אוטו–גיל Suzuki

רשימת הטבות שברצוני להעניק לגמלאי תעשייה אווירית
ראשית קבל סקירה קטנה על המקום
מרכז שרות ומכירה אוטו גיל ממוקם באזור התעשייה עקרון  2000קריית עקרון
המכונה "צומת ביל"ו".
מרכז השרות והמכירה כולל בתוכו את כל מגוון השירותים הרלוונטיים לרכבי
סוזוקי :
מכירת רכבי סוזוקי חדשים
מחלקת טרייד אין
מוסך הכולל מחלקת מכונאות ,חשמל ,מיזוג אויר ,דיאגנוסטיקה ,מכשיר מיני
ליין לבדיקה ממחושבת של מערכות הבטיחות ברכב ,מכשיר לכיוון פרונטים
ותקנות
מחלקת פחחות וצבע
ועוד
מרכז השרות והמכירה נהנה בכל המחלקות מצוות מנוסה ומקצועי.
להלן ההטבות שאני רוצה להעניק לעמיתים שלכם :
סוכנות המכירה לרכבי סוזוקי חדשים :
מעבר לכל מבצע ארצי או ייעודי (הוט ,חבר וכו') שיהיה ייהנו העמיתים שלכם
משני דברים נוספים :
מצלמת דרך קדמית איכותית
*הרחבת אחריות לשנתיים נוספות כלומר סה"כ  5שנות אחריות
(* בכפוף לכתב האחריות הנמצא במשרדי החברה)
מחלקת הטרייד אין :
שלושה חודשי אחריות נוספים מעבר לאחריות שניתנת לרכבים במידה וניתנת
כלומר רכב משומש שזכאי לשנת אחריות יקבל שנה ושלושה חודשים ,רכב
שזכאי לשישה חודשים יקבל תשעה וכך הלאה.
מובן שכל רכבי הטרייד אין שלנו עוברים בדיקה והשבחה ע"י מרכז השרות
שלנו לפני מכירתם ללקוח ומתן האחריות.
מוסך שרות :
למוסך השירות ניתן את ההנחות הבאות
עבודה 20% :
חלקים מקוריים 5% :
חלקים חלופיים 15% :
שינוע מבית הלקוח ברדיוס של עד נס ציונה ,רמלה ,יבנה ,מזכרת
בתיה ,גדרה ומה שבניהם – ללא חיוב.
מוסך פחחות :

במחלקת הפחחות אנו נמצאים נכון לרגע זה בהסדר מוסכים עם חברות
הביטוח :
הפניקס
איילון
מגדל
מנורה
אנו במו"מ עם עוד מספר חברות וברגע שיתווספו חברות נוספות נעדכן
במקרים בהם הלקוח מבוטח בחברת ביטוח שאינה נמצאת איתנו בהסדר נישא
בפרש בין ההשתתפות העצמית של מוסכי ההסדר לבין ההשתתפות העצמית
שאינה בהסדר מוגבל עד  15%מסך הנזק
כלומר  ,אם ההשתתפות העצמית של הלקוח היא  ₪ 1000במוסך הסדר ו –
 ₪ 2000במוסך שאינו הסדר אני אסבסד את ההפרש ( אם אני לא ברור אשמח
להסביר טלפונית )
מבחינתי ניתן לתת הטבות אילו לכלל עובדי תעשיה אווירית ועובדי אלתא  ,הם
ובני משפחותיהם מדרגה ראשונה
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