SeTKání EMIL FREY SELECT speciál

Prémiové vozy!
Servisní zázemí!
Emil Frey Černý Most
Skorkovská 1585, Praha 14
Emil Frey Select Vysočany
Kolbenova 273/3, Praha 9, Vysočany

Nově otevřeno!
300 vozů na výběr!

Emil Frey Stodůlky
Pekařská 638/5, Praha 5
Emil Frey Select Hostivař
Pražská 38, Praha 10

Na cestě ke spokojeným zákazníkům
Ke třem dosavadním pražským prodejním místům (Praha 5 – Pekařská ul., Praha 9 – Kolbenova a Černý
Most) přibyl nově i velký prodejní areál Emil Frey Select Hostivař v Praze 10 v Pražské ulici.
V rámci programu Emil Frey Select jsou ojeté vozy
v nabídce rozděleny do dvou skupin –
Roční vozy a kategorie Comfort. Pro všechny je
samozřejmostí před zařazením do prodeje pečlivá
technická kontrola s certifikací a minimálně roční
celoevropská plnohodnotná záruka a asistence.
Každý vůz zařazený do prodeje v rámci Emil Frey
Select je zájemcům rovněž k dispozici pro okamžitou testovací jízdu, dalším bonusem je nabíd-

ka výkupu stávajícího vozu. Vybrané vozy z nabídky jsou zákazníkům dodávané s prodlouženou
zárukou v délce minimálně 12 měsíců. Záruka se
vztahuje na selhání mechanických a elektrických
součástí vozidla v maximálním možném rozsahu.
Záruku lze uplatnit v autorizovaném servisu dané
značky v celé Evropě. Certifikované vozy z našich
programů prodeje ojetých vozidel prochází celkovou kontrolou podle servisních a prodejních stan-

dardů s polečnosti Emil Frey. Kontrolou a certifikací může projít pouze vozidlo s jasným původem,
servisní historií, bez závad a v odpovídajícím technickém stavu. A proto, abychom dodrželi motto
společnosti Emil Frey a nabídli vám odpovídající kvalitu, do těchto vozů investujeme čas, servisní znalosti i materiál a díly tak, abyste mohli ihned
a bez nutnosti dodatečných nákladů či oprav bez
obav jezdit.

TYTO A DALŠÍCH 800 VOZŮ NAJDETE NA EMILFREYSELECT.CZ

Peugeot Traveller,
najeto: 11 052 km

Ford Galaxy,
najeto: 147 878 km

Citroën C4 Aircross,
najeto: 127 019 km

