Jelonek, 12 sierpień 2019 r.

Szanowni Państwo
Informujemy Państwa, jako naszych stałych klientów, o statusie współpracy naszej Firmy z Importerem
skuterów Vespa, Piaggio oraz Gilera.
W sierpniu 2019 r. Moto Watin, na mocy zawartego porozumienia stron, kończy współpracę z importerem
Inter Cars w zakresie sprzedaży skuterów, serwisu oraz dystrybucji części zamiennych i akcesoriów.
Nasza decyzja podyktowana jest zmianą biznesowego modelu dystrybucji przez Importera.
Aktualna lista punktów serwisowych dostępna jest na stronie Importera: vespa-polska.pl
Wierzymy, że nasze kontakty biznesowe będą niezmiennie kontynuowane i zarówno Państwu jak i nam
przyniosą wiele satysfakcji. Zapraszamy do skorzystania z usług i oferty naszej Grupy:
 salonu samochodów nowych marki Ford i wyspecjalizowanego Transit Centrum;
 Centrum Samochodów Używanych wszystkich marek, w tym marek premium;
 szerokiego zakresu usług serwisowych, w tym również blacharsko-lakierniczych, opartych o autorski
system kontroli jakości napraw AW6;
 rozliczanie napraw w formie bezgotówkowej przy współpracy ze wszystkimi wiodącymi
towarzystwami ubezpieczeniowymi;
 Centrum Finansowo-Ubezpieczeniowego, oferującego konkurencyjne ubezpieczenia komunikacyjne
oraz finansowanie zakupu pojazdów w przyjaznym kredycie, leasingu czy też w popularnej ostatnio
usłudze wynajmu;
 serwisu wielomarkowego Bosch na ul. Budowlanych 7 w Baranowie (wjazd od ul. Wichrowej).
Zapraszamy Państwa do pozostania z nami w kontakcie.
Posiadamy serwisowe programy lojalnościowe, które pozwalają zaoszczędzić Państwa pieniądze zarówno
w marce Ford jak i w pozostałych markach. Nasze Centrum Likwidacji Szkód jak i Centrum FinansowoUbezpieczeniowe obsługuje wszystkie marki występujące na rynku.
Prosimy o kontakt mailowy na adres: marketing@auto-watin.pl, z podaniem marki Państwa obecnego
samochodu, przygotujemy odpowiednią kartę VIP naszej Firmy ze specjalnymi rabatami. Kompleksowość
usług, jaką oferujemy, przekłada się na wymierne korzyści finansowe.
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Przekonajcie się Państwo sami!
Z poważaniem

Prezes Zarządu
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