Wieloletnie doświadczenie w sektorze motoryzacyjnym pozwoliło nam stworzyć ofertę skrojoną na miarę
nowoczesnego rynku. Posiadamy w ofercie wyselekcjonowane i unikalne modele samochodów nowych
i używanych pochodzących wyłącznie z sieci dealerskiej, modele po kompleksowym tuningu oraz umożliwiamy
kompleksową obsługę posprzedażową. U nas znajdziesz wyjątkowe marki, profesjonalną obsługę oraz najlepsze
oferty. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt pod adresem info@carmile.pl lub pod
numerem 782 622 622.
Oferujemy oryginalne części zamienne i performance najlepszych producentów na świecie do większości
produkowanych modeli samochodów: felgi aluminiowe, elementy stylizacyjne, układy dolotowe, części układu
jezdnego, wydajne układy hamulcowe, układy wydechowe, oryginalne akcesoria, pakiety podnoszące moc silnika.
Zachęcamy do zapoznania się z naszym asortymentem.
Profesjonalny serwis zapewnia kompleksowy zakres usług oferowany przez ASO włączając naprawy
powypadkowe. Zapewniamy serwis mechaniczny, przeglądy okresowe, prace diagnostyczne, diagnostykę
komputerową, serwis klimatyzacji, doposażenie pojazdów – retrofit, kompleksowy serwis i wymianę opon.
Dodatkowo zajmujemy się również likwidacją szkód komunikacyjnych w oparciu o współpracę z renomowanymi
Towarzystwami Ubezpieczeniowymi.
Indywidualne doposażenie pojazdów w oryginalne akcesoria jest usługą dodatkową, którą wykonują
jedynie wyspecjalizowane serwisy ASO posiadające profesjonalny osprzęt diagnostyczny. Instalacja doposażenia
takiego jak: kamera cofania, system nawigacji satelitarnej, system bezprzewodowego korzystania z telefonu
komórkowego Bluetooth ®, autoalarm fabryczny, hak holowniczy wymaga indywidualnego zaprogramowania, aby
mógł prawidłowo funkcjonować w pojeździe. Dzięki naszemu zaangażowaniu możecie Państwo doposażyć swój
samochód w dowolne elementy z listy wyposażenia dodatkowego, aby użytkowanie pojazdu nie tylko było
przyjemne ale i bezpieczne.
Usługi finansowe oferowane przez naszą firmę zapewniają kompleksową obsługę w przypadku zakupu
nowego bądź używanego samochodu z naszej oferty. Przygotowujemy niezbędną dokumentację oraz wnioski
formalne razem z dostawą samochodu w systemie „door to door”. Udostępniamy ofertę leasingu, kredytu czy
wynajmu krótko lub długoterminowego. Zaletą naszych działań jest profesjonalna i sprawa obsługa oraz znajomość
zagadnień finansowych. Jesteśmy przekonani, że dobierzemy odpowiedni wariant finansowania zakupu samochodu
w oparciu o strategię oraz sytuację finansową naszego klienta.
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