PONUKA PRE NAŠICH ŠPECIÁLNYCH KLIENTOV

NAŠ SERVIS-PRÍSĽUB PRE VÁS
Vážení zákazníci,
Od roku 1990 ponúka Buchbinder Rent-a-Car svojím
klientom rozsiahly vozový park, spoľahlivý servis a taktiež
správny pomer ceny ku kvalite našich služieb. Naším cieľom
je dostať našich klientov do pohybu. Už po prvom kontakte
s našou firmou si môžete všimnúť náš kvalitný servis, naše
skúsenosti a taktiež naše úsilie o neustále zlepšovanie
kvality poskytovaných služieb. Sme tu pre Vás! Sme tam, kde
ste aj Vy!
Vďaka našej celoštátnej sieti pobočiek v Nemecku, Rakúsku, Maďarsku, severnom
Taliansku a na Slovensku sa dostanete k svojmu vysnívanému vozidlu rýchlo a jednoducho.
Je jedno, či potrebujete osobné vozidlo, transportér, nákladné vozidlo alebo vozidlo
so špeciálnym vybavením, ponúkame Vám vždy to správne riešenie pre Vaše potreby.
V oblasti prenájmov nákladných vozidiel máme vedúce postavenie na trhu nielen
v Nemecku, ale aj v Rakúsku a na Slovensku. Budeme Vás prevádzať od začiatku
až po koniec Vášho nájmu – od prevzatia vozidla na jednej z našich pobočiek až po jeho
odovzdanie na Vami zvolenom mieste. Taktiež sme Vám kedykoľvek k dispozícii pre Vaše
otázky. „Buchbinder Vás dostane do pohybu – presvedčte sa sami!“
So srdečným pozdravom

Váš Hubert M.Terstappen
Člen vedia Buchbinder Autovermietung

BUCHBINDER
BODUJE SVOJÍM VEĽKÝM VÝBEROM
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NÁKLADNÉ VOZIDLÁ

Od malých vozidiel až po luxusné vozidlá, od transportérov až k 12-tonovým vozidlám
– ponúkame Vám veľké množstvo možností mobility. Na bezpečnosti našich zákazníkov
nám záleží. Naše vozidlá sú svedomito kontrolované a starostlivo udržiavané. Okrem
toho Vám ponúkame vozidlá najnovšej generácie.
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BUCHBINDER

BODUJE BLÍZKOSŤOU
Sme tu pre Vás!
So

180
pobočkami
mestách aj na
letiskách v Nemecku,
Rakúsku, severnom
Taliansku, Maďarsku
a na Slovensku sme
Vám vždy nablízku.
Sme tam, kde ste
aj Vy. Práve preto sa
v

dostanete k Vášmu vysnívanému
vozidlu rýchlo a jednoducho. Za malý
poplatok Vám pristavíme vozidlo
priamo pred Váš dom. Chcete odovzdať
vozidlo na inej pobočke? Žiaden
problém!
Najbližšiu pobočku nájdete na webovej stránke www.buchbinder.sk
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BUCHBINDER

BODUJE MNOŽSTVOM DOPLNKOVÝCH SLUŽIEB

Ponúkame Vám všetko, čo potrebujete
ku kvalitnej jazde. Rozhodnite sa pri Vašej
rezervácii pre naše doplnkové služby a zažite dobrý a bezpečný pocit z jazdy. Na našej
webovej stránke sme pre Vás pripravili viacero atraktívnych akcií, ako napr. dovolenkovú, víkendovú alebo iné špeciálne akcie.

Naše doplnkové služby:
● Navigácia s aktualizovanými mapami,
● doplnkové poistenie,
● zimná výbava,
● sťahovací balíček,
● vanička alebo detská sedačka
● a ešte omnoho viac!

PREČO BY STE SA MALI ROZHODNÚŤ PRÁVE PRE

BUCHBINDER?

Dali sme si za úlohu dostať Vás do pohybu. Od nášho vzniku v roku 1990 sme urobili maximum
pre to, aby sme Vám poskytli kvalitný servis. Nechajte sa presvedčiť našimi službami:

Férový pomer ceny a kvality
Dobrá dostupnosť – naša sieť
zahŕňa viac ako 160 pobočiek
v mestách a na letiskách v Nemecku, Rakúsku, severnom Taliansku,
Maďarsku a na Slovensku
Vysoká spoľahlivosť – náš vozový park je starostlivo udržiavaný
a ponúka vozidlá najnovšej generácie
Flexibilita – dostupnosť našich
vozidiel je vždy zaručená. Jednosmerné rezervácie sú taktiež
možné.
Náš záväzok – spokojnosť našich
zákazníkov je naším najväčším cieľom.

Široký sortiment produktov –
je jedno, či ide o osobné vozidlá,
transportéry, nákladné vozidlá
alebo vozidlá so špeciálnym vybavením, Buchbinder Vám ponúka
množstvo riešení
Významné postavenie na trhu
v prenájme nákladných vozidiel

Motivovaní, kompetentní a priateľskí zamestnanci

Nonstop bezplatná linka dostupná aj v nočných hodinách
7 dní v týždni

BUCHBINDER

BODUJE KVALITOU A SPOĽAHLIVOSŤOU
Náš spôsob práce a komunikácia s Vami sú sprevádzané férovosťou a rešpektom. Neustále
zlepšujeme kvalitou našich služieb. To všetko bolo ocenené rôznymi cenami a pečaťami kvality.
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BUCHBINDER

BODUJE OSOBNÝM KONTAKTOM SO ZÁKAZNÍKMI

POŽIČAJTE SI
ZA FÉROVÉ
CENY

www.buchbinder.sk

info.bratislava@buchbinder.sk

tel.: 02 / 43 637 821

