MEDIA INFO

AUTOTÝM slaví třetí narozeniny akční
cenovou nabídkou svých služeb
•
•
•
•
•
•

Společnost AUTOTÝM oslaví tři roky na českém trhu v oblasti poradenství při koupi
ojetého vozu
K této příležitosti představuje pro klienty akční cenovou nabídku svých služeb pro
zákazníky
V rámci svého ceníku ruší po u všech nabídkových balíčků poplatek 0,99%
z prodejní ceny kontrolovaného ojetého vozu
Úspora pro zákazníky využívající služeb společnosti AUTOTÝM tak dosáhne výše až
několika tisíců korun
Akční cenová nabídka u příležitosti třetího výročí platí do jejího odvolání
AUTOTÝM rovněž oznámil brzké uvedení dalšího významného produktu výrazně
rozšiřujícího cílovou skupinu zákazníků
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Společnost AUTOTÝM s.r.o. oslaví své třetí výročí působení na trhu v oblasti poradenství při koupi
ojetého vozu. Při této příležitosti připravila dárek pro své zákazníky v podobě cenově výhodné
akční nabídky.
AUTOTÝM představil v rámci oslav třetího výročí svého působení na trhu poradenství s ojetými vozy
nový ceník svých služeb. Hlavní změnou tohoto akčního ceníku je zrušení poplatku ve výši 0,99%
z prodejní ceny kontrolovaného ojetého vozu. Zákazník může zvolením jakéhokoliv nabídkového
balíčku spojeného s nákupem ojetého vozu získat cenové zvýhodnění v řádu až několika tisíců korun.
Nový akční ceník společnosti AUTOTÝM je platný do jeho odvolání.
„Každý rok naší společnosti na trhu se snažíme oslavit jinou formou. V minulém roce jsme slavili
s veřejností naše narozeniny na tradiční motoristické slavnosti Legendy. Letos jsme se rozhodli dát
našim zákazníkům, kteří zvažují zakoupení ojetého vozu příjemný dárek v podobě snížení ceny našich
služeb. Do této doby registrujeme 2897 uzavřených smluv. Pevně věříme, že naše poradenství bude
přístupnější ještě většímu okruhu zájemců o naše služby,“ sdělil Jiří Beneš, vedoucí oddělení péče o
zákazníka společnosti AUTOTÝM.

Kromě zmíněného „narozeninového“ dárku v podobě výhodného akčního ceníku chystá AUTOTÝM
velmi brzo pro veřejnost zcela nový produkt. Ten umožní jeho zájemcům časově rychlejší, finančně
výhodnější a uživatelsky jednodušší cestu ke skutečně existujícímu, předkontrolovanému a kvalitnímu
ojetému vozu. Tento produkt bude milníkem v činnosti společnosti AUTOTÝM na celém území České
republiky.
_____________________________________
O společnosti:
Společnost AUTOTÝM s.r.o. vznikla v červnu roku 2014 se sídlem v Praze jako start up projekt, který vytvořila společnost
Creative Dock, zabývající se inovacemi v různých oborech (finance, pojištění a energetika). V rámci start up projektu
AUTOTÝM pracuje v této společnosti 14 zaměstnanců. Hlavní činnost společnosti se zaměřuje na vyhledávání kvalitních
ojetých vozů dle požadavků zákazníků, administrativní prověření vozu (historie, počet skutečně najetých kilometrů a pravost
dokumentace vozu, atd.) společně s partnerem – společností CEBIA spol. r.o.. Následně základní technickou prohlídku a
testovací jízdu provádí rádci společnosti AUTOTÝM. Poslední fází procesu prověření vozu je jeho kontrola ve smluvním
servisu. Nedílnou součástí nabídky společnosti AUTOTÝM s.r.o. je rovněž, v případě zájmu zákazníka, sjednání povinného
ručení, havarijního pojištění vozu či možnost jeho profinancování.
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