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Προσ    : Δίκτυο Επίςθμων Εμπόρων Mitsubishi Motors  
Υπόψθ : Γενικοφ Διευκυντι / Υπεφκυνου πωλιςεων 
 
Από      : Μ.Κατςαρζα – Marketing Manager Car Division 
   Θ.Τηαμαρίασ – Sales & Dealer Development Manager Honda/Mitsubishi 
 
Ημερ.: 7/1/2013  

 
Αξιότιμοι ςυνεργάτεσ, 

 

Καταρχιν κα κζλαμε να ςασ ευχθκοφμε ότι καλφτερο για τθ νζα χρονιά , υγεία, δφναμθ και 

οικογενειακι ευτυχία. 

 

Με τθ νζα χρονιά αναπροςαρμόηουμε τισ προωκθτικζσ ενζργειεσ Mitsubishi Motors για τα 

μοντζλα ASX & Lancer.  

 

Ασ δοφμε όμωσ αναλυτικά όλεσ τισ προωκθτικζσ ενζργειεσ:  

 

1. Colt 3Θ 

1.0 Για  όλα τα Colt 3Θ  εξακολουκεί να ιςχφει το όφελοσ των €3,000  

1.1 Για όλα τα Colt 3κ θ προμικεια του Επίςθμου Εμπόρου διαμορφϊνεται ςτα €500 με ΦΠΑ 

 

Η απόδοςη του οφζλουσ πελάτη θα γίνεται επί του τιμολογίου πώληςησ τησ Αδελφοί Σαρακάκη 

ΑΕΒΜΕ και θα επικυρώνεται με τη προςκόμιςη των τιμολογίων πώληςησ προσ τον τελικό πελάτη 

εντόσ το πολφ 20 ημερών από την ζκδοςη του τιμολογίου τησ Αδελφοί Σαρακάκη ΑΕΒΜΕ.   

 

 

2. Lancer  

Για όλα τα Lancer  Sportsedan 1.6  και για όλα τα Lancer Sportback 1.6 ιςχφει όφελοσ Πελάτθ  

2.000€  περιλαμβανομζνου Φ.Π.Α. 

 

 

Θζμα : Προωκθτικζσ ενζργειεσ Mitsubishi Motors - Ιανουάριοσ 2013 

ΣΡΟΠΟΠΟ

ΙΗΗ 
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Η απόδοςη του ποςοφ του οφζλουσ θα γίνεται επί του τιμολογίου πώληςησ τησ Αδελφοί Σαρακάκη 

ΑΕΒΜΕ και θα επικυρώνεται με τη προςκόμιςη των τιμολογίων πώληςησ προσ τον τελικό πελάτη 

εντόσ το πολφ 20 ημερών από την ζκδοςη του τιμολογίου τησ Αδελφοί Σαρακάκη ΑΕΒΜΕ.   

  

3. ASX  

 

3.0 Για όλεσ τισ εκδόςεισ ASX πετρζλαιο & βενηίνθ,  ιςχφει όφελοσ πελάτθ 2,500€ 

(περιλαμβανομζνου ΦΠΑ). 

 

3.1 Για όλα τα ASX ιςχφει πρόγραμμα χρθματοδότθςθσ τθσ ανταλλαγισ ποςοφ 10.000€ με 

επιταγι διάρκειασ δφο (2) μθνών. 

 

Το πρόγραμμα τθσ χρθματοδότθςθσ ανταλλαγισ  εμπίπτει ςτον πιςτωτικό ζλεγχο μζςω του 

πλαφόν τθσ εγγυθτικισ ςασ επιταγισ (όπου και μόνον εφόςον υπάρχει) 

Για τθν αποδοχι τθσ μεταχρονολογθμζνθσ επιταγισ κα απαιτείται το γνιςιο τθσ υπογραφισ (από 

ΚΕΠ ι Αςτυνομία) ςτθν υπεφκυνθ διλωςθ του πελάτθ (όπου δθλϊνει τθν πϊλθςθ του παλαιοφ 

του οχιματοσ) ι αντίτυπο του τιμολογίου αγοράσ του μεταχειριςμζνου.  

 

 

4. L200  

Συνεχίηουμε το υπάρχον προωκθτικό πρόγραμμα για το L200, ασ δοφμε αναλυτικά τι προςφζρει: 

  

4.1. L200 – Single Cab 

Για όλα τα L200 Single Cab ιςχφει 

  όφελοσ πελάτθ 1.500€ περιλαμβανομζνου ΦΠΑ και 3 χρόνια δωρεάν service ι  
 όφελοσ πελάτθ 2.000€ περιλαμβανομζνου ΦΠΑ 

 

4.2. L200 – Club Cab  

Για όλα τα L200 Club Cab ιςχφει  

 όφελοσ πελάτθ 1.500€ περιλαμβανομζνου ΦΠΑ και 3 χρόνια δωρεάν service ι  
 όφελοσ πελάτθ 2.000€ περιλαμβανομζνου ΦΠΑ.  

 

4.3. L200 – Double Cab  

Για όλα τα L200 Double Cab ιςχφει  

 όφελοσ πελάτθ 2.000€ περιλαμβανομζνου ΦΠΑ και 3 χρόνια δωρεάν service ι 

 όφελοσ πελάτθ 2.500€ περιλαμβανομζνου ΦΠΑ. 

 

 

 

ΣΡΟΠΟΠΟ

ΙΗΗ 
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4.4. L200 – όλοι οι τφπου & ΜΥ 

 

 Για όλα τα L200  ιςχφει πρόγραμμα χρθματοδότθςθσ τθσ ανταλλαγισ ποςοφ 10.000€ με 

επιταγι διάρκειασ δφο (2) μθνών. Για παράδειγμα, αν θ ανταλλαγι που κα 

πραγματοποιιςετε είτε εςείσ είτε μζςω ςυνεργαηόμενου εμπόρου είναι αξίασ 7.000€, εςείσ 

κα αποςτείλετε επιταγι αξίασ 10.000€. Το ίδιο, αν θ ανταλλαγι είναι αξίασ μεγαλφτερθ των 

10.000€. Το υπόλοιπο ποςό για τθν κάλυψθ τθσ ςυνολικισ αξίασ χονδρικισ του 

αυτοκινιτου (μειωμζνο κατά το ςχετικό όφελοσ πελάτθ), κα καλυφκεί από το υπόλοιπο τθσ 

εγγυθτικισ ςασ εντόσ τθσ προκεςμίασ των 15 θμερϊν. 

Υπενκυμίηουμε ότι το πρόγραμμα τθσ χρθματοδότθςθσ ανταλλαγισ  εμπίπτει ςτον 

πιςτωτικό ζλεγχο μζςω του πλαφόν τθσ εγγυθτικισ ςασ επιταγισ (όπου και μόνον εφόςον 

υπάρχει). 

Για τθν αποδοχι τθσ μεταχρονολογθμζνθσ επιταγισ κα απαιτείται το γνιςιο τθσ υπογραφισ (από 

ΚΕΠ ι Αςτυνομία) ςτθν υπεφκυνθ διλωςθ του πελάτθ (όπου δθλϊνει τθν πϊλθςθ του παλαιοφ 

του οχιματοσ) ι αντίτυπο του τιμολογίου ςασ αγοράσ του μεταχειριςμζνου.  

 

Η απόδοςθ του ποςοφ του οφζλουσ πελάτθ ςτισ περιπτϊςεισ κα γίνεται επί του τιμολογίου 

πώλθςθσ και κα επικυρϊνεται με τθ προςκόμιςθ των τιμολογίων πώλθςθσ προσ τον τελικό 

πελάτθ εντόσ το πολφ 20 θμερών από τθν ζκδοςθ του τιμολογίου. 

 

3 χρόνια δωρεάν service – Τι χρειάηεται να γνωρίηουμε 

 

Σφμφωνα με τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι, τα τρία πρϊτα χρόνια ι μζχρι τα 60,000χλμ. Χρειάηεται να 

γίνονται κάποιεσ ςυγκεκριμζνεσ εργαςίεσ service. Αυτζσ ακριβϊσ προςφζρουμε δωρεάν. Αξίηει να 
ςθμειωκεί ότι ςτο MY12 λόγω DPF ιςχφουν λίγο διαφορετικζσ εργαςίεσ ανά διαςτιματα service.  
Αναλυτικότερα το πρόγραμμα προςφζρει 

 
Διαστήματα service ή αρ. 

Χιλιομέτρων μέχρι και το 

MY2011 Εργασίες Service 

  12 μήνες ή 20,000 χλμ. Αλλαγή λαδιού κινηηήπα 

 

Αλλαγή θίληπος λαδιού  

  24 μήνες ή 40,000 χλμ. Αλλαγή λάδι κινηηήπα 

 

Αλλαγή θίληπος λαδιού 

 

Αλλαγή θίληπος αέπα 

 

Αλλαγή θίληπος πεηπελαίος 

  36 μήνες ή 60,000 χλμ. Αλλαγή λάδι κινηηήπα 

 

Αλλαγή θίληπο λαδιού 

 

Ανηικαηάζηαζη ςγπών θπένων  

  Επιπλέον παροχές Ανηικαηάζηαζη 1 ζεη ηακάκια θπένων μπποζηά 

 

Ανηικαηάζηαζη 1 ζεη λάζηισα ςαλοκαθαπιζηήπων 

 

Καπηά ελέγσος καςζαεπίων για ηον 2ο σπόνο 

 

Καπηά ελέγσος καςζαεπίων για ηον 3ο σπόνο 
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  Διαστήματα service ή αρ. 

Χιλιομέτρων MY2012 (DPF) Εργασίες Service 

  12 μήνες ή 15,000 χλμ. Αλλαγή λαδιού κινηηήπα 

 

Αλλαγή θίληπος λαδιού  

  24 μήνες ή 30,000 χλμ. Αλλαγή λάδι κινηηήπα 

 

Αλλαγή θίληπος λαδιού 

 

Ανηικαηάζηαζη ςγπών θπένων  

 

Αλλαγή θίληπος πεηπελαίος 

  36 μήνες ή 45,000 χλμ. Αλλαγή λάδι κινηηήπα 

 

Αλλαγή θίληπο λαδιού 

 

Αλλαγή θίληπο αέπα 

  Επιπλέον παροχές Ανηικαηάζηαζη 1 ζεη ηακάκια θπένων μπποζηά 

 

Ανηικαηάζηαζη 1 ζεη λάζηισα ςαλοκαθαπιζηήπων 

 

Καπηά ελέγσος καςζαεπίων για ηον 2ο σπόνο 

 

Καπηά ελέγσος καςζαεπίων για ηον 3ο σπόνο 

Για όλα τα παραπάνω υπολογίζουμε ότι ο πελάτησ  ια πλθρωνε €1,020.  

Όλερ οι παπαπάνω επγαζίερ σπειάζεηαι να ππαγμαηοποιούνηαι ζηα Εξοςζιοδοηημένα 

Σςνεπγεία Mitsubishi Motors. 

Σύμθωνα με ηο παπαπάνω ππόγπαμμα ηόζο η επγαζία όζο και ηα ανηαλλακηικά 

διαηίθενηαι ζηον πελάηη σωπίρ καμία σπέωζη. 

H εργαςία κα πλθρϊνεται ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα εργατοϊρα εγγφθςθσ.   

Κάκε πλαίςιο αυτοκινιτου L200 που κα πωλείται με το πρόγραμμα ϋ3 χρόνια δωρεάν service’ κα 
ενθμερϊνεται μζςω DAX για όλεσ τισ παραπάνω εργαςίεσ.  

Επίςθσ κάκε φορά που κα παραλαμβάνει ο πελάτθσ το νζο του L200, κα βρίςκει μαηί με το service 
book ζνα δίπτυχο με όλεσ τισ εργαςίεσ που περιλαμβάνει το πρόγραμμα και όταν τισ ολοκλθρϊνει 
κα πρζπει να ςυμπλθρϊνετε τθν θμερομθνία, τον αρικμό χιλιομζτρων και ςφραγίδα 
Εξουςιοδοτθμζνου Συνεργείου. 

Συνθμμζνα κα βρείτε τον πίνακα των ςυνολικϊν ενεργειϊν Mitsubishi Motors. 

Η παροφςα εγκφκλιοσ ιςχφει για παραγγελίεσ από 7/1/2013 και καταργεί κάιε προηγοφμενη.  

Με την αλλαγθ των προωιητικών ενεργειών για Lancer & ASX, επίςησ τροποποιοφνται:  

1. Εκτφπωςη τιμοκαταλόγου για τα εκιεςιακά αυτοκίνητα 
2. Τιμοκατάλογοσ εταιρικών πωλθςεων 
3. Τιμοκατάλογοσ ΤΑΧΙ. 

Όλεσ τισ αλλαγζσ θα τισ βρείτε ςτο ςυν. Αρχείο τιμοκαταλόγου ΜΜ 01_2013. 

Παραμζνουμε ςτθ διάκεςι ςασ για κάκε διευκρίνιςθ ι πλθροφορία. 

Με εκτίμθςθ, 

 

Μαρία Κατςαρζα     Θεοδόςθσ Τηαμαρίασ 

Marketing Manager Car Division   Sales &D. Development Manager Honda/MM


