Sukces jest wynikiem właściwej decyzji.
Eurypides

Nie sprzedajemy aut. Selekcjonujemy je dla Ciebie.
Przyguccy Select to nowy model zakupu samochodów Premium. Określasz swoje oczekiwania, a my
wybieramy i dostarczamy idealny dla Ciebie model samochodu. W najlepszej cenie. Odwracamy
dotychczasowy sposób myślenia. Jesteśmy partnerami w poszukiwaniu Twojego wymarzonego
samochodu. Zlecasz nam zadanie, a my je realizujemy. Doradzamy mądrze i wskazujemy najlepsze
rozwiązania. Twoje zadowolenie to nasz sukces.

Luksus
Mówisz nam czego chcesz, słuchamy i wspólnie rysujemy obraz Twoich oczekiwań. Pijesz dobrą kawę
w wygodnym fotelu i rozmawiamy. Wracasz do domu, a my szukamy, analizujemy i dokonujemy dla
Ciebie SELEKCJI. Wybór należy do Ciebie. Selekcja do nas. Zdejmujemy z Ciebie ciężar szukania,
sprawdzania i negocjowania ceny. Nasza definicja luksusu to komfortowe i wygodne osiąganie
pożądanego celu.

Oferta Przyguccy Select
•
•
•
•
•
•

Modele 30 różnych marek samochodów, m.in. Mercedes‐Benz, Audi, BMW, Porsche.
Samochody sprowadzane z rynków UE lub USA, również w opcjach niedostępnych w Polsce.
Samochody fabrycznie nowe i sprawdzone auta demo.
Samochody zabytkowe.
Skutery i rowery dla wymagających.
VIP serwis ‐ pełna opieka i dedykowany doradca.

Dlaczego klienci wybierają Przyguccy Select?
•
Smart Deal. Nie sztuką jest wydać dużo pieniędzy. Sztuką jest dostać za nie jak najwięcej.
Jesteśmy ekspertami w wyszukiwaniu i generowaniu dobrych okazji.
•
Szeroki wybór. Dajemy więcej możliwości niż w tradycyjnym salonie. Selekcjonujemy
i dostarczamy auta 30 marek z salonów w Polsce, UE i USA.
•
Niezależność. Doradzamy obiektywnie, bo odwróciliśmy role: reprezentujemy Ciebie, a nie
producentów.
•
Skuteczność. Wyznajemy zasadę, że na świecie zawsze istnieje produkt dokładnie taki,
jakiego chcesz. Znalezienie go to kwestia know‐how i czasu.
•
Najlepsza cena. Doskonale znamy rynek i mamy dostęp do unikalnych informacji oraz ofert.
•
Oszczędność czasu. Robimy wszystko za Ciebie, żebyś w tym czasie mógł zająć się tym,
co naprawdę ważne.
•
Gwarancja – współpracujemy tylko z autoryzowanymi salonami, gwarantujemy
bezpieczeństwo i absolutną legalność każdej transakcji, zapewniamy udokumentowane historie
pojazdów i gwarancje producentów.
•
Dyskrecja. Szanujemy pokładane w nas zaufanie klientów. Rozmowy z nami to jak spotkania
w klubie dżentelmenów.

VIP Serwis
Wybierając Przyguccy Select zostajesz naszym wyjątkowym klientem i jesteś objęty programem VIP
Serwis. Zapewniamy Ci najwyższej jakości obsługę przed i po zakupie samochodu.
•
Dedykowany doradca – Każdy klient otrzymuje osobistego eksperta, który pomaga
w wyborze odpowiedniego auta, dba o jego serwis i doradza jak zaufany przyjaciel. To osoba, do
której zawsze możesz zadzwonić z każdym pytaniem.
•
Kompleksowa obsługa – zapewniamy przeglądy, serwis mechaniczny i blacharsko‐lakierniczy
oraz dobór odpowiednich części w przypadku napraw.
•
Ponadprzeciętny komfort – dbamy o to, by użytkowanie kupionego u nas pojazdu było
beztroską przyjemnością. To my przypominamy Ci o niezbędnych terminach przeglądów i serwisów.
Odbieramy i dostarczamy Twoje auto w dowolnie wyznaczone przez Ciebie miejsce. Zapewniamy
nowe samochody zastępcze.
Dowiedz się o nas więcej na www.select.przyguccy.pl lub zapytaj o opinię jednego z ponad 25 000
naszych zadowolonych Klientów.
Umów się na rozmowę z doradcą:
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