Комерційна пропозиція
для юридичних осіб
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Автопрокат, якому
довіряють
Компанія 7Cars заснована у 2013 році. За цей термін ми розрослися та
перетворилися на одного з лідерів у своєму сегменті. Наразі ми маємо свої
представництва у Києві, Борисполі, Львові, Одесі, та Дніпрі. Це дозволяє нам
пропонувати послуги клієнтам по всій країні на професійному рівні.
Щоб відповідати зростаючим вимогам клієнтів до оренди, ми активно
інвестуємо у власний технологічний розвиток: розширення автопарку,
навчання персоналу, застосування сучасних програмних засобів.

Наші досягнення
Працюємо по всій Україні
Завдяки зручному розташуванню наших представництв, ми можемо подати
авто практично до кожного міста країни.
Сучасний та різноманітний автопарк
Ми маємо в наявності більше 100 сучасних автомобілів різних класів: економ,
середній, бізнес, преміум, позашляховики, мінівени.
Зареєстровані як юридична особа
У ціну оренди включено ПДВ, що є сприятливим для оптимізації
оподаткування підприємства.
Клієнти
Ключовими клієнтами нашої компанії є великі туристичні компанії, готелі,
MICE-агентства, міжнародні корпорації та інші юридичні особи.
Співробітники
Маємо команду досвідчених спеціалістів, які на зв’язку 24/7 і готові
допомогти у будь-яких ситуаціях.

Що ми пропонуємо
для юридичних осіб
Довгострокова оренда без водія, оперативний лізинг
Отримуйте автомобілі у користування для своєї компанії на тривалий термін
за вигідними умовами.
Оренда авто з водієм
Для вашого комфорту ми надаємо автомобілі з водієм, які швидко й надійно
доставлять вас у потрібне місце.
Авто в розстрочку
Користуйтеся автомобілем, сплачуйте його вартість частинами та отримайте
авто у власність після виплати всієї суми.

Можливе оперативне придбання авто під ваші потреби!

Наші переваги
1

2

3

Виділенний менеджер

Підмінний автомобіль

Вартість включає ПДВ

З вами працює окремий співробітник, який
опікується усіма питаннями щодо оренди авто
вашою компанією та завжди готовий допомогти.

Приготуємо для вас запасний автомобіль, який
виручить у непередбаченій ситуації.

Це позитивно позначається на оптимізації
оподаткування підприємства.
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Вигідні знижки при оренді
від двох місяців

Можливість виїзду
на авто за кордон

Орендуючи у нас авто на тривалий період, ви
отримуєте можливість суттєво зекономити.

Надамо вам все, що потрібно для поїздки за
кордон на наших авто: страховку КАСКО, “зелену
карту” та необхідне обладнання для подорожі.

Зацікавила пропозиція?
Зв’яжіться з нами!
Дмитро Костенецький
менеджер по роботі з юридичними особами
+38 (067) 508-87-78
info@7cars.com.ua

