Vážení Zákazníci,
aj napriek dnešnej situácií, sme si vedomí že potrebujete byť mobilní, preto za maximálnych
bezpečnostných a hygienických opatrení sme otvorili náš servis od pondelka 30.03.2020 a to v
pracovných dňoch od 7:30 do 16:00 hod.
Informácie o spôsobe fungovania prevádzky servisu v spoločnosti AB AUTOSERVIS spol. s r.o.,
Humenné:
- Objednávanie do servisu môžete na tel. číslach uvedených na webovej stránke
www.abautoservis.mitsubishi-motors.sk v sekcii kontakty alebo vypísaním online formuláru na
rovnakej webovej stránke.
- Príjem vozidiel bude prebiehať výhradne vonku, dodržiavajte prosím stanovené pokyny dané
prijímacím technikom pri objednávke alebo informačnými tabuľami v areáli našej firmy. Naši
technici budú vybavený ochrannými pomôckami – rúška a ochranné rukavice. Taktiež žiadame
našich zákazníkov, aby boli rovnako vybavený zodpovedajúcimi ochrannými pomôckami. Vozidlá
pri preberaní budú dezinfikované, z tohto dôvodu odporúčame pristavenie vozidla 24 hodín vopred.
- Odvoz zákazníkov zo servisu nebudeme z bezpečnostných dôvodov zabezpečovať, zdržiavanie na
prevádzke nebude možné, preto prosíme zákazníkov aby si zabezpečili odvoz individuálne.
- Platby za vykonané servisné služby sa budú realizovať výhradne bankovým prevodom vopred,
alebo platobnou kartou na mieste vyhradenom v autosalóne. Preto žiadame takto platiacich
zákazníkov, aby mali pri vstupe do budovy ochranné rúška alebo inú vhodnú alternatívu,
vydezinfikovali si ruky alebo použili jednorázové hygienické rukavice. Dezinfekčné prostriedky
alebo hygienické rukavice sú dostupné pre našich zákazníkov hneď po vstupe do budovy.
- Momentálne je predaj nových vozidiel pozastavený, ale predajcu môžete kontaktovať na tel. č.
0917 999 116 alebo mailom predaj@abautoservis.sk. Bude Vám vedieť poskytnúť dostupné
informácie, poprípade vypracovať cenovú ponuku a ponuku financovania na Vami zvolené vozidlo.
Na stránke www.abautoservis.sk si môžete pozrieť aktuálnu ponuku našich nových, predvádzacích
alebo jazdených vozidiel.
Vážení Zákazníci,
chceme Vás poprosiť o trpezlivosť a čo najväčšiu súčinnosť pri poskytovaní akýchkoľvek služieb
pre Vás. Ďakujeme za dodržiavanie našich bezpečnostných pokynov, ktoré v týchto časoch
prinášajú vzájomný diskomfort, ale sme si vedomí, že prinášajú aj čo najväčšiu mieru ochrany
zdravia a bezpečnosti pre nás všetkých. Preto dúfame, že spoločnými silami sa nám podarí zvládnuť
všetky úlohy k čo najväčšej našej, ale hlavne Vašej spokojnosti.
Tešíme sa na spoluprácu
S pozdravom
Váš tím AB AUTOSERVIS - Humenné

