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Về chúng tôi

Với sức nóng của mình, bất kể chiếc xe Mercedes nào lăn bánh, cũng kéo theo hàng trăm ánh mắt đổ dồn vì sự thu hút mê hoặc.

Tuy nhiên, với mức khá đắt đỏ, rất nhiều người mê xe Merc sẽ khó mà sở hữu được mẫu xế sang như ý. Thấu hiểu được nỗi lòng

đó, Thế Giới Mercedes – Hệ thống phân phối xe lướt Mercedes hàng đầu Việt Nam được ra đời, nơi bạn có thể chạm tay đến ước

mơ một cách dễ dàng hơn bao giờ hết.

Tầm nhìn
Ngay từ đầu chúng tôi đã nhận định, việc phân phối các dòng xe cũ đã qua sử dụng là một hướng đi khó, khi bối cảnh thị trường xe

hạng sang cũ hiện tại khá phức tạp và vẫn chưa có một quy chuẩn chính xác nào cho các hệ thống kiểm định xe lướt.

Tuy nhiên, bằng sự đầu tư nghiêm túc và một khao khát khẳng định vị thế, Thế Giới Mercedes hướng tới mục tiêu trở thành Hệ thống

phân phối và nhập khẩu xe lướt Mercedes hàng đầu Việt Nam:

SỐ 1 VỀ CHẤT LƯỢNG: Tất cả các mẫu xe Mercedes được phân phối bởi Thế Giới Mercedes đều là sản phẩm xe lướt chất

lượng, đã qua kiểm định 259 bước trước khi giới thiệu đến khách hàng.

SỐ 1 VỀ DỊCH VỤ: Dịch vụ chăm sóc khách hàng, bảo hành bảo dưỡng xe nhất định sẽ làm hài lòng những vị khách khó tính

nhất.

SỐ 1 VỀ SỰ MINH BẠCH: Công khai với khách hàng về quy trinh test xe, về thủ tục xe và giá lăn bánh của từng mẫu xe.

Sứ mệnh
“Hiện thực hóa giấc mơ sở hữu một chiếc Mercedes hạng sang trong tầm giá tốt nhất” là sứ mệnh chúng tôi đặt ra. Và để hoàn

thành sứ mệnh đó, Thế Giới Mercedes đã tuân thủ tuyệt đối theo các hệ thống nguyên tắc:

Phụng sự khách hàng tốt nhất

Minh bạch tuyệt đối với thị trường

Công bằng với cộng sự

Thần tốc trong mọi giao dịch

Giá trị cốt lõi
Phụng sự những con người xứng đáng với giá trị của sản phẩm là những gì Thế Giới Mercedes đã và đang thực hiện. Những giá trị

cốt lõi sau đây là chính là nền tảng để chúng tôi xây dựng thương hiệu, xứng đáng với sự tin tưởng của khách hàng và cũng chính là

điều kiện tiên quyết để chúng tôi đạt được các mục tiêu chiến lược hiện tại và tương lai:

Uy tín là sức mạnh

Khách hàng là tri kỷ

Phụng sự người tài

Tốc độ là sống còn

Sáng tạo hoặc đào thải

Cam kết của chúng tôi
Để sở hữu một chiếc xe sang chưa bao giờ là điều dễ dàng, đặc biệt với những người lựa chọn mua xe đã qua sử dụng. Ngoài việc

đảm bảo thiết kế xe sang trọng như mới, giá thành hợp lý, người mua cũng để ý nhiều hơn đến hiện trạng chi tiết các thông số xe,

thậm chí có thể nói đây là mối quan tâm lớn nhất khi mua xe lướt.

 Nội dung chính 
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Và không để quý khách hàng phải đắn đo, Thế Giới Mercedes cam kết:

Tất cả các thông tin về sản phẩm xe Mercedes hạng sang đã qua sử dụng được cung cấp một cách công khai, minh bạch và

chính xác tuyệt đối.

Chúng tôi sử dụng hệ thống kiểm định tiêu chuẩn xe lướt với 259 bước, 259 tiêu chí đánh giá kiểm tra trước khi giới thiệu đến với

khách hàng.

Tất cả các sản phẩm tại Thế Giới Mercedes đều rõ ràng về nguồn gốc, đầy đủ về các giấy tờ thủ tục liên quan. Các thủ tục khác

sau khi bàn giao khách hàng cũng sẽ được nhân viên của chúng tôi hỗ trợ hoàn tất hết sức có thể.

Giá xe cạnh tranh cao với thị trường xe lướt hạng sang, xứng tầm với chất lượng mỗi chiếc xe mang lại.

Đến với Thế Giới Mercedes, quý khách hàng sẽ được phụng sự bằng các dịch vụ tốt nhất, hỗ trợ tối đa để bạn có thể lựa chọn được

xế cưng xứng tầm. Không phải băn khoăn về giá, không phải lo lắng về chất lượng, chỉ tại Thế Giới Mercedes quý khách hàng mới có

thể được trải nghiệm đỉnh cao của tinh hoa đó.

  Hà Nội ☆ Bắc Hà Lucky Building, 30 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà
Nội

  Điện thoại: 0962.902.039

  Số 116 Văn Lang, P. Hồng Gai, TP Hạ Long, Quảng Ninh

  Điện thoại: 0962.902.039

  18 Phạm Hùng, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

  Điện thoại: 0962.902.039

  Tầng 2 - sảnh T1 - sân bay quốc tế Nội Bài - xã Phú Minh, huyện
Sóc Sơn, Hà Nội

  Điện thoại: 0962.902.039

  Vũ Đức Thận , Gia Thuỵ , Long Biên , Hà Nội   0962.902.039

TRỤ SỞ CHÍNH

SHOWROOM QUẢNG NINH

SHOWROOM HÀ NỘI

SHOWROOM LONG BIÊN

  1-8-26 Doshin, Kita-ku, Osaka, Japan 530-0035

  Điện thoại: 0962.902.039

  910A Ngô Quyền, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng   0962.902.039

  Landmark 81, 208 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Bình Thạnh, TP.
Hồ Chí Minh

  Điện thoại: 0962.902.039

  Happy Valley - 834 đường Nguyễn Văn Linh - Phường Tân Phong -
Quận 7 - TP.HCM

  Điện thoại: 0962.902.039

  Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

  Điện thoại: 0962.902.039

GENSEI CORPORATION - VĂN PHÒNG GIAO DỊCH NHẬT BẢN

SHOWROOM ĐÀ NẴNG

SHOWROOM HỒ CHÍ MINH

0962.902.039

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
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VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

  Tel: 0962.902.039

  Sảnh trong Big Tower, 18
Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà
Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ÔTÔ VIỆT NAM AUTOGROUP

(AUTOGROUP VIET NAM AUTO GROUP JOINT STOCK COMPANY)
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