PRODEJ VOZŮ V ONLINE REŽIMU
Vážení klienti, dle nařízení vlády je naše prodejna vozů uzavřena. Situaci bereme vážně a přijali jsme veškerá možná bezpečnostní opatření. Prodej nových i ojetých vozů probíhá v online režimu s následujícím
postupem:
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Telefonická či emailová konzultace s prodejci. Následná specifikace a výběr vozu.
Finální sestavení objednávky, která je zaslána emailem. Zaslání cenové nabídky
pojištění a financování vozu.
Vystavení faktury a platba převodem.
Podpisy předem zaslaných smluv proběhnou společně s předáním vozu.
Doprava vozu k Vám domů prostřednictvím odtahové služby.
a) Odtah je pro všechny klienty do 30km ZDARMA!
b) Dále se cena pohybuje podle počtu ujetých km.

5)

Telefonická či emailová konzultace s prodejci. Specifikace a výběr vozu.
Konkrétní fotodokumentace a videodokumentace vybraného vozidla, včetně
případných vážnějších poškození. Doložení technické dokumentace vozu a
realizace Vašich požadavků a dotazů.
Vystavení faktury a realizace platby:
a) platba předem převodem
b) platba hotově při předávací prohlídce vozu
c) platba převodem po předávací prohlídce vozu*
* Pokud člověk zvolí platbu převodem po předváděcí prohlídce vozu, bude klíč
společně s doklady odeslán poštou v okamžiku připsání platby.
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Předání vozu v bezpečnostním režimu za přítomnosti ochranných prostředků
z důvodu Vaší i naší bezpečnosti. Následuje základní vysvětlení ovládání vozu a
podpisy smluv, včetně pojištění a financování.
Případné další dotazy týkající se ovládání vozu probíhá telefonicky s našimi
prodejci.

Všechny smluvní dokumenty a dokumenty týkající se záruk, pojištění a
financování, budou klientům odesílány předem prostřednictvím emailů.
Dopravení vozu k zákazníkovi:
a) při odběru vozu v ceně nad 200 000 Kč doprava do 100km ZDARMA!
b)Ostatní ceny dle počtu ujetých kilometrů
Předání vozu v bezpečnostním režimu za přítomnosti ochranných prostředků z
důvodu Vaší i naší bezpečnosti. Následuje základní vysvětlení ovládání vozu a
podpisy smluv, pojištění a úvěrů. Účetní doklady budou zaslány prostřednictvím
emailu.

