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Wikar
• Firma Wikar działa na rynku motoryzacyjnym od 1995 r. specjalizując się w 

sprzedaży i obsłudze samochodów marki Ford
• Dzięki zaufaniu i uznaniu jakim obdarzyli naszą firmę klienci wielokrotnie 

otrzymaliśmy tytuł Dealera Roku („The Chairmans Award”)
• Posiadamy trzy lokalizacje: Nowy Sącz, Nowy Targ oraz Kraków
• Do Państwa dyspozycji oddajemy: dobrze zorganizowane, nowocześnie 

wyposażone serwisy, blacharnie i lakiernie oraz salony sprzedaży
• Dogodne terminy wizyt serwisowych oraz krótki czas oczekiwania na 

wykonanie zleconych prac
• Posiadamy certyfikację programu Business Service Club
• Naszymi wieloletnimi klientami są między innymi takie firmy jak:

Artman SA, Rossman, ALD Automotive, Wi śniowski, Wilo Polska Sp. z 
o. o., Partner, VAG Armatura Polska SA, Colgate-Pal molive Poland Sp. 
z o. o., PKO SA, Przedsi ębiorstwo produkcji Lodów „Koral”, Stiebel
Eltron, Pilkington Polska Sp. z o. o., IGEPA POLSKA Sp. z o.o.

www.wikar.pl



Ford bez VAT



Ford bez VAT
• Tylko teraz możesz wybrać swojego Forda i odpisa ć VAT . 

Nie przegap okazji, aby obni żyć koszty Twojej firmy . 

• Poznaj szeroką gamę modeli Forda z homologacją ciężarową z 
pełnym odpisem VAT.
Oferta ograniczona w czasie oraz w liczbie pojazdów.



NOWY FORD FOCUS

W wersji 4 miejscowej już od:

50900PLN netto



C-Max i Grand C-Max

W wersji 4 miejscowej już od:

61300PLN netto



Nowy Ford Kuga

W wersji 4 miejscowej już od:

95 900PLN netto



Mondeo

W wersji 4 miejscowej już od:

66 100PLN netto



Ford Ranger

W wersji z podwójną kabiną
samochodem ciężarowym

tylko do 31 marca 2014

już od: 92 600PLN netto



Ford Ka

W wersji 2 miejscowej 
już od:

24 200 PLN netto



Nowe samochody dostawcze, 
Courier i Connect



Custom i Nowy Ford Transit



Nowy Ford Fiesta



Nowy Ford B-Max



S-Max, Galaxy



Serwis

• Profesjonalna i 
wykwalifikowana kadra

• Recepcje przejazdowe
• Dogodne terminy wizyt 

oraz krótki czas 
oczekiwania na 
wykonanie zleconych 
prac

• Możliwość wynajmu 
samochodu zastępczego

• Stanowisko dedykowane 
do obsługi firm



Programy serwisowe

• Program 5+ (rabat na usługi serwisowe 
5% za każdy rok pojazdu) – rabaty nawet 
do 50% 

• Program Business Service Club





Dziękuję za uwagę i serdecznie zapraszam!

KAZIMIERZ ŻYTKOWICZ


