AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA!
Saistībā ar Latvijas Republikā izsludināto ārkārtas stāvokli, mēs vēlamies jūs informēt par izmaiņām Skandi
Motors ikdienas darba organizācijā.
Mēs turpinām sniegt pakalpojumus - jaunu un lietotu automašīnu tirdzniecību, nodrošinām autoservisa
pakalpojumus, kā arī finansēšanas un apdrošināšanas pakalpojumus.
Vienlaikus, vadoties no aktuālās situācijas valstī un ārpus tās, būtiski lielāku uzmanību pievēršam lietām,
kas saistītas mūsu klientu un darbinieku drošību, jo mūsu galvenā prioritāte ir ikviena veselība.
Tāpēc piedāvājam mūsu sadarbību organizēt elastīgi, izmantojot dažādas komunikācijas metodes,
kuras neprasa tiešu kontaktu:
sazinoties ar mūsu tirdzniecības konsultantiem, parādīsim, uzfilmēsim, nobildēsim Jūsu izvēlēto
auto, kā arī vajadzības gadījumā veiksim testa braucienu Jums ērtā vietā;
sazinoties ar mūsu servisa konsultantiem, mēs nodrošināsim Jums ērtāko automašīnas nodošanas procesu servisa apmeklējumam un pēc tā, attiecīgi auto atgriešanu no mājām vai darba
vietu, vai automašīnas pieņemšanu/nodošanu organizējot mūsu teritorijas stāvvietās. Jūsu ērtība
un drošība ir mūsu prioritāte. Arī servisa maiņas autoparks, pēc vajadzības, būs Jūsu rīcībā.
Taču, ja Jūs vēlaties apmeklēt mūsu autosalonu klātienē, varat būt pilnībā droši, ka mēs esam
īstenojuši nepieciešamos preventīvos pasākumus, lai samazinātu infekcijas risku un f iziska
kontakta nepieciešamību mūsu tirdzniecības vietā. Mēs ievērojam Latvijas Slimību prof ilakses
un kontroles centra vadlīnijas, tāpēc esam ieviesuši šādus pasākumus:

visās SKANDI MOTORS autosalona zonās klientiem un darbiniekiem ir brīvi pieejami dezinfekcijas līdzekļi;
visā ēkā tiek veikta biežāka telpu vēdināšana, tīrīšana un dezinficēšana, īpaši - labierīcībās, kā arī
tiek veikta durvju rokturu un citu virsmu regulāra dezinficēšana;
mēs lūdzam visiem klientiem – nevilcinieties pārorganizēt klātienes tikšanās/vizītes uz attālinātām, ja
nejūtieties pilnībā veseli vai pēdējās 14 dienās esat atgriezies no ārvalstīm;
mēs nodrošinām efektīvu saziņu un pakalpojumu izpildi arī tad, ja klientam nav iespējas ierasties
pie mums;
strādājot ar klientu auto mēs īpašu uzmanību pievēršam preventīvajiem aizsardzības pasākumiem,
izmantojot sēdekļu pārvalkus, tepiķu aizsargus, stūres rata un pārnesumu pārslēdzējsviras nosegus.
Automazgātāji un automehāniķi darbus veic aizsargcimdos, tādējādi nodrošinot preventīvu aizsardzību;
pirms un pēc katra testa brauciena veikšanas mēs rūpīgi dezinficējam galvenos saskares punktus
(stūres ratu, pārnesumu pārslēdzējsviru, automašīnas rokturus).

Mēs rūpīgi sekojam līdzi situācijai un esam gatavi īstenot papildu, vēl striktākus drošības
pasākumus, ja tādi būs nepieciešami.

Mūsu darba laiks paliek nemainīgs:
Autosalons un serviss
Darba dienās: 8:00 - 19:00
Sestdienās: 10:00 - 16:00
Svētdienās: brīvdiena

Apdrošināšanas atlīdzību nodaļa
Darba dienās: 8:30 - 18:30
Sestdienās: brīvdiena
Svētdienās: brīvdiena

Rezerves daļu nodaļa
Darba dienās: 9:00 - 18:00
Sestdienās: 10:00 – 16:00
Svētdienās: brīvdiena

Finansēšanas un apdrošināšanas nodaļa
Darba dienās: 9:00 - 18:00
Sestdienās: brīvdiena
Svētdienās: brīvdiena

