ПРИСЪЕДИНЕТЕ СЕ КЪМ НАС И ПРАВЕТЕ НЕЩО, КОЕТО ОБИЧАТЕ

ПРОДАЖБИ
o
o
o
o

Оторизиран дилър за нови и употребявани автомобили Scania – Швеция - пълна гама тежкотоварни автомобили,
автобуси, индустриални и морски двигатели.
Дистрибутор за Република България на самосвални полуремаркета STAS N.V. – Белгия.
Дистрибутор за Република България на полуремаркета Lecitrailer S.A. – Испания.
Дистрибутор за Република България на полуремаркета Magyar S.A. – Франция.

СЕРВИЗ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ
o
o
o
o

Сервизи, оборудвани и работещи по международните стандарти на
Scania.
Възможност за онлайн заявка на резервни части чрез системата Scania
Parts Online.
1 година международна гаранция.
Над 90 % наличност в България и възможност за 24-часова доставка на
части без оскъпяване за клиента.

СЛЕДПРОДАЖБЕНО ОБСЛУЖВАНЕ
o

Договори за обслужване и договори за ремонт и обслужване,
позволяващи планиране на разходите.
o Изпълнение на обслужванията и ремонтите на високо
професионално ниво и възможност за диагностика на
автомобила от разстояние.

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА АВТОПАРКА
o

o

Система подпомагаща административни задачи и способстваща за
увеличаването на оперативната икономичност на автопарка, като работи
от компютъра в офиса.
Можете да проследите точното местоположение на превозните
средства, техния разход на гориво, как се шофират и дори потенциалните
им технически неизправности.

ОБУЧЕНИЕ НА ШОФЬОРИ
o
o
o

За всеки клиент на Scania.
Развива уменията на шофьорите да управляват по-икономично и
по-безопасно товарните автомобили Scania.
Оптимизира експлоатационните разходи и
допринася за запазване на високата остатъчна
стойност.

ФИНАНСИРАНЕ И ЗА СТРАХОВАНЕ
o

o

Финансиране и застраховане на нови и
употребявани превозни средства Scania, както и съпътстващото
оборудване /различни видове надстройки и ремаркета/ от “Скания
Файнанс България” ЕООД.
Лизинговото финансиране и застрахователните решения на Scania са
гъвкави и съобразени със специфичните нужди на клиентите,
подкрепяйки ги в единствения бизнес, който има значение – техния.

ПРИСЪЕДИНЕТЕ СЕ КЪМ НАС И ПРАВЕТЕ НЕЩО, КОЕТО ОБИЧАТЕ!
Наемането на нови таланти е в основата на убежденията ни в АГРИ М.
Като се започне от сервизните техници и системните анализатори до
професионалистите по финанси и продажби – ние всички работим
заедно за разработването на решения за устойчив транспорт.

ЗА ВРЪЗКА С НАС:
Агри М ООД
Пловдив – 4003, ПК 11, Голямоконарско шосе, 4-ти километър
Телефон: 032 90 99 70
Електронна поща: sales@agri-m.bg

www.agri-m.bg

