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Sukces programu „Pewne Auto” – w sieci komisów Toyoty Motor
Poland sprzedaż sprawdzonych używanych Toyot wzrosła o 50%
W salonach Toyoty, obok pełnej gamy nowych pojazdów marki, są dostępne także sprawdzone
samochody używane w programie Toyota Pewne Auto. Jest to oferta dla tych, którzy chcą kupić
na rynku wtórnym samochód o znanej historii, bez przykrych niespodzianek. W programie
oferowane są zarówno pojazdy Toyoty, jak i innych marek. Wszystkie są po kompleksowym
przeglądzie, z gwarancją i objęte różnymi formami finansowania. W pierwszej połowie 2021
roku z salonów Toyoty wyjechało 14 500 używanych samochodów – o połowę więcej niż w tym
samym okresie poprzedniego roku. Wzrost sprzedaży napędzają w głównej mierze hybrydy
Toyoty.

Samochody używane w salonach Toyoty
Toyota Pewne Auto to program odkupu i sprzedaży samochodów używanych wszystkich marek.
Jego zaletą jest transparentność zakupu – samochody przechodzą wszechstronną,
zestandaryzowaną kontrolę jakości. Wszystkie pojazdy uwzględnione w programie mają
udokumentowaną historię oraz przebieg i objęte są co najmniej roczną ochroną gwarancyjną.
Auta innych marek są przygotowane do sprzedaży zgodnie z tymi samymi zasadami i
procedurami, co samochody Toyoty – z pełną transparentnością dla klienta.
Program Toyota Pewne Auto cieszy się coraz większym zainteresowaniem. W pierwszej połowie
2021 roku w jego ramach sprzedano około 14 500 samochodów, o 50 procent więcej niż w tym
samym okresie 2020 roku. Klienci najchętniej sięgają po używane Corolle, Yarisy, Aurisy i Toyoty
C-HR. W wynikach sprzedaży programu widać także rosnące zainteresowanie polskich kierowców
autami hybrydowymi Toyoty. W pierwszym półroczu 2021 roku co czwarty używany samochód
sprzedany w ramach programu miał napęd hybrydowy.
Toyota nieustannie rozwija program Pewne Auto
Program Toyota Pewne Auto działa we wszystkich salonach Toyoty oraz na stacjach Toyota
Professional, skoncentrowanych na sprzedaży samochodów użytkowych. Jest zatem dostępny w
74 punktach sieci dealerskiej Toyoty w całym kraju. Do programu włączane są m.in. samochody
poleasingowe oraz auta pozostawiane w rozliczeniu, z udokumentowaną historią. Przy ich zakupie
można skorzystać z szerokiej oferty finansowania, która obejmuje wynajem długoterminowy oraz
inne formy leasingu, kredyt, a także program finansowania usług serwisowych i ubezpieczenia
Comfort Pay.
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„Program Toyota Pewne Auto ma silną pozycję na rynku samochodów używanych i nieustannie
się rozwija. Coraz większe zainteresowanie klientów naszą ofertą wynika z przejrzystości działania
i wysokich standardów, a także z bardzo dobrej renomy marki Toyota oraz zaufania Polaków do
naszej sieci dealerskiej. Symptomatyczne jest ogromne zainteresowanie hybrydami – klienci
często o nie pytają, bo wiedzą, że dzięki hybrydom mogą zaoszczędzić na paliwie i naprawach,
korzystać z auta przez długie lata i odsprzedać je w dobrej cenie” – powiedział Piotr Jeżak,
kierownik programu Toyota Pewne Auto i Lexus Select. – „Staramy się jak najbardziej wyjść
naprzeciw klientom i ułatwić im wybór idealnego samochodu. Dlatego dostarczamy im pełnej,
transparentnej informacji o każdym aucie, ułatwiamy wyszukanie odpowiedniego pojazdu przez
funkcjonalną przeglądarkę i ogólnopolską sieć salonów, a jednocześnie oferujemy różne,
elastyczne formy finansowania i pomagamy w kontrolowaniu wydatków na serwis i ubezpieczenie
oraz w załatwieniu formalności. Klienci są pod opieką naszych doradców i mechaników przez cały
czas – zarówno w czasie wyboru i zakupu auta, jak i podczas użytkowania”.
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