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Cores: Cor

Period.: Ocasional

Área: 20,22 x 26,05 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 1 de 1

O rigor no
controlo de
qualidade
das viaturas
Matrizauto é um
pilar essencial
da marca

120 pontos

de certificação
e 2 ou mais anos de garantia

Q

uando em 2008 a Matrizauto
abriu a sua primeira megastore
automóvel em Braga, revolucionou por completo o mercado
de venda de usados em Portugal.
Para lá do humor que marca a comunicação da
marca, existe um trabalho sério e transparente na
revisão e acondicionamento dos seminovos e usados que a marca comercializa.
Todos os carros da Matrizauto são revistos e
recondicionados por uma entidade externa, num
processo de revisão que passa por 120 pontos de
certificação. Isto está acima da maioria dos standards das marcas automóveis em Portugal. É um
processo extremamente rigoroso, com o objetivo
claro de dar total segurança e confiança ao cliente.
A lei portuguesa estipula que qualquer stand

que venda carros usados tem de dar 2 anos de
garantia ao cliente. No entanto, havendo negociação, esse período reduz-se para 1 ano. Já na
Matrizauto, qualquer carro tem sempre 2 ou
mais anos de garantia. E o cliente não precisa
de a negociar para baixar o preço, uma vez que
o carro já está ao preço mais baixo do mercado.
Pode, se desejar, optar por estender a garantia.
Hoje presente no Porto, em Aveiro, Viseu,
Leiria e Sintra, para além da já mencionada loja
em Braga, a Matrizauto afirma-se no mercado
como o Shopping dos Carros. Com mais de 2000
viaturas em stock, da maior variedade de marcas
e segmentos, destacam-se também os 0 Km à
venda na Matrizauto. O compromisso da marca é
sempre o mesmo: carros com qualidade ao preço
mais baixo do mercado.

Matrizauto
distinguida com
o Prémio Cinco
Estrelas Nacional
Todos os anos o júri deste prémio
estuda e analisa cada mercado, de forma a
distinguir as marcas que melhor serviram os seus
clientes. Em 2019, a nível nacional, a Matrizauto
foi distinguida com o Prémio Cinco Estrelas, na
categoria stand multimarcas.
Este prémio distingue a abordagem nacional da
marca e o seu foco em entregar ao cliente um
produto de qualidade ao preço mais baixo do
mercado, com todos os serviços que possam
ser precisos na compra de um carro, como o
financiamento e seguro auto.

