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Motoryzacja i reklama, comiesięczne dotacje do aut
http://www.jjgroup.com.pl/index.php/pl

J&J Group działa w szeroko pojętej branży motoryzacyjnej, finansowej jak również w sektorze reklamowym.
Połączenie tychże dziedzin daje możliwość dostarczania nowatorskich usług, skierowanych tak samo do
korporacji, małych przedsiębiorstw jak i klientów indywidualnych. Bazując na powyższym założeniu
stworzony został m.in. program 600 za 600, w ramach którego firmy mogą skutecznie promować się poprzez
mobilną reklamę na samochodach, a kierowcy mają szansę na pozyskanie nowoczesnego auta dobrej klasy na
wyjątkowo korzystnych warunkach, ponieważ za udostępnienie powierzchni samochodu pod reklamę
otrzymują 600 zł miesięcznie przez cały okres kredytowania. Taka suma częstokroć swobodnie wystarcza na
spłatę całej raty, a więc Klient kupuje, Reklamodawca spłaca. Jedyny warunek stanowi przejechanie min. 600
km w ciągu miesiąca. Gwarantujemy uczciwą współpracę, w oparciu o klarowne warunki, które dokładnie
opisuje umowa. Zapewniamy także szeroki wybór samochodów, w dobrym stanie technicznym i wizualnym.
Nie wymagamy żadnego wkładu własnego, wszelkie formalności ograniczyliśmy do minimum. Wniosek o
udział w programie 600 za 600 złożyć może każdy kierowca, posiadający stałe źródło dochodów. Tym
samym, na zakup auta z dotacją szansę mają wszyscy, niezależnie od tego czy prowadzą własną działalność
gospodarczą, czy też nie. Absolutnie żadnej roli nie gra też miejsce zamieszkania, bowiem J&J Group
obsługuje całą Polskę. Ponadto służymy fachowym doradztwem w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych
oraz podczas wyboru odpowiedniego samochodu. Służymy wsparciem na każdym etapie ubiegania się o auto,
pomagamy sprawnie sfinalizować wszelkie formalności.
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