DAF FIRST CHOICE
ŘIDIČ A MAJITEL V JEDNOM T. TIMMERMANS O SVÝCH ZKUŠENOSTECH S FIRST CHOICE

„PRO MNE JE
TO ZPŮSOB,
JAK VYDĚLÁVAT
PENÍZE“
Řidič a majitel v jedné osobě Thomas Timmermans
si náklady na pořízení a provoz vozidla dokáže dobře
spočítat. „Jezdím už od roku 1976. Nejlepší způsob,
jak vydělávat peníze, je neutrácet je. Já jsem svou
společnost prodal a věnoval se jiným věcem. Avšak
loni mne můj bratr požádal, zda bych pro něj nechtěl
jezdit, a to mne dostalo zpět. Vlastní nákladní vozidla
značky DAF. Takže když jsem se počátkem tohoto roku
rozhodl začít zase jezdit, byl DAF logickou volbou.“
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a dealer mi k němu nabídl také výhodné

Moje cesty vedou často na jih Evropy, proto

nezapomněl na svoji ﬁlozoﬁi. „Hledal

ﬁnancování. Část jsem platil hotově, zbytek
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splácím.“

v kabině i během přestávek a odpočinku cítil
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NAJETO TŘI STA TISÍC KILOMETRŮ

Standardní vybavení mi úplně stačí. Dokonce

jistotu jako u nového vozidla. Znal jsem

„Vybral jsem si DAF XF 105.460 s kabinou

na náklaďáku nemám ani své jméno. Moji

dealera společnosti DAF a ten mi představil

Super Space Cab a s motorem ATe Euro

zákazníci vědí, jak mne najít, i když nemám

program First Choice. Vybral jsem si vo-

5. Měl najeto tři sta tisíc kilometrů. Líbila

na dveřích kabiny své telefonní číslo.“ p

zidlo z tohoto programu s tovární zárukou

se mi jeho prostorná a praktická kabina.

Program First Choice nabízí kvalitní a prověřená použitá nákladní vozidla DAF. Prodávají
je exkluzivně dealeři společnosti DAF v celé Evropě. Do programu First Choice jsou
zařazena vozidla DAF do pěti let stáří, která mají najeto méně než pět set tisíc kilometrů
a je známá jejich kompletní servisní historie. Nákladní vozidla z tohoto programu jsou
ve špičkovém stavu, také díky důkladné předprodejní prohlídce, kterou dealeři DAF na
vozidlech First Choice provádějí a která zahrnuje téměř 200 různých bodů. Pro maximální
zajištění kvality vozů dodávají dealeři DAF vozy First Choice s pětiměsíční zárukou
na poháněcí ústrojí. Pro tato vozidla jsou k dispozici různé balíčky smluv na servis
a údržbu z portfolia DAF Servisní smlouvy. Financování pak zajišťuje společnost PACCAR
Financial. Rozsah nabídky nákladních vozidel First Choice s jejich podrobným popisem
a fotograﬁemi lze nalézt na www.dafusedtrucks.com.
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