טיפול במוסך מורשה ניסאן לבין
טיפול במוסך רגיל
מצד אחד החזקת רכב מהווה יתרון גדול ,אך מצד שני מדובר על צורך
בתחזוקה שוטפת ,כאשר לעיתים יש צורך בטיפול נקודתי על מנת למנוע
נזק מצטבר ,על מנת לעמוד בדרישות החוק ,או על מנת להחזיר את הרכב
להיות כשיר .כיוון שהכנסת רכב למוסך לא פעם מסתכמת בלא מעט
הוצאות ,אנשים נוטים לעשות היטב חושבים ,וזאת על מנת להשיג את
הפתרון הטוב ביותר ,במחיר הטוב ביותר ולאורך זמן .כאן תוכלו
ללמוד מדוע משתלם להכניס את הרכב למוסך המורשה של ניסאן ולהימנע
מטיפול במוסך רגיל .כי חסכון רגעי ,עשוי להתגלות כהוצאה עתידית
גבוהה ומיותרת.

ידע הוא יתרון
ראשית מוסך מורשה של ניסאן ,יהיה הראשון להכיר וללמוד על רכבים
חדשים שמגיעים לארץ .כך שאם מדובר על דגם חדש ,חבל שמוסך רגיל
יתנסה על הרכב הפרטי שלך .זכרו הרכב שלכם אינו שפן ניסיונות ,אלא
לכל לקוח מגיע יחס מקצועי המכיל ידע נקודתי .בנוסף כאשר מדובר על
מוסך מורשה וותיק בתחום ,ניתן לדעת שהוא כבר ראה לא מעט מכוניות,
והבעיה של הרכב שלך לא תהיה זו שתפתיע אותו .בזכות הניסיון
הממוקד ,נחסך זמן רב ולא מפורקים חלקים תקינים ,ניתנות תשובות על
המקום ,ואף יש הערכה כנה לגבי העלות וזמן הטיפול.

תמורה כדאית
כאשר מגיעים למוסך מורשה ניסאן ,ניתן לדעת ששם תקבלו את היחס
האדיב והמקצועי ,וזאת לצד ציוד משוכלל ומגוון .מקום שמכבד את
עצמו כגון עסק מורשה ,לא יכול שלא להתעדכן ,ולא יכול להימנע
מהחזקת ציוד מתקדם בתחום .באופן שכזה הרכב שלכם הוא המרוויח
הישיר ואילו אתם המרוויחים העקיפים .בכול הנוגע לאיכות החלפים,
ניתן לדעת שבמקום שכזה יימצאו חלקים מקוריים ,כך שיש תמורה מלאה
בעד המחיר ,ולא צריך להיות סקפטיים ,אלא ניתן להחזיק בביטחון
ולתת אמון.

רישיון עסק
כשמגיעים למוסך שלא מכירים ,לא מתחילים לחפש אחר רישיון עסק
שתלוי על הקיר ,וגם לא נהוג לבקש לכך הוכחה .אין להקל ראש
בקריטריון זה ,כיוון שעסקים שעובדים בלעדיו) ,ולא חסרים כאלה(,
הם כבר מפוקפקים ,ועל כן לא ניתן לסמוך עליהם שיטפלו בדבר רגיש
כמו הרכב שלכם באופן יעיל .עם זאת כאשר ניגשים אל מוסך מורשה ,כן
ניתן לדעת בוודאות שיש רישיון ,ולא רק זאת ,אלא גם שנעשית בדיקה
שגרתית מצד החברה לגבי איכות העבודה.

מעקב
לאחר שפונים אל מוסך מורשה ,ניתן לדעת שבאופן שוטף אתם מתנהלים
נכון .כלומר לא רק שמדובר על קבלת הטיפול הטוב ביותר ,אלא גם
ניתן לערוך מעקב שוטף לגבי טיפולי הרכב השונים .כך בעת הצורך
ניתן יהיה להציג את המעקב הן בפני רוכש פוטנציאלי והן בפני
המוסך ,וניתן יהיה לקבוע ביתר קלות לגבי מצבו של הרכב ומכאן
להתאים את הטיפול הנכון.

