News Release

อีตนั ้ กรุ๊ ป ลดหนักกลางปี แซงทุกข้ อเสนอ
จัดแคมเปญ “ETON 6.6 Half Year Sale Festival”
ช่ วยผ่ อนดอกเบีย้ 0% นานสูงสุด 6 เดือน

ETON Group (อีตั ้น กรุ๊ ป) ผู้นำอันดับหนึ่งด้ ำนยนตรกรรมนำเข้ ำ สำหรั บครอบครั วและผู้บริ หำร พร้ อม
ศูนย์บริกำรมำตรฐำนครบวงจรมำกกว่ำ 27 ปี คุณอัจฉรี ย์ ตันติยันกุล ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยขำยและกำรตลำด
อีตัน้ กรุ๊ ป ลดหนักกลำงปี แซงทุกข้ อเสนอ จัดแคมเปญ “ETON 6.6 Half Year Sale Festival” เอำใจ
คนรั ก Alphard / Vellfire รถยนต์ เอนกประสงค์ (MPV - Multi Purpose Vehicle) ที่ได้ รับควำมนิยมสูงสุด ด้ ว ย
ควำมสมบูร ณ์ แ บบเหนื อ ระดับ รู ป ลัก ษณ์ อัน โดดเด่ น ระดับ พรี เ มี ย ม จำกอี ตัน้ กรุ๊ ป ให้ ลูก ค้ ำ ได้ จับ จองเป็ น

เจ้ ำของ ในราคาเริ่มต้ นเพียง 2.85 ล้ านบาทเท่ านัน้ เหมำะสำหรับลูกค้ ำที่ชื่นชอบรถยนต์อเนกประสงค์สำหรับ
ครอบครัว หรื อผู้บริ หำรที่ต้องกำรเป็ นเจ้ ำของรถยนต์นำเข้ ำ อีตั ้นเรำมีสต็อครถพร้ อมให้ คณ
ุ รับรถทันที
นอกจำกนี ้ ลูกค้ ำจะได้ รับสิทธิพเิ ศษทันทีกับ 6 เสนอสุดคุ้มที่ไม่ ควรพลาด!
 อีตนั ้ ช่ วยคุณ ผ่ อนดอกเบีย้ 0% นานสูงสุดถึง 6 เดือน
 Warranty สูงสุด 3 ปี / 50,000 km.
 รั บประกัน Hybrid นาน 5 ปี / 100,000 km.
 บริการฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง 1 ปี
 บริการรถสไลด์ ส่งมอบรถถึงหน้ าบ้ านคุณ
 ฟรี ค่ าแรงเช็คระยะ 5 ปี / 100,000 km. เมื่อเข้ ารั บบริการที่ศูนย์ บริการจากอีตนั ้
อีตัน้ กรุ๊ ป ยังขนขบวนรถยนต์ เอนกประสงค์ หลำกหลำยรุ่ น ที่ป รั บรำคำพิ เ ศษ มำให้ เลือกตำมควำม
ต้ องกำรของลูกค้ ำ ไม่ว่ำจะเป็ น
กลุม่ รถยนต์อเนกประสงค์ ขนำดใหญ่ – MPV
 Alphard SRC – รำคำ 3.7 ล้ ำนบำท แถมฟรี ! ชุดแต่งจำก ROJAM เต็มรอบคัน มูลค่ำรวมกว่ำ 3 แสนบำท
 Alphard GF – รำคำพิเศษ 3.46 ล้ ำนบำท
กลุม่ รถยนต์อเนกประสงค์ – SUV สไตล์สปอร์ ต
 ALL New Harrier รำคำพิเศษ เริ่ มต้ น 2.49 ล้ ำนบำท
นอกจำกนี ้ ยังมีกลุม่ รถยนต์รำคำพิเศษอื่นๆ อีก ไม่ว่ำจะเป็ น
 Serena – รำคำพิเศษ เริ่ มต้ น 1.99 ล้ ำนบำท
 Mustang High Performance – รำคำพิเศษ 3.69 ล้ ำนบำท
ทั ้งนีด้ ้ วยสถำนกำรณ์ เชื ้อไวรั สระบำดเป็ นจำนวนมำกในปั จจุบัน อีตั ้นเล็งเห็นควำมปลอดภัยของลูกค้ ำ
เป็ นสำคัญ จึงจัดบริ กำรพิเศษเพื่อลูกค้ ำอีตั ้นโดยเฉพำะ กับบริ กำร “ETON Onsite Service” บริ การรั บ-ส่ งรถ
ถึงบ้ านคุณ ไม่ว่ำจะเป็ น ส่งซ่อม เข้ ำเช็คระยะ ซ่อมสีและตัวถึง จะอยู่ที่ไหนก็ไม่ใช่ปัญหำ อีตั ้นพร้ อมดูแลถึงหน้ ำ
บ้ ำน ตอบรับวิถี New Normal ให้ บริ กำรด้ วยช่ำงผู้ชำนำญกำร แก้ ไขปั ญหำมำแล้ วกว่ำ 1 แสนรำยกำร มัน่ ใจ อีตั ้น
กรุ๊ปดูแลรถของท่ำนเสมือนรถของครอบครัวเรำ
 ฟรี รั บ-ส่ ง รถ 10 กิโลเมตรแรก (บริการรถสไลด์ คดิ ค่ าบริการตามจริง)
 พิเศษ เฉพาะลูกค้ าอีตนั ้ รั บส่ วนลดทันทีเมื่อเข้ ารั บบริการ สูงสุดถึง 15 %
 นัดหมาย จองคิวล่ วงหน้ า โทร. 02-721-1222 ต่ อ 120
 มั่นใจความปลอดภัยอีกขัน้ ด้ วยบริการอบโอโซนทุกคันก่ อนส่ งมอบรถ

สำหรับแคมเปญ “ETON 6.6 Half Year Sale Festival” เริ่ มแล้ วตัง้ แต่ วันนี ้ – 30 มิถุนายน 2564 ทัง้ นี ้
ท่ำนที่สนใจสำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่โชว์รูมของอีตนั ้ กรุ๊ ป ทัง้ 4 สำขำทัว่ ประเทศ ได้ แก่ สำนักงำน
ใหญ่ศรี นคริ นทร์ สำขำรัชดำภิเษก สำขำเชียงใหม่ และสำขำขอนแก่น เปิ ดบริ กำรทุกวันจันทร์ ถึงวันอำทิตย์ ตังแต่
้ เวลำ
0 8 . 3 0 – 1 8 . 3 0 น . ห รื อ ติ ด ต่ อ เ บ อ ร์ 0- 2789- 9998 www. eton- import. com,
https://www.facebook.com/ETONIMPORTGROUP, Instargram: etongroup, Line: @etongroup และ Twitter :
etongroup
#####

เกี่ยวกับอีตนั ้ กรุ๊ป
อีตนั ้ กรุ๊ ป เรำมีโชว์รูมและศูนย์บริ กำร เพื่อให้ บริ กำรอย่ำงมำตรฐำนครบวงจร ทังในกรุ
้
งเทพฯและต่ำงจังหวัด ได้ แก่ สำขำศรี
นคริ นทร์ สำขำรัชดำ (ยกเว้ นศูนย์บริ กำร) สำขำเชียงใหม่ และสำขำขอนแก่น ทังนี
้ ้ เพื่อตอบสนองควำมต้ องกำรของผู้บริ โภคที่
ชื่นชอบยนตรกรรมนำเข้ ำคุณภำพ มีเอกลักษณ์ และควำมโดดเด่น ภำยใต้ คอนเซ็ปท์ "Excellent Service" เพื่อส่งมอบบริ กำร
อันเป็ นเลิศให้ แก่ลกู ค้ ำของเรำ
อีตนั ้ กรุ๊ ป ผู้นำธุรกิจด้ ำนรถยนต์นำเข้ ำชัน้ นำจำกต่ำงประเทศที่มีให้ ลกู ค้ ำเลือกหลำกหลำยรุ่ น เพื่อรองรับควำมต้ องกำรของ
ลูกค้ ำทังรถยนต์
้
ใหม่และรถยนต์มือสอง ภำยใต้ ชื่อ "อีตนช้
ั ้ อยส์" (ETON CHOICE) รถยนต์มือสองระดับพรี เมี่ยม ตอบโจทย์
ลูกค้ ำที่ต้องกำรรถยนต์นำเข้ ำสภำพดี ในรำคำที่สำมำรถเลือกซื ้อได้
ข้ อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่ อ
กำนดำ คงสีเขียว
ฝ่ ำยประชำสัมพันธ์และสื่อสำรกำรตลำด อีตนั ้ กรุ๊ป
โทร. 0-2721-1222 ต่อ 514, 08-9552-2565, 095-514-9193
Email : etongroup.pr2020@gmail.com

