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O FIRMIE
Nasza firma powstała w 1999 roku. Początkowo zajmowaliśmy się budową i
obsługa samochodów rajdowych oraz sprzedażą części do Forda. W roku 2003
postanowiliśmy przenieść jakość i wiedzę z areny sportu samochodowego na rynek
obsługi i serwisowania samochodów ulicznych. Jako, że właściciel firmy już od szkoły
średniej związany jest z marką Ford, wybór padł na specjalizacje właśnie w tej grupie
producenckiej.
Obecnie specjalizujemy się w marce Ford ale naprawiamy i obsługujemy również
samochody marek Mazda i Jaguar. Oczywiście nadal pozostaliśmy wierni pasji rajdowej i
jako autoryzowany polski dealer firmy Msport -oficjalnego działu sportu Forda, nadal
budujemy i obsługujemy samochody wyczynowe. W dniu dzisiejszym dbamy przede
wszystkim o wysoki poziom usług jednak nie zapominamy o utrzymaniu konkurencyjności
cenowej.
OFERTA FLOTOWA
Nasze usługi skierowane są dla małych, średnich i dużych firm, posiadających auta
osobowe i dostawcze. Od 1999 roku specjalizujemy się w marce Ford. Kompleksowość
świadczonych przez nas usług oraz wygodna lokalizacja pozwoli Państwu na krótki postój
floty samochodowej, zminimalizowanie strat oraz znaczne ograniczenie kosztów.
Każda firma korzystająca z naszych usług liczyć może na szybki, fachowy serwis i
naprawy, bez konieczności umawiania się na odległy termin, z zachowaniem najwyższej
jakości obsługi, przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu. Umowy serwisowe flot
samochodów firmowych zapewniają korzystne warunki obsługi i atrakcyjne ceny.
Oferta flotowa zapewnia:
1. Natychmiastowy termin naprawy
W ramach umowy flotowej klient otrzymuje pierwszeństwo w przyjęciu do naszego
serwisu.
2. Szybki serwis i naprawy
Zlecenie naprawy realizowane jest w możliwie najkrótszym czasie w razie potrzeby
wydłużymy czas pracy naszego serwisu.
3. Całodobowa opieka naszego serwisanta
Nasz serwisant jest do dyspozycji pod wskazanym numerem telefonu przez 24h
4. Samochód zastępczy
Otrzymujecie Państwo samochód zastępczy na preferencyjnych warunkach.
5. Prowadzenie rejestru napraw i przeglądów
Nasza recepcja przechowuje dane napraw, przypomina Państwu o konieczności
dokonania przeglądów okresowych i innych koniecznych okresowo wymian.
6. Wszystkie naprawy zgodnie z technologią producenta

Usługi w naszym serwisie prowadzone są w standardzie obsługi serwisów
autoryzowanych. Pracujemy na fabrycznym sprzęcie diagnostycznym oraz oryginalnych
narzędziach specjalnych
7. Bezgotówkowy system rozliczeń szkód w ramach polisy ubezpieczeniowej
W przypadku likwidacji szkody z polisy ubezpieczeniowej zaopiekujemy się samochodem
od holowania do wydania gotowego do jazdy samochodu. Wszystko w opcji
bezgotówkowej.
8. Zindywidualizowane warunki handlowe
Istnieje możliwość indywidualnego negocjowania warunków współpracy jak ceny, terminy
czy formy płatności
Kilka firm i instytucji które skorzystały z naszych usług i nadal współpracujemy.
URZAD MIASTA MIKOŁÓW
HYDROBUDOWA ŚLĄSK S.A
MIFAMA
VALLENTIS POLSKA SP.ZO.O.
ZAKŁADY MECHANICZNE ''WIROMETR'' S.A
DOORSYSTEM
PRZEDSIĘBIORSTOW ROBÓT INŻYNIERYJNYCH
PRZEDSIEBIORSTWO ROBÓT KOLEJOWYCH
CENTRALNY OŚRODEK INFORAMTYKI GÓRNICTWA
LANDIRENZO POLSKA SP.ZO.O.
SYNTEZIS SP.ZO.O.
ATMOTERM S.A
BALTON SP.ZO.O.
PROFORM SP.ZO.O
REITER POLSKA SP.ZO.O.
KAJA BOGDAN BAŃCZYK
Zapraszamy do współpracy.
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