News Release

อีตนั ้ กรุ๊ ป มอบข้ อเสนอสุดพิเศษกลางปี
จัดแคมเปญ “ETON EASY PAY”
ผ่ อนหนักให้ เป็ นเบา ให้ คุณเซฟ ช่ วยคุณประหยัด

ETON Group (อีตนั ้ กรุ๊ป) ผู้นําอันดับหนึ่งด้ านยนตรกรรมนําเข้ า สําหรับครอบครัวและผู้บริ หาร พร้ อม
ศูนย์บริ การมาตรฐานครบวงจรมากกว่า 27 ปี นําโดย คุ ณอัจฉรี ย์ ตันติยันกุ ล ผู้อํานวยการฝ่ ายขายและ
การตลาด กล่าวว่า
อีตัน้ กรุ๊ ป มอบข้ อเสนอสุดพิเศษกลางปี จัดโปรโมชัน่ คุ้มกว่าครัง้ ไหนๆ สําหรับลูกค้ าที่กําลังมองหา
รถยนต์อเนกประสงค์ MPV ขนาดใหญ่ สุดหรู อย่าง Alphard /Vellfire การันตีความถูกและความคุ้มค่า กับ

แคมเปญ “ETON EASY PAY” ผ่ อนหนักให้ เป็ นเบา ให้ คุณเซฟ ช่ วยคุณประหยัด ที่พร้ อมให้ คณ
ุ รับรถได้
เลยทันที ไม่ต้องรอ เพือ่ ให้ คณ
ุ ได้ เป็ นเจ้ าของได้ งา่ ยๆ กับราคาที่คณ
ุ เอื ้อมถึง พร้ อมรับข้ อเสนอสุดคุ้ม




เลือกดาวน์ เริ่มต้ นเพียง 199,xxx แสนบาท
เลือกผ่ อนสบายเริ่ม 28,xxx บาท/เดือนเท่ านัน้ สบายๆ ง่ ายๆ กับ อีตนั ้
แถมฟรี ! ชุ ดแต่ งหรู หราลํา้ ก่ อนใคร Exclusive 2022 มูลค่ ารวมกว่ า 1 แสน
บาท (*เฉพาะรถรุ่ นที่กาํ หนด)

อีตั ้น กรุ๊ ป ยังขนขบวนรถยนต์เอนกประสงค์หลากหลายรุ่ น ที่ปรับราคาพิเศษ มาให้ เลือกตามความ
ต้ องการของลูกค้ า ไม่วา่ จะเป็ น
กลุ่มรถยนต์ อเนกประสงค์ ขนาดกลาง
 Serena – ราคาพิเศษ เริ่ มต้ น 1.99 ล้ านบาท
รถยนต์อเนกประสงค์ ขนาดกะทัดรัด ขับขี่คล่องตัว เหมาะสําหรับครอบครัวคนเมือง ขับเคลือ่ นด้ วย
ระบบไฟฟ้า 100% ด้ วยราคาที่สบายกระเป๋ าทั ้งค่ารถและค่านํ ้ามัน ซึง่ ประหยัดนํ ้ามันสูงสุดที่ 17.2 กม./ลิตร
และสําหรับรถยนต์รุ่น Serena มีรถพร้ อมให้ คณ
ุ ทดลองขับก่อนตัดสินใจ
กลุ่มรถยนต์ อเนกประสงค์ – SUV สไตล์ สปอร์ ต
 ALL New Harrier ราคาพิเศษ เริ่มต้ น 2.49 ล้ านบาท
รถ SUV สุดเท่ ที่มาพร้ อมระบบความปลอดภัยแบบเต็มพิกดั พร้ อมให้ คณ
ุ ทดลองขับก่อนตัดสินใจ
ยังมีกลุ่มรถยนต์ ราคาพิเศษอื่นๆ
 Mustang High Performance – ราคาพิเศษ 3.69 ล้ านบาท
นอกจากนี ้สถานการณ์เชื ้อไวรัสยังคงระบาดอยูเ่ ป็ นจํานวนมาก อีตนเล็
ั ้ งเห็นความปลอดภัยของลูกค้ า
เป็ นสําคัญ เราจึงยังคงรักษามาตรการป้องกัน และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื ้อไวรัสโควิด-19 เพือ่ ให้ ลกู ค้ า
มัน่ ใจได้ เสมอเมื่อเข้ ามาใช้ บริ การทังโชว์
้ รูม และศูนย์บริ การ
- บริ การส่งมอบรถถึงบ้ านทัว่ ไทย และ บริ การฉุกเฉิน 24 ชัว่ โมง ฟรี
- บริ การให้ คําปรึกษาผ่านช่องทาง Online
- บริ การอบโอโซน และฆ่าเชื ้อภายในรถยนต์ทกุ คันก่อนส่งมอบ ฟรี
- บริ การ “ETON Onsite Service” บริ การรับ-ส่งรถถึงบ้ านคุณ ส่งซ่อม เข้ าเช็คระยะ ซ่อมสีและตัวถัง
นัดหมายล่วงหน้ าที่เบอร์ 02-721-1222 ต่อ 120

สําหรับแคมเปญ “ETON EASY PAY” เริ่มแล้ วตัง้ แต่ วันนี ้ – 31 กรกฎาคม 2564 ทังนี
้ ้ ท่านที่สนใจ
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ ที่โชว์รูมของอีตนั ้ กรุ๊ป ทัง้ 4 สาขาทัว่ ประเทศ ได้ แก่ สํานักงานใหญ่ศรี
นคริ นทร์ สาขารัชดาภิเษก สาขาเชียงใหม่ และสาขาขอนแก่น เปิ ดบริ การทุกวันจันทร์ ถึงวันอาทิตย์ ตั ้งแต่เวลา
0 8 . 3 0 – 18.30 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

