CONTROLO DE STOCK

Verificação do stock das viaturas,
verificação de kms e integridade da
viatura.

ONDE ESTAMOS?
Em todo o território nacional, incluindo
ilhas da Madeira e Açores.

COMO FAZEMOS?
Deslocação de um técnico à concessão.

QUANDO PODEMOS FAZER?
Sempre que o cliente necessite, de
forma não anunciada e com 24 horas de
antecedência.

EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE
Avisamos o distribuidor (Cliente), da
constatação evidenciada.

PONTOS FORTES:
• Controlo de todo o stock de viaturas
existente na rede de concessionários;
• Verificação da integridade das viaturas;
• Verificação do nº Kms de todas as
viaturas;
• Verificação da documentação de
viaturas de cortesia/DEMO, caso não
estejam presentes;
• Identificação de viaturas vendidas e
ainda financiadas;
• Identificação de situações de uso
indevido a viaturas financiadas;
• Preço fixo.

A SGS é um parceiro de longa data do
Setor Automóvel, prestando serviços a
todas as organizações em qualquer fase
do ciclo de vida dos veículos desde o
fabrico até ao desmantelamento.
Adaptando as características dos nossos
serviços às necessidades e especificações de cada cliente, proporcionamos
informação atempada, independente e
fiável sobre as condições dos veículos
em qualquer lugar e a qualquer hora.
Através de modernas ferramentas
informáticas e uma equipa de suporte
especializada, facilitamos o desenrolar
dos processos em caso de sinistro e
apoiamos as empresas para operações
off-lease e de remarketing.
Para os serviços de peritagem, averiguação de sinistros, inspeção e auditorias
a veículos, a SGS tem a Certificação da
Qualidade, segunda a norma ISO 9001.

TRABALHAR COM A SGS SIGNIFICA:
• Total cobertura nacional (Continente e
Ilhas);
• Reconhecimento internacional da
Marca SGS;
• Know-how internacional;
• Técnicos peritos altamente qualificados e experientes;
• Rapidez e eficiência dos processos;
• Acompanhamento constante e
personalizado;
• Soluções idealizadas à medida de cada
Organização.

CONTACTOS PARA MARCAÇÃO DE
REUNIÃO E OBTENÇÃO DE PROPOSTA:
CÁTIA BARBOSA
Tlf. 217 104 375
Tlm:912 916 562
@: catia.barbosa@sgs.com
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O QUE FAZEMOS?

