
COMO SERIA SE TIVESSE UMA SOLUÇÃO 
MELHOR PARA A EXPORTAÇÃO DOS SEUS 
AUTOMÓVEIS?
Sabe disso? Quer comprar um veículo na Alemanha, mas por várias razões o distribuidor 
pode ou quer vender-lhe o veículo apenas mediante uma caução ou de modo algum líquido?  
Dificilmente revê o valor da caução ou existem outros problemas que dificultam a compra.

OFERECEMOS-LHE A SOLUÇÃO CERTA

A Baden Motors GmbH é a sua especialista e o seu contacto no que diz respeito à importação e 
exportação de automóveis. Nós cuidamos da sua compra. Só tem vantagens, como por exemplo, 
a compra e venda mais rápida dos veículos existentes, a melhor concentração da sua equipa 
na sua gestão diária e o aumento das vendas são apenas algumas delas.



A nossa equipa oferece isto e muito mais. 
Teremos todo o gosto numa possível cooperação consigo.
Quer saber mais? Teremos todo o gosto em aconselhá-lo.

Escreva-nos para:  info@badenmotors.de
Telefone:    +49 (0)7223 – 99 17 60

Com os melhores cumprimentos, 
A  S U A  EQUIPA  DA  B A D E N  M OTO R S

J & W BADEN MOTORS GMBH  .   SCHULSTRA SSE 3  .   77815 BÜHL (ALEMANHA)  .   TEL : +49 (0)7223 – 99 17 60  .   WWW.BADENMOTORS.DE

TODAS AS VANTAGENS DE RELANCE:
 
COMPRE NA BADEN MOTORS E GARANTA O SEU NEGÓCIO

 
Garantia DoKEYCoC (Documentos, Chaves, CoC): Garantimos, caso assim o deseje, entregar- 
lhe todos estes componentes juntamente com o veículo.

O risco durante a compra é reduzido consideravelmente! Presta sempre muita atenção à 
capacidade de pagamento do seu fornecedor? Em períodos de problemas com os combus-
tíveis, os revendedores na Alemanha enfrentam problemas financeiros cada vez maiores. 
O fornecedor está constantemente ameaçado por perda ou falência. Uma catástrofe, caso o 
atinja, porque os valores são altos.

Aposta na sua atividade principal e gestão diária - aumentando, assim, as vendas

Grande simplificação das suas compras na Alemanha

Acentuada poupança de tempo através da otimização

Eliminação da incomodativa reposição da caução

Preparação rápida dos veículos para transporte posterior

Distâncias curtas e de fácil recolha: diretamente na estação de comboios no sul da Alemanha  

Caso seja necessário, preparação da matrícula de exportação, assistência, TÜV e lavagem 
dos carros


