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mistisks tirgotājs Volkswagen. Apmeklējiet mūs · pašapkalpošanās · Automobīļu žurnāls darbnīcaSkatī vairākRedzēt MazākPage TransparencyFacebook parāda informāciju, kas palīdzēs jums labāk izprast lapas mērķi. Skatiet to personu darbības, kuras pārvalda un publicē saturu. Skatīt visu Ir vienkārši. Mēs zinām Volkswagen, jo mēs veicinām
Volkswagen modeļus. Pieņemsim būvēt jaunas un vecas. Mēs veicināt jaunu veco Jetta un Jetta modeļi, Pagātnes un Cabrio modeļi, A3, A4 un B5 modeļi, pat Karmann Ghia. Mums ir vairāk nekā 120 gadu pieredze, tūkstošiem stundu apmācību un 100 tūkstošiem dolāru instrumentus un īpašas komandas, tikai, lai pārliecinātos, ka mēs varam darīt labi,
katru dienu! Tas ir veids, kā mūsu pakalpojumu nodaļa piedāvā frontes aprūpi mūsu klientiem. Mēs esam mūsu pašu klienti. Mūsu state-of-the-art iekārta ir jaunākās VW medicīnas un aprūpes iekārtas pieejama, un mūsu VW sertificēti speciālisti piedāvās augstākās kvalitātes aprūpi un remontu. VW oriģinālās detaļas ir svarīga daļa, lai saglabātu jūsu
Volkswagen optimālu veiktspēju. Mēs piedāvājam tos pašus augstas kvalitātes gabalus, ar kuriem piedzimis jūsu transportlīdzeklis, un mēs glabājam lielu inventāru no šīm noliktavā sertificētajām detaļām. Ja jūs vēlaties pieprasīt daļu, jūs varat vienkārši aizpildīt mūsu tiešsaistes daļu formu. Jūsu ērtībai, ja jums ir nepieciešams serviss, vienkārši veiciet
tikšanos ar mūsu parocīgo tiešsaistes plānotāju vai mūsu ērti lietojamo viedtālruņu lietotni. Pērkot jaunu transportlīdzekli, mēs uzskatām, ka jums ir nepieciešama ērta vide, dinamiska transportlīdzekļu izvēle, konkurētspējīgas finansēšanas iespējas un augstas kvalitātes pakalpojums, lai visā automašīnas iegādes procesā justos droši un bez stresa. Mūsu
koncesijas jūs atradīsiet šo: liela izvēle Ford modeļiem, un komanda, kas padarīs procesu pēc iespējas gludu. Ja jūs ievietojat lielu vērtību drošībai, 70. gadu un komfortu, tad mums ir ideāls jaunais Ford modelis jums! Jūtieties brīvi pārtraukt ar mūsu Mystic koncesijas nokļūt aiz riteņa jaunu Ford Escape, F-150, Explorer, EcoSport, Ford F-250SD vai F-
350SD. Mūsu komanda Ford eksperti sīki labākās īpašības katram transportlīdzeklim, uzlabotas drošības iespējas un novatoriskas funkcijas, pirms nodošanas jums atslēgas testa disku! Jums nav tērēt tonnu naudas vadīt augstas kvalitātes automašīnu Valenti Ford. Tā vietā, jūs varat vadīt pieejamu izmanto automašīnu baudīt pārsteidzošu sprādzienu jūsu
Par šādām konkurētspējīgām cenām jums būs iespēja vadīt drošu un uzticamu automašīnu, nepārsniedzot savu budžetu! Brauciet mājās no nākamā Ford mājas uz jūsu noteikumiem, kad jūs atradīsiet perfektu transportlīdzekli, jūs viņiem ir nepieciešams zems finansējuma procentu likmi, lai vadīt mājās ar pilnīgu pārliecību. Par laimi, Valenti Ford komanda ir
šeit, lai palīdzētu. Mūsu finanšu komanda ir informēta par automašīnas aizdevumu un līzinga procesu un var palīdzēt jums atrast un nodrošināt zemu procentu likmi jaunam vai iepriekš piederošam modelim. , jotrs kaut ko jaunu nevajadzētu beigties, braucot ar savu Ford Escape, F-150, Explorer, EcoSport vai F-350SD no mūsu koncesijas partiju. Valenti
Ford ir daudzi veidi, kā saglabāt savu auto atdzist un savu pieredzi braukšanas izcilu. Atklājiet atšķirības starp modeļiem, piemēram, Ford F-150 vai Ford Escape, salīdzinot ar konkurenci. Mēs piedāvājam autentiskas Ford detaļas, lai uzlabotu jūsu transportlīdzekļa veiktspēju, stilu vai komfortu. Turklāt mūsu koncesijas Mystic ir veltīta saglabāt savu Ford
modelis darbojas tāpat kā tas bija pirmajā dienā. Mūsu ērts uz vietas auto serviss un remonta nodaļa ir šeit, lai jūs, vai tas ir ikdienas uzturēšanu vai apstrādes negaidīti. Jebkura auto koncesijas var pārdot Ford; jebkurš prāta veikals var noteikt ding pie durvīm; jebkurš detaļu veikals var pārdot eļļas maiņas komplektu. Bet tikai Valenti Ford komanda var darīt
visu ar uzmanības līmeni, līdzjūtību un profesionalitāti jūs meklējat. Apmeklējiet mūs šodien Mystic, un redzēt, kāpēc tik daudz autovadītāju Groton CT, Ledyard CT, Stonington CT un Westerly RI izvēlas mūsu komanda kā savu galveno avotu visiem auto! New Ford Inventory | Izmantotais inventārs | Ford serviss | Ford daļas | Sazinieties ar mums Nodokļi,
pensionēšanās, labklājības un izglītības plānošana ir visas būtiskas sastāvdaļas Lasīt vairāk ģ Neļaujiet jūsu mājas kredīta maksājumu pievienot brīvdienās Lasīt vairāk ģ NOW ir laiks, lai rafinēšana! Hipotēku likmes ir par Lasīt vairāk ģĶīm hipotēku likmes ir visu laiku zems! Kick-start mājas Lasīt vairāk ģ Back Sales Department Koncesijas reitings tiek
aprēķināts ar vidējo vērtējumu atsauksmēm, kas saņemtas pēdējo 24 mēnešu laikā GREAT + + - tonestar Kāda lieliska pieredze. Lai sāktu .... LŪGT FRANK PĀRDOŠANAS. Absolūti labākais pārdevējs esmu kādreiz atrasts. Ļoti personīgais tips, nulles spiediens un tikai A+ pieredze (īpaši coronavirus laikā). Viss tika darīts, izmantojot tekstu / e-pastu, un tie
bija ļoti taisni uz priekšu, nav triku tiesības tur. Frank ir klases pārdevējs - viņš nevar īsti atrast labāku pārdevēju šajā biznesā, es esmu nopircis vairāk nekā 20 Volkswagens un viņš tiešām veida rūpējas par to, ko viņš dara, un ir ļoti pielāgojot saviem klientiem. Turklāt finanšu veidu Kevin arī bija grade A. Viņš palika vēlu, lai saņemtu galā darīts, ļoti pacietīgi.
Abi puiši ir ļoti lieli aktīvi, lai šo automašīnu grupu, un es ieteiktu tos draugiem un ģimeni. Paldies vēlreiz &amp;&; &amp;&amp;&amp Kevin... jūs guys ir liels Lasīt nesen es nopirku manu iepriekš iznomāta pagātnes 2017,... - maxine.varanko es nesen nopirku manu iepriekš nomā pēdējo 2017. gadu, bet es esmu ļoti neapmierināts ar finanšu darījumu par šo
pirkumu. CPO un paplašinātās garantijas ir neskaidras, un tās nav pilnībā izskaidrotas, visas dārgs, apšaubāms un, iespējams, nevajadzīgs pārklāšanās garantiju pārklājums. Man bija arī jāmaksā par gravēšanas transportlīdzekļiem (zādzību apdrošināšanas polise), kas jau bija noticis, kad transportlīdzeklis tika iznomāts. Lasīt vairāk Volkswagen GTI -
Scottcontino nopirka lietotu Gti manam unsealed dēls. Pēc dažām nedēļām mēs pamanījām, ka aizmugurējā vējstikla tīrītājs nedarbojās kopā ar autovadītāju durvju slēdzeni. Es runāju ar pārdošanas menedžeri, un viņš man teica, lai ieviestu! Booking.com ir daļa no rezervācijas Booking.com un ir pārņēmusi naktsmītni, ko es noteikti pirktu un izmantotu
pakalpojumu nodaļu vēlreiz! Serviss pēc pārdošanas... Lasīt vairāk Chris Turner Rocks - katie fagan pacients, laipns, rūpīgu un mīlošs ... Chris Turner bija tik noderīga - love my new VW un ieteikt to kā pārdevējs! The staff were very friendly and helpful. Lasīt vairāk Viņi nav gods VW garantija! - t2split65 iegādājos CPO transportlīdzekli no Valenti Motors
Watertown, CT 2 mēnešus atpakaļ. Kad es paņēma JEFF WARD transportlīdzeklis mans pārdevējs teica, ka bija neliela problēma naktī pirms un ka sunroof bija noplūda vai kaut ko, tomēr nebija problēmu, tas bija noteikts. Es sāku savu ceļojumu atpakaļ uz Kaliforniju, bet tikai pagātnes Ohio es devos caur lietusgāzēm un sāka uzņemties ūdens. Kad atpakaļ
mājās Kalifornijā es paņēmu savu jauno automašīnu remonts, bet tika ātri teicis, ka pēcpārdošanas vējstikls nebūtu iekļauti. Unbeknownredly, es nopirku automašīnu ar pēcpārdošanas vējstiklu, kas nav ietverta garantija. Es šobrīd sazinoties ar BBB, attourney, VW Klientu apkalpošanas, un raktuves un jūsu vietējā 2 jūsu pusē ziņu stacijas. Tagad man ir
elektriskās un drošības problēmas ar transportlīdzekli. Jūtieties brīvi sazināties ar mani, jo man nav bijis 1 zvanu no jūsu koncesijas, pat jautāt, kā pārdošana gāja. kāpēc ne? Mike Lasīt vairāk 20k s ed rvice - MBOULANGER1 Es paņēmu manu 2015 dīzeļdegvielas pagātni 20k pārskatīšanu. Viņi man pastāstīja, kas bija iesaistīts, un man teica, ka tas
aizņems aptuveni 1,5 stundas. Man manu auto atpakaļ un atpakaļ uz mājām, komentējot manu priekšējo riteņu, lai redzētu, vai tie ir pagriezts, tie nav. Iemesls, es zinu, tas ir tas, ka es saskrāpēts malu pret ietvi. Nav riepu rotācijas. Tagad man ir jautājums viņi gatavo naftas / filtra maiņa, mainīja citus filtrus iesaistīti vai sniedza akythi g par šo faktu. Ja jūs
esat nodarbojas ar viņiem apmēram 15 gadus, lūdzot brīnums. Lasīt vairāk Es pārdevu automašīnu ar jūras aļģes degvielas sistēmā - William Cox Stay prom par visu cenu! Īpaši no pakalpojumu nodaļas un vadītāja Jon Swift. 2017. gada oktobrī nopirku Golf 2015 no Valenti un pēc automašīnas 66 dienām auto nebija Es paņēmu automašīnu pie izplatītāja
un apgalvoju, ka uz automašīnas ir slikta degviela. Pēc tam, kad mana apdrošināšanas sabiedrība sazinājās ar visām stacijām es izmantoti laikā 66 dienas man pieder auto un nebija ziņojumi par sliktu degvielu. Neskatoties uz to, Valenti pakalpojumu departaments joprojām apgalvoja, ka ir slikta gāze. Tagad ir 77 dienas, kopš automašīna iegāja dīlerī, un
man joprojām nav automašīnas. Es gribētu labāko naftas maiņas pakalpojumu. Lasīt vairāk Briesmīgi pakalpojumu no George Armstrong III - Theused1 es devos uz šo koncesijas apskatīt Jetta SE 2013. Sākumā man patika tas. Bet es devos mājās gulēt uz to un pārliecinieties, pirms šādu nopietnu pirkumu pirmo reizi par mani. I beidzās atrast pilnībā
piekrauts SEL 2014 citā koncesijas lētāk nekā tas, ko viņi bija pasūtot 2013 SE Valenti. Tad, kad es devos atpakaļ uz Valentie es runāju ar pārdevējs, kurš man parādīja SE un pastāstīja viņam, ko es atklāju un jautāja, vai viņš varētu atrast mani vienu. Viņš nopūtās, un es zvēru viņa acis velmēta uz muguras galvu. Bija viens viņa māsa veikalā Waterbury.
Viņš man saka, kādas sāpes jums ir, lai saņemtu no tiem. Vai tu joko? Skaidrs, ka jūs nevēlaties šo pārdošanu šajā brīdī. Tāpēc es teicu arī es braucu tur sevi un man No. Jo tad es neesmu gatavojas saņemt labu pārdošanu, tas ir punkts tagad! Jums vajadzētu parādīt man, ka jūs vēlaties, lai mani laimīgu un mani automašīnu, ka es nevēlos, lai norēķinātos
par apziņu jums. Viņš man saka, viņš būs zvanu man atpakaļ, kad viņš dzird atpakaļ par vienu māsa veikalā pēc tam, kad es sūdzējās. Viņš nekad vairs nezvanīja. Man vairs nebija gandrīz nekādas cieņas pa kreisi, bet tas tiešām bija par mani. Vismaz jūs varat darīt, ir parādīt kādu cieņu un zvanu un man vai nu veidā. Bet nekādu problēmu. Es devos uz citu
VW koncesijas visu ceļu MA šonedēļ un nopirka pilnībā piekrauts 2014 SEL ar visām lietām, ko es gribēju. Un pārdod pārdevējs, kurš varētu lēkt caur stīpām, lai saglabātu savus klientus laimīgs. Šis pārdevējs gāja virs un pēc manis Colonial VW un esmu klients uz visiem laikiem tur tagad. Beyond apmierināti ar savu jauno automašīnu un sniegto
pakalpojumu. Pateicoties Valenti ir rupjš persona es nekad nopirkt atkal kādā no tās veikalos. Es nevaru noticēt, es esmu to izdarīt, vienlaikus sakot, tas ir tāpēc, ka tā ir nulle klientu apkalpošanas prasmes. Veikt manu padomu un nopirkt vairāk, kur. Jums tiks izpūstas, lai starpība kvalitātes pakalpojumu! Lasīt vairāk No pārdošanas līdz finansēm uz
servisu!!!! - larimostro Es esmu jauns Volkswagen, un man jāsaka, ka es esmu līks uz mūžu!!! Es mīlu savu Eos 2012 un mana pieredze ar Valenti ir pārsteidzošs! Geoff Gillies manu pārdošanas puisis bija pārsteidzošs. Viņš stāvēja kopā ar mani un manu attieksmi ar smaidu. Es neesmu ventilatoru no pārdošanas cilvēkiem, un tas nebija ļoti jauki viņam
sākumā. Viņš bija vairāk nekā profesionāls un ļoti draudzīgs. Es viņam pateicu, ko viņš meklē, un atrada automašīnu tikai vienā dienā. Viņš bija pārliecināts, ka viņš ir apmierināts ar manu tirdzniecību. Vai jums patīk šī naktsmītne, bet vēl mazliet šaubāties? Jon Swift es satiku savā veikalā bija persona viņš atsaucās man Valenti. Tas ir pārsteidzošs strādāt
ar. Man bija 5 zvaigžņu pakalpojumu no viņa un viņa komanda. Es devos uz pakalpojumu departaments ir gaismas likts uz manu auto, un viņš man iedeva koncesijas automašīnu, lai es varētu saņemt par ar manu dienu. Tad viņš aizveda manu mašīnu pie manis, kad viņa veikals tika veikts. tas vienmēr ātri atgriezties raktuves kad man ir jautājumi un
vienmēr priecīgi tikt galā ar mani un manu LED apsēstība. Es būs valenti klients no šī brīža. Es arī sūtīt savus draugus un klientus, lai viņiem pārāk ... Paldies puiši!!!! Lasīt vairāk pagātnes sel - pagātnes tikai nozīmēja, ka mana Valenti Volkswagen vizīte mismisms bija ļoti patīkams pieredzi un pilnīgu prieku ... ... Anthony virve izgāja no viņa veidā daudzas
reizes man ... ... . Es pa kreisi daži ļoti vajadzīgi dokumenti mājās ... . Tāpēc mēs jumped vērā Volkswagen aizdevumu transportlīdzekli un Anthony aizveda mani uz manu māju, lai atgūtu ... ... Es biju virs un aiz manā grāmatā. Un es biju pārsteigts par vienas stundas piegādes politiku par ietekmi uz koncesijas ... Es ieteiktu Anthony Rope un John Devine
visiem saviem draugiem un ģimeni ... . I don't mention pasakains galā I got manā Past ... . thanks john devine!!!!!!!!! Lasīt vairāk
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