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Firma Evercars powstała z połączenia miłości do
samochodów i chęci dzielenia się zdobytą wiedzą z innymi.
Od 2012 roku pomagam spełniać marzenia klientów
zapewniając kompleksową obsługę przy wyborze
odpowiedniego auta. Nie bez znaczenia jest dla mnie miła i
przyjazna atmosfera.
Działam w oparciu o 21-letnie doświadczenie zawodowe w
działach samochodów używanych.
W Ford Auto Plaza udało mi się przez 7 lat współtworzyć
prężnie działający dział samochodów używanych, a w BMW
Inchcape przez 6 lat stworzyłem największy i najlepiej
sprzedający dział samochodów używanych w sieci
sprzedaży BMW w Polsce.
Ambicja i chęć ciągłego rozwoju nie pozwoliła mi spocząć na
laurach. Postanowiłem stworzyć własną ﬁrmę, która
spełniałaby w pełni moje wyśrubowane oczekiwania,
dotyczące zarówno jakości obsługi klientów, jak i jakości
sprzedawanych samochodów. Stworzyłem ﬁrmę, której
celem jest kompleksowa obsługa klienta począwszy od
umiejętnego doradztwa, poprzez wsparcie merytoryczne na
każdym etapie zakupu, pomoc przy doborze ﬁnansowania i
ubezpieczenia, skończywszy na wsparciu po sprzedażowym,
w tym również pomoc w serwisowaniu i doposażeniu auta.
Chcę by Klient wiedział, że ma kogoś kto pomoże mu w
każdym aspekcie jego motoryzacyjnego życia.
Moją największą pasją są samochody marki BMW i na ich
sprzedaży się skupiam. W swojej ofercie mam jednak wiele
samochodów innych marek głównie Premium, które łączy

wspólny mianownik: Pewny samochód.
Wśród samochodów, które znajdziecie Państwo w mojej
ofercie są jedynie sprawdzone auta pochodzące od
autoryzowanych dealerów, bezwypadkowe, z jasną historią i
pewnym przebiegiem.
Moim celem jest stworzenie bezpiecznego i pewnego
miejsca, w którym każdy z Państwa znajdzie dla siebie
odpowiedni samochód. Działam uczciwie i długofalowo. O
obu tych cechach świadczy ilość moich stałych klientów,
którzy wracają do mnie i polecają kolejnym. W tym miejscu
chciałbym im za to serdecznie podziękować i życzyć
dalszych długich lat udanej współpracy.
Koncentruję się na sprzedaży 0,5 - 1 rocznych BMW z sieci
BMW tzw. Premium Selection. Realizuje indywidualne
zamówienie Klienta z dostarczeniem auta „pod dom”.
Sprzedaję również pozostawione w rozliczeniu auta nieco
starsze, zakupione w polskiej sieci dealerskiej. W niektórych
przypadkach proponuje sprzedaż komisową. Pomagam
znaleźć Klienta na cesję leasingu, czy wykupić auto za
Klienta przed zakończeniem leasingu bądź kredytu bez
zaangażowania jego środków. Wszystkie rozwiązania
dostępne po to, by kompleksowo i profesjonalnie zajmować
się każdym Klientem i tworzyć niezapomniane wrażenie.
Dołącz do nas, a przekonasz się…
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