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Multimarka jest rozwiązaniem pozwalającym znaleźć pojazd, który jest dopasowany do
naszych indywidualnych potrzeb i możliwości, w tym również finansowych. Multimarka to
także kompleksowy serwis i „pewny” autokomis, który oferuje samochody ze sprawdzoną
historią i udokumentowanym stanem technicznym. Pierwszy taki salon i serwis powstał
właśnie w Bielsku-Białej.

Concept Van Truck Center to bielska firma, która znana jest w kraju i za granicą z wielu lat pracy przy konstruowaniu,
budowie i serwisie pojazdów dla wojska i służb bezpieczeństwa publicznego oraz motocykli, quadów i łodzi. Dzięki
swoim kompetencjom Concept zdobył uznanie wśród klientów instytucjonalnych. Teraz to doświadczenie firma
przenosi na rynek cywilny, kierując swoją ofertę między innymi do przedsiębiorców.
Nasze firmowe motto to: do usług – mówi menadżer firmy, Katarzyna Kłeczek. Wynika to z idei działania firmy, aby
każdemu klientowi zapewnić kompleksową obsługę: począwszy od pomocy przy wyborze odpowiedniego pojazdu
aż po jego serwisowanie. Każdego klienta traktujemy priorytetowo – zaopiekujemy się nim i jego pojazdem, zarówno
teraz jak i w całym cyklu eksploatacyjnym, tak aby służył bezawaryjnie.
Pojazdy użytkowe, czyli vany są głównym obszarem działalności firmy – stąd nazwa Concept Van Truck Center. W
opinii menedżerów z VTC to właśnie użytkownicy samochodów dostawczych i innych szeroko rozumianych
pojazdów użytkowych potrzebują szczególnej pomocy. Inne wymagania wobec swojego pojazdu ma przecież
właściciel kwiaciarni, piekarni czy firmy budowlanej. Multimarka pozwala na wybór spełniający oczekiwania klienta

spośród takich marek jak: Mercedes-Benz, Opel, Citroen, Peugeot oraz Renault. Przede wszystkim jednak Concept to
cała gama modeli i zabudów specjalnych.
Mówimy nie tylko o pojazdach nowych, którymi nasi klienci wyjeżdżają z salonu z przebiegiem „zero” - wyjaśnia
Katarzyna Kłeczek. - Dla wielu przedsiębiorców dobrym rozwiązaniem jest zakup auta używanego. Wszyscy wiemy
jednak, jak trudno na rynku wtórnym dostać tzw. „pewny” pojazd, który nie sprawi w przyszłości przykrych
niespodzianek. My mamy rozwiązanie, które to ryzyko ogranicza do absolutnego minimum.
Każdy pojazd, który trafia do komisu jest szczegółowo przebadany przez mechaników, blacharzy i innych
specjalistów. Jego stan techniczny zostaje potem szczegółowo opisany w protokole, który liczy sobie aż ponad 100
punktów! Klient, dokonując wyboru, kierować się może zatem nie tylko wyglądem pojazdu, ale jego rzeczywistym
stanem technicznym.
Szczególnym działem oferty firmy Concept VTC jest budowa camperów, czyli aut dla globtrotterów. Dzięki nim każdy,
kto lubi motoryzację, a przy tym ceni sobie komfort i niezależność może spełnić marzenia o wolności podróżowania.
Campery budowane są według gotowego projektu lub zależnie od indywidualnych potrzeb i preferencji „szyte na
miarę”. O jakości proponowanych rozwiązań niech świadczy fakt, że camperów z Bielska-Białej od lat używa znany
podróżnik – pan Wojciech Ilkiewicz.
Concept Van Truck Center to również wszechstronny serwis, który zapewnia kompleksową obsługę. Kadrę stanowią
pracownicy, którzy swoje doświadczenie zdobywali przy produkcji i obsłudze pojazdów Conceptu. Serwis oferuje
usługi w zakresie napraw bieżących i głównych samochodów osobowych i dostawczych, diagnostyki komputerowej,
geometrii oraz obsługi klimatyzacji i serwisu blacharsko-lakierniczego z likwidacją szkód wraz z samochodami
zastępczymi. Na uwagę zasługuje profesjonalna myjnia, w której stosuje się wyłącznie najlepsze środki renomowanej
amerykańskiej firmy 3M.
Istotny jest fakt, że obsługa w VTC odbywa się również drogą elektroniczną. Wizytę w salonie czy serwisie można
umówić za pośrednictwem firmowej strony internetowej http://conceptvtc.pl, natomiast mailowe i telefoniczne
przypomnienia dadzą nam znać o zbliżającym się terminie przeglądu.
- Zapraszamy, jesteśmy pewni, że każdy, kto raz nas odwiedzi, już z nami pozostanie - przekonuje Katarzyna Kłeczek.

Concept Van Truck Center
Bielsko-Biała, Al. Gen. Władysława Andersa 591
http://conceptvtc.pl
Facebook: https://www.facebook.com/ConceptVTC
Artykuł sponsorowany

