
Kdo jsme a co
děláme?
Naše poslání a cíle



Hlavní poslání naší společnosti:

Chceme budovat otevřené a přátelské vztahy
s klienty po celém světě. Staráme se o to, aby
jejich nové auto mělo požadovanou výbavu,
doloženou historii a dobrý technický stav.

MY kontrolujeme.MY kontrolujeme.
  VYVY si můžete být jistí si můžete být jistí

nejlepší kvalitou.nejlepší kvalitou.



Proč?

Protože nákup ojetého auta není pro každého
jednoduchý. Bez zkušeností můžete snadno
přijít o peníze. 

S námi je to snadné, bezpečné a online.



PEČLIVĚ VYBRANÉ NABÍDKY

O bezpečnost dopravy aO bezpečnost dopravy a
platby se bát nemusíte.platby se bát nemusíte.



Zákazník vyplní
poptávkový formulář
se svými požadavky
na našich stránkách

carforfriend.cz 

1

Během 24 hodin obdrží
zdarma 3 nabídky vozů.

Pokud potřebuje, s
výběrem vhodného

vozu mu pomůžeme.

2

Vybrané vozidlo důkladně
prověříme. Zákazník

zaplatí online nebo při
doručení. Pomůžeme mu

získat financování.

3

Během 7-14 dnů vozidlo
připravíme k vyzvednutí
na naší pobočce nebo

ho dovezeme až k
zákazníkovi domů.

4

Co klient v rámci naší služby získá?
Snadný a transparentní proces nákupu ojetého auta.



Jak to uděláme?

Máme spolehlivé kontakty a odborníky po
celém světě a roky zkušeností s nákupem
a dovozem ojetých aut.

Po nákupu máte k dispoziciPo nákupu máte k dispozici
poprodejní servis poprodejní servis v Eurowrat.v Eurowrat.

Vždy snadno a po ruce.Vždy snadno a po ruce.



POUZE OVĚŘENÁ VOZIDLA

Můžete si být jistíMůžete si být jistí
transparentností celéhotransparentností celého

procesu.procesu.



Co nás
definuje? 1

2

3

Lidská, přátelská tvář
Profesionalita

Rychlá odezva
Komplexní služby

Transparentnost nabídky
Jednoduchost procesu nákupu

Náš přístup

Co oceňují naši zákazníci?

Čím se lišíme od konkurence



SJEDNÁVÁME CENY A VYŘIZUJEME
VEŠKERÉ FORMALITY

Nemusíte být mistrNemusíte být mistr
obchodování. Náročnéobchodování. Náročné

rozhovory nechte na nás arozhovory nechte na nás a
nakupujte co nejlevněji.nakupujte co nejlevněji.



Zaměstnanci Car For Friend
jsou především odborníci.

Náš tým se skládá z lidí, kteří jsou
nadšenci do aut. Jejich hlavním cílem je
najít nejlepší vozidlo, které odpovídá
požadavkům zákazníka. Ke každému
nákupu přistupují tak, jako by vybírali
auto sami pro sebe nebo pro své přátele.

Máme spolehlivé kontakty po celé Evropě i mimo
ni. Ani Spojené arabské emiráty a Japonsko nám
nejsou cizí.

... je dobré mít zkušeného přítele.



Jsme Vám k dispozici na telefonu, e-mailu, WhatsAppu,
Facebooku, Instagramu a na našich servisních místech
po celé Evropě.

Jsme všude tam, kde nás klienti potřebují.

Našim klientům
jsme k dispozicii
VŽDY a VŠUDE.



Car For Friend existuje od roku 2015 a postupně rozšiřuje
spektrum svých aktivit. Dovážíme vozidla z 12 zemí světa.

Kde nás najdete?

Polsko - Varšava

tel: 0048 669 467 177
email: auta4@autadlaprzyjaciol.pl

jazyky: polština, angličtina, ruština

BE NE LUXRumunsko - Sighisoara

tel: 0040 741 934 495
email: birou@carforfriend.ro

jazyky: rumunština, němčina, angličtina

BE NE LUX
Belgie, Nizozemsko, Lucembursko

tel: 0048 607 106 747

jazyky: holandština, němčina,
angličtina, polština

Česká republika - Praha

tel: 0020 737 723 850
email: jckcz@carforfriend.cz

jazyky: čeština, angličtina

Německo - Zwickau

tel: 0049 17770 54 945
email: zwickau@carforfriend.com

jazyky: Němčina, angličtina,
španělština, švédština, polština, ruština

Španělsko - Malaga

tel: 0034 653 584 754
email: jckmal@carforfriend.es

jazyky:
španělština, angličtina



Jacek Fijołek - zakladatel CarForFriend je Polák
žijící v Německu, Španělsku a Polsku. Je mu 54 let.
Hovoří 6 jazyky a má ekonomické vzdělání.
Vždy si najde čas a zajímavé příběhy na své přátele.

Spřátelte se s námi!

Přítel

Expert Poradce

jacek@autadlaprzyjaciol.pl
napište mu



Přidejte se k nám!

Zveme vás ke spolupráci.



Jacek Fijołek
Zakladatel

Piotr Aleksin
Generální ředitel

Kajetan Mierniczak
Poradce, manažer pro
vztahy se zákazníky

Dorota Kownacka
Služby zákazníkům

Bartłomiej  Olczak
Poradce, manažer pro
vztahy se zákazníky

NÁŠ TÝM



Děkuji!


