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Descrierea Programului Showroom Online Radacini

• Puteti accesa online stocul de masini al grupului Radacini. In plus, v-am pregatit si masini cu oferta speciala!

• Dupa ce platiti contravaloarea masinii, livrarea o facem gratuit direct la dumneavoastra acasa*!

*din showroom-urile localizate in orasele Bucuresti, Brasov, Braila, Galati si Constanta, pe o raza de 60 km livrarea
se face gratuit;

Mod de lucru

• Alegeti masina care va place. Aveti informatii legate de pret, avantaj client si pretul prin Rabla (in cazul in
care sunteti eligibil pentru acest program)

• Click pe ID-ul masini,  completati  formularul de contact cu adresa de e-mail si  locatia de unde doriti  sa
cumparati masina, iar oferta personalizata pentru masina aleasa va sosi pe adresa de e-mail*.

*Noi trimitem in cateva minute oferta pe email, dar daca nu o primiti va recomandam sa verificati si rubrica SPAM

• Un specialist in vanzari dedicat va va contacta pentru a raspunde la intrebarile dvs si a stabili amanuntele
privind rezervarea masinii.

Plata

• Daca sunteti de acord cu oferta noastra, veti primi pe e-mail contractul de livrare, pe care va rugam sa il
semnati si sa il returnati scanat.

• Dupa aceea veti  primi factura proforma care contine avansul minim necesar rezervarii  masinii  sau platii
integrale a masinii (functie de alegerea dvs).

• Plata se efectueaza on line prin banca.

Livrare

• Dupa  plata  integrala  a  masinii,  specialistul  de  vanzari  va  va  contacta  pentru  a  stabili  impreuna  cu
dumneavoastra  detaliile  legate  de livrarea masinii  (locul  si  ora  livrarii).  Masina va sosi  transportata  pe
platforma, in termenul convenit.

• Bineinteles ca puteti alege si o configuratie anume pentru masina dumneavoastra. iar daca doriti sa accesati o
varianta de finantare (rate sau leasing), specialistul nostru in vanzari va va oferi tot concursul pentru aceasta!

Ofertă valabilă în limita stocului disponibil, în anumite termene și condiții. Prețurile sunt exprimate in Euro si
conțin TVA și prima de casare. Oferte valabile prin Programul Rabla 2020 până la 30 aprilie 2020.

Plata se face la curs BNR + 1% din ziua efectuarii platii.

Detalii suplimentare la 0737.600.600 sau relatii.clienti@radacini.ro
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