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 پروژه عظیم پل روگذر راه آهن
 تقاطع سنگ بست فریمان افتتاح شد
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کلنگ دومین پروژه آبخیزداری 
شهر سفیدسنگ به زمین زده شد

اجرای طرح بسیج ملی کنترل 
فشار خون باال در فریمان

آشنایی با اولین آکادمی تخصصی 
والیبال پیکان درشهرستان  فریمان

صفحه 2 

ــه خدمات بهتر و کسب رضایت مشتریان  به منظور ارائ

سایپا، مرکز تخصصی شرکت سایپا با سرمایه گذاری 55 

میلیارد ریالی بخش خصوصی افتتاح شد. مدیرشرکت 

سایپا فریمان بااشاره به این که تاکنون مدیرشرکت سایپا 

در استان خراسان رضوی ، نماینده فریمان در مجلس، 

مدیرکل بانک ملی استان خراسان رضوی و هیئت همراه ، 

فرماندار ، شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر فریمان و 

برخی مسئوالن شهرستان از این نمایندگی بازدید داشته 

اند، گفت: خرید و فروش خودروهای روز و ارائه بهترین 

خدمات پس از فروش به مشتریان از بارزترین ویژگی های 

این مجموعه است.حمید منوری گفت: این نمایندگی 

در راستای توسعه شبكه و بهبود خدمات پس از فروش 

محصوالت شركت سایپا و با رویكرد مشتری مداری،یکی 

از بزرگترین مراكز نمایندگی سایپا در استان خراسان 

رضــوی است که در کیلومتر یک جــاده آسیایی فریمان 

به مشهد با امكانات مناسب ایجاد شده و خدمات الزم 

را به دارندگان محصوالت سایپا ارائــه می دهد.منوری 

گفت: این نمایندگی با هدف ارائه سرویس دهی بهتر و 

خدمات مناسب تر و تجهیز جایگاه های تعمیراتی مطابق 

با استانداردهای مربوط به سرویس ها و تعمیرگاه های 

مجاز،كار خود را آغــاز كــرده و به عنوان سی و هشتمین 

نمایندگی فعال استان خراسان رضوی و پانصدو هشتادو 

هشتمین نمایندگی فعال کل شبکه سایپا ، خدمات الزم را 

به مشتریان محصوالت سایپا ارائه می كند.منوری گفت: 

غفلت از خدمات پس از فروش در كاالهایی بادوام و سرمایه 

ــودرو تبعات بسیاری متوجه تولیدكننده و  ای مانند خ

دارندگان خودرو کرده است، به همین دلیل در شركت 

سایپا برای این موضوع توجه ویژه ای قائل شده و افزایش 

میزان رضایتمندی مشتریان در اولویت كاری این شركت 

قرار دارد.وی با اشــاره به موقعیت برتر شركت سایپا در 

حــوزه خدمات پس از فــروش در سطح كشور گفت: این 

شركت با رویكرد ارائه خدمات مناسب به مشتریان خود 

ــودرو، هم اكنون در هفت سال متوالی  پس از تحویل خ

عنوان اول خدمات پس از فروش را در بین خودروسازان 

تجاری كشور بدست آورده است. منوری افــزود: یکی از 

ویژگی های بارز محصوالت گروه سایپا اقتصادی بودن 

آن هاست بدین معنی که عالوه بر برخورداری از قیمت 

های مناسب و رقابتی، به دلیل مصرف پایین سوخت و 

سهولت در نگهداری و تعمیرات خودرو و فراوانی و قیمت 

مناسب قطعات یدکی، مــورد استقبال طیف وسیعی از 

مشتریان می باشد.مدیر نمایندگی سایپا در فریمان گفت: 

این مرکز که یکی از بزرگ ترین و مجهزترین نمایندگی 

های انحصاری فروش و خدمات پس از فروش محصوالت 

گروه خودروسازی سایپا محسوب می شود و با تنوعی بالغ 

بر 15 مدل از محصوالت خودرویی شامل خودروهای 

سواری پراید، پارس خودرو، تیبا، زامیاد، نیسان پیکاپ، 

کیا، سیتروئن، ایکس 100 و ایکس 200 و برلیانس مدل 

های سری اچ 200 و اچ 300 و آریو در مکانی افزون بر 6 

هزار متر آغاز به کار کرده است.وی در پایان با اشاره به این 

که تمامی خدمات خودرویی و خدمات تعویض روغن موتور 

و گیربکس خودروهای  اتومات در این نمایندگی انجام 

می شود گفت:امدادخودرو با شماره های 34633000 

 - 34639552 – 34639551 – 34639550 –

34639553 و شماره تماس 096550 به طور شبانه 

روزی آماده ارائه خدمات به مشتریان عزیز است.

افتتاح نمایندگی شرکت سایپا درفریمان


