
      
 

   

 

 
 
 
Business Lease Netherland a Terberg Leasing – důležitý krok do budoucnosti 
 
Rodinné firmy Business Lease a Terberg Leasing spojily své síly na holandském 
trhu. 3. ledna vznikla nová organizace - Terberg Business Lease Group B.V.  

„Přípravy na fúzi byly dlouhé, intenzivní a důkladné. Výsledek nás velmi těší a jsme 
rádi, že se fúze podařila již začátkem roku,“ říká Paul Zekhuis, CEO skupiny 
AutoBinck, která je majitelem skupiny Business Lease. „Nová společnost bude mít 
daleko více příležitostí a díky většímu rozsahu i lepší zviditelnění na trhu.“ 

Fúzí vzniká silná společnost, která může lépe udržovat krok se společenským 
vývojem a to nejen díky široké nabídce produktů a služeb na trhu, ale také díky 
propojení tří značek: Terberg Business Lease, Privatelease.com a Justlease. Díky 
spojení má nyní skupina Terberg Business Lease vozový park o velikosti 46 500 
vozů. 

Business Lease se nyní zaměří na trhy v oblasti střední a východní Evropy. Tento 
krok dovolí Business Lease věnovat oblasti střední a východní Evropy větší 
pozornost a také v pobočkách v České republice, na Slovensku, v Polsku, 
Maďarsku a Rumunsku, více investovat. Investice do IT, produktů a zaměstnanců 
pomohou zlepšovat kvalitu služeb poskytovaných klientům a jejich řidičům. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      
 

   

 

Novinky v managementu Business Lease  

Po dlouholetém působení na pozici Managing Director Business Lease CZ se Elias 
Drakopoulos  ujímá vedení nadnárodní skupiny Business Lease ve střední a 
východní Evropě.  

Od 1. ledna 2019 je Elias Drakopoulos odpovědný za řízení společností Business 
Lease v zemích patřících do skupiny střední a východní Evropy – Českou 
republiku, Slovensko, Polsko, Maďarsko a Rumunsko. 

„Jsem vděčný za dobu, kterou jsem strávil v Business Lease Česká republika, byl 
jsem členem tohoto úspěšného týmu více než 12 let. V minulém roce jsem už 
přebíral odpovědnost za Business Lease v oblasti střední a východní Evropy.  
V této době rychlých změn nelze pracovat na dvou pozicích, alespoň ne tak, abych 
byl sám se sebou spokojen,“ říká.  

Na pozici Managing Director byl jmenován Martin Bulíř. Do Business Lease 
přichází po dlouholetém působení ve vedení společnosti Edenred CZ s.r.o. Jeho 
zkušenosti z pozice obchodního ředitele a posléze i ředitele Edenred CZ budou 
pro Business Lease velkým přínosem.  

 „Nebylo lehké najít pro vedení Business Lease Česká republika nástupce, proto 
jsem velmi rád, že k nám od 1. ledna přichází zkušený a úspěšný manažer, zralá 
osobnost, která povede tuto společnost a její tým, do budoucích úspěšných let“, 
dodává pan Elias Drakopoulos. 

 „Těšíme se na společnou cestu k mobilitě budoucnosti“, shodují se oba pánové.  

 


