al proprietarilor de  
modele Hyundai din regiune.

La Service Hyundai Proleasing Motors asigurăm o gamă 
complexă de servicii: diagnoză, mecanică-electrică,  
tinichigerie-vopsitorie, toate la standarde de service  
autorizat Hyundai.

Hyundai Proleasing Motors: centru integrat 
showroom și service din grupul Proleasing Motors.
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Rulate-proleasing.ro: o divizie născută din convingerea 
că un automobil rulat nu trebuie să fie un compromis.

În baza experienței acumulate în comerțul cu 
automobile noi, Proleasing Motors a lansat, în anul 
2016, o divizie dedicată vânzării de autoturisme rulate.

Departament cu personal specializat pentru 
achiziție și vânzare;
Alocarea unor resurse speciale în departamentul 
de service autorizat Proleasing, pentru testarea și 
verificarea automobilelor rulate comercializate;
Sistem informatic de management al stocurilor și al 
comenzilor, cu actualizare în timp real.

Toate automobilele rulate date spre vânzare sunt 
însoțite de istoricul de reparații și sunt verificate  
în departamentul de service Proleasing Motors. 
Aceasta înseamnă că dealerul oferă garanție  
rulajului 100% real și se asigură că automobilul  
este complet pregătit pentru a intra în posesia  
noului său proprietar. 
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De 22 de ani susținem clienții cu oferte 
de leasing pentru automobile noi și rulate.

Pro Leasing Partener – este divizia care oferă clienților grupului 
Proleasing soluții complete de finanțare, prin încheierea de 
contracte de leasing operațional sau inchiriere pe termen mediu, 
pentru autovehicule noi și rulate.

Aceasta își ia angajamentul să susțina fiecare client prin oferirea 
de servicii integrate conceptului de management de flote, prin 
consultanță specializată, finanțare, mentenanță auto, servicii de ad-
ministrare anvelope, asigurări, asistență rutieră, astfel încât 
clienții să nu fie preocupați decât de creșterea și dezvoltarea 
propriei afaceri.

contracte 
derulate

peste

2.703 
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Partenerul tău. 
În echipă, în fiecare zi mai buni.

Istoria noastră este simplă! Nu am inventat nimic, nu am descoperit niciun lucru senzațional. 
În anul 2001, când o mână de oameni au decis să fondeze ceea ce astăzi numim Proleasing, 
entuziasmul a fost principalul atu. 

Am început să vindem automobile și să semnăm primele contracte de leasing în trei magazine, 
de la parterele unor blocuri din Ploiești, Buzău și Târgoviște. Ni s-au alăturat oameni care au 
avut urechile, ochii și mai ales mințile deschise, oameni care au vrut să devină mai buni în ceea 
ce fac, în fiecare nouă zi. 
Am alocat resurse și timp pregătirii acestor oameni: ne propunem să fim cu toții mai înțelepți și 
mai responsabili. Ne preocupăm să oferim angajaților noștri un spațiu de idei și valori în care  
să se poată implica și regăsi. 

În continuare, vom acționa în două direcții în 
ceea ce privește procesele de business din 
companie, și anume simplificare și modernizare. 

John Galsworthy”Dacă nu gândești la viitor, nu poți să îl ai

Lucian Alexe
Director General 

Proleasing Motors
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Ne putem îndeplini misiunea doar 
bazându-ne pe o echipă responsabilă și unită.

Motorul din spatele performanțelor Proleasing 
Grup este ECHIPA.

Compusă astăzi din peste 150 de angajați, echipa 
a pornit acum 22 de ani cu „o mână de oameni”, care 
și astăzi sunt, în marea lor majoritate, alături de  
companie. Principala armă în realizarea obiectivelor 
de creștere a fost, la momentul respectiv, entuziasmul. 

Astăzi, entuziasmului se alătură experiența alături  
de companie, în vremuri bune și rele, și expertiza  
dobândită prin anii de practică, dar și prin investiții 
permanente în dezvoltarea angajaților. Cu o vârstă 
medie de 37 de ani, echipa este configurată astfel  
încât aceste 3 elemente să conlucreze în mod  
echilibrat, în interiorul fiecărui departament, dar și  
în comunicarea dintre departamente, pentru a 
păstra viu spiritul de echipă. 95 dintre cei 150 de 
angajați au peste 10 ani vechime în cadrul companiei, 
inclusiv 6 dintre cei 8 manageri ai principalelor  
departamente implicate în activitatea comercială.

– Pat Summit”Munca în echipă este cea care îi face pe oamenii 
obișnuiți capabili de rezultate neobișnuite



Implicarea noastră în comunitate reflectă un angajament pe 
care ni l-am asumat în urmă cu 2 decenii de activitate și l-am 
reafirmat pe termen lung: acela de a ne afla în avangarda  
inițiativei de a dezvolta mediul antreprenorial, în strânsă 
legătură cu societatea în care activăm. 

Pentru aceasta, ne alăturăm inițiativelor locale în domeniile 
educației, sportului și artelor și, mai mult, realizăm proiecte 
proprii destinate dezvoltării copiilor și tinerilor. 

Susținem comunitatea din care facem parte, 
fiindcă numai împreună putem crea un viitor mai bun.

Credem cu tărie într-o societate bazată pe respect și valori morale,  
o societate vizionară și unită, care trăiește azi planificând pentru mâine și 
înțelegând că șansele unui viitor mai bun stau în mâinile tinerei generații. 

Pentru acest lucru, realizăm parteneriate cu instituțiile și asociațiile locale  
în domeniul educației – susținem elevii în proiecte de dezvoltare  
antreprenorială și profesorii în inițiative de dezvoltare profesională,  
încurajăm sportul și mișcarea pentru tânăra generație.
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Proleasing Grup în imagini
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Prahova
Dealership BMW, Ford, auto rulate

Dealership Hyundai

Buzău
Dealership Ford

Dâmbovița
Dealership Ford

Adresă:
Șos. Ploiești-Buzău DN 1B
Nr. 505, Loc. Blejoi, Jud. Prahova, 
C.P. 107070

Adresă:
Str. Laboratorului 33-35, 
Ploiești

Dealer și Service BMW: 
www. bmw-proleasing.ro

Dealer și Service Ford: 
www.ford-proleasing.ro

Dealer și Service Hyundai: 
www.hyundai-proleasing.ro

Auto Rulate: 
www.rulate-proleasing.ro

Pro Leasing Partener:
www.partener-proleasing.ro

Adresă:
Șos. Ploiești-Buzău DN 2
km. 106+750
Loc. Buzău, C.P. 120254

Adresă:
Str.Văleni, Nr.1, Bl.33I-33K, Parter, 
Ploiești, Prahova

Adresă:
Aleea Sinaia, Nr. 7, DN 71
Loc. Viforâta / Aninoasa
C.P. 137005

Telefon:
+40 244 51 61 01

Telefon:
+40 244 52 09 33 

Telefon:
+40 238 40 61 61

Telefon:
+40 244 59 72 57

Telefon:
+40 245 20 62 62

Email:
office.prahova@proleasing.ro

Email:
office.prahova@proleasing.ro

Email:
office.buzau@proleasing.ro

Email:
office.dambovita@proleasing.ro

www.proleasing.ro

Proleasing Motors


