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Jako kolejny punkt na mapie Polski pod sztandarem „trzech diamentów” z dużymi aspiracjami
na sukces, swoje w lutym 2012 otworzył krakowski dealer Pan Jan Wójcik, pod jakże
regionalną nazwą „Auto Krak” J. Klientów małopolski i nie tylko, chce skusić nie tylko
samochodami Mitsubishi kusząco lśniącymi satynową poświatą, sprawiającymi wrażenie
większych i mocniejszych w ciepłym klimacie przestrzeni nowego salonu mieszczącego się przy
ul. Jasnogórskiej 105 – jednej z głównych arterii Krakowa drodze Nr 94, ale również serwisem.
Serwisem który kusi nie tylko swoją przestronnością i nowinkami technicznymi stanowiącymi
jego wyposażenie, a przede wszystkim zapałem pracowników, którzy niestrudzenie pałają
chęcią niesienia pomocy klientom. Chcemy zdobyć Państwa zaufanie profesjonalizmem,
rzetelnością, terminowością, czy transparentnością obsługi. Pomocny w tym jakże trudnym
zadaniu ma być uśmiech pracowników, i ekspres do kawy. Ta zaczarowana maszyna, w rękach
naszego personelu potrafi wyczarować nie tylko aromatyczne espresso, ale także subtelne cafe
latte, które na Państwa życzenie towarzyszyć będzie nam we wspólnie spędzonych chwilach.

Chcielibyśmy wszystkich Mistumaniaków zaprosić do odwiedzin w naszym salonie i zapoznania
się z ofertą marki, szerokim wachlarzem usług świadczonych przez naszą firmę, zarówno w
zakresie usług finansowych, gdzie pracownik wesprze Państwa wiedzą w zakresie
ubezpieczeń, czy doradzi w wyborze finansowania. Nasz serwis podzieli się z Państwem
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wiedzą, mamy nadzieję że z wzajemnością J. Doradzimy jaki kolor jest w tym sezonie „modny”J
A nasza lakiernia spełni każde, nawet najbardziej indywidualne Państwa życzenie i choćby
najbardziej wyszukane oczekiwania. Bezgotówkowo z ubezpieczycielem rozliczymy naprawę
Państwa pojazdu bez względu na to jakiej jest marki, a nasza blacharnia i lakiernia posiada
autoryzację nie tylko Marki Mitsubishi zawsze stając na wysokości zadania J. Zapraszamy
również do skorzystania z bogatej oferty oryginalnych akcesoriów Mitsubishi przy filiżance
aromatycznej kawy okraszonej uśmiechem i życzliwością.

Aby Państwa jeszcze bardziej zachęcić przygotowaliśmy specjalną akcję – szczegóły w ulotce
do pobrania, jak i specjalne tylko dla Mistumaniaków rabaty, wynoszące:

Robocizna

Części

Akcesoria

- 15% rabatu,

- od 10% do 15% rabatu,

- od 10% do 15% rabatu

Jesteśmy do Państwa dyspozycji przez sześć dni w tygodniu: od poniedziałku do piątku: salon
od 9:00 do 19:00, serwis i części – od 8.00 do 19.00, a w soboty salon 9.00-15.00 a serwis i
części 8:00 do 14:00. Przydatne mogą być również numery telefonów: salon 12/353 30 50,
serwis 12/353 30 52, części zamienne 12/353 12 53.

Serdecznie zapraszamy! a więcej informacji znajdziecie Państwo na www.mitsubishi.autokrak.
pl
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