THƯ NGỎ
Kính thưa quý Công ty,
Lời đầu tiên, Công ty CP Ô tô Nam Sông Hậu xin gởi đến quý Công ty lời
chào chân trọng và lời chúc tốt đẹp nhất!
Thưa quý Công ty, chúng tôi hân hạnh được thông tin đến quý vị về sự xuất
hiện của Honda Ôtô Cần Thơ tại địa chỉ Lô E1-1, Đường Võ Nguyên Giáp,
Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, TP. Cần Thơ. Đây là đại lý Ô tô ủy quyền
chính thức đầu tiên của Honda Việt Nam tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long
được chúng tôi xây dựng, hoàn thành và khai trương chính thức vào ngày 12 tháng
4 năm 2016.
Với tổng số vốn đầu tư trên 70 tỷ đồng, Honda Ôtô Cần Thơ được xây dựng
trên diện tích mặt bằng 2.800 m2, và diện tích xây dựng - sử dụng là 5.000 m2,
nhằm phục vụ khách hàng mua xe ô tô Honda và cung cấp các dịch vụ sửa chữa
bảo hành, phụ tùng phụ kiện…theo tiêu chuẩn 5S của Honda Ô tô toàn cầu (Bán
hàng – Dịch vụ – Phụ tùng chính hãng – Hướng dẫn lái xe an toàn – Đóng góp xã
hội)
Điểm ấn tượng nhất của đại lý là khu nhà xưởng có quy mô đến 3600m2,
bao gồm: 27 khoang bảo dưỡng và sửa chữa chung. Honda Ô tô Cần Thơ còn được
trang bị những thiết bị và công nghệ đạt chuẩn đăng kiểm quốc gia nhập khẩu từ
Châu Âu như thiết bị thử phanh, khí xả, hệ thống đèn và cân chỉnh góc lái cùng các
trang thiết bị hiện đại khác, mang lại công suất phục vụ cho đại lý đến 80 lượt xe
mỗi ngày. Xưởng đồng sơn của đại lý có 26 khoang dịch vụ với các phòng sơn
nhanh và sơn hấp theo tiêu chuẩn toàn cầu, thân thiện với môi trường. Đáp ứng yêu
cầu phục vụ khách hàng có xe Honda ôtô trên khắp 10 tỉnh và thành phố trong
vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Với đội ngũ nhân sự được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp bởi Honda Việt Nam,
chúng tôi tin tưởng sẽ đầy đủ khả năng phục vụ quý vị một cách chuyên nghiệp
nhất trong khu vực.
Nhân dịp khai trương, Honda Ôtô Cần Thơ áp dụng nhiều chương trình khuyến
mãi hấp dẫn đối với khách hàng đến mua xe và làm dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng.

Xin mời quý vị liên hệ với Honda Ô tô Cần Thơ để biết thêm chi tiết :
Địa chỉ: Lô E1-1 Võ Nguyên Giáp - Phú Thứ - Q. Cái Răng - TP. Cần Thơ
- Số điện thoại: 07103.838.558
- Fax:

07103.838.556

- Hotline Bán hàng:

0941 838 558

- Hotline Dịch vụ:

0907838 559

- Chăm sóc khách hàng: 0710-3838557
- Website: http://hondacantho.com/
- Fanpage: Honda Ôtô Cần Thơ 5S

Chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý vị!
Trân trọng
GIÁM ĐỐC ĐẠI LÝ

