
 

 

PROHLÁŠENÍ  SPOLEČNOSTI ADVANTAGE CARS s.r.o. 
 
Vážení zákazníci,  
 
Vaše bezpečnost je naší prioritou. Máme krizového právníka, který situaci ohledně COVID 19 neustále sleduje, a 
průběžně vyhodnocuje a aktualizuje bezpečnostní opatření v souladu s informacemi Světové zdravotnické 
organizace ( WHO ) i vlády ČR.  
My tak můžeme rychle reagovat na měnící se situaci. Aplikujeme opatření nad rámec běžné praxe. 
 
Zdraví a bezpečnosti našich zákazníků, kolegů a partnerů je naší hlavní prioritou.  
 
V souvislosti s preventivním opatřením proti šíření Koronaviru COVID - 19 zajišťujeme také logistiku předání 
vozu a platby bez nutnosti fyzického setkání s prodejcem.  
 
Naše společnost zajišťuje bezproblémový chod společnosti a vynaložili jsme veškeré úsilí aby i nadále naše 
společnost nabízela nadstandardní služby. 
 
Naše interní bezpečnostní standardy jsou od začátku pandemie výrazně zpřísněna, už v první vlně pandemie se 
naše zpřísněná opatření osvědčila, mimo jiné maximální hygienická opatření, klademe důraz na elektronickou 
komunikaci, omezení fyzických kontaktů, nošení roušek nebo umožňujeme zaměstnancům práci z domova.  
 
Už během léta jsme postupně zavedli četná preventivní opatření, která ochrání naše zaměstnance a především Vás 
klienty.  
 
Opatření   
 
- Ve všech společenských prostorách Advantage cars,  s.r.o. je povinné nošení roušek a dodržování bezpečných 

rozestupů.  
- V provozu jsme oddělili pracovní skupiny, tak aby nedocházelo k jejich kontaktům. 
- Na čistotu dbáme nejen v době zvýšeného rizika nákazy, každý den dezinfikujeme prostory, dezinfekce je k 

dispozici i Vám klientům u vstupu na showroom. 
- Reorganizujeme směny tak, abychom vždy měli zálohu klíčových pracovníků. 

 
 
Online nástroje, dodávky a servis 

-  Objednáváme a  přijímáme objednávky přes internet nebo po telefonu.  
-  Servis funguje bez omezení, vozy důkladně vyčistíme a dezinfikujeme.  
-    Při prodeji on-line chráníme Vaše osobní údaje.  
-    Přinášíme Advantage cars, s.r.o. do vašich domovů.  
-    Uděláme vše, co můžeme, abychom vám v této době pomohli. 
-    Informace o našich produktech jsou připraveny a k dispozici online.   
-    Pokud se situace dotýká Vašeho termínu návštěvy servisu, zůstaňte prosím ve spojení s naším   
servisním technikem.  

 
 
Boj proti epidemii je bojem nás všech a Všichni procházíme náročným obdobím.  
 
Věřím, ale, že to společnými silami zvládneme.  
 
S úctou  
 
Milan Vopička  
 
 
 
 


