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ભારતુ ં સૌથી વુ સં ૂણ, એડ-ૂ-એડ ઓનલાઇન કાર ઑિનગ સો#$ુશન લ&ચ ક$ુ,( ) *માટ , કોટ- .ટલેસ અને 1ે2ઠ
અુભવ  ૂરો પાડ- છે

•

4 સરળ *ટ- પમાં 8ાહક ઓનલાઇન એ.સચેજ, ફાઇનાસ અને વીમો, પસનલાઇઝ તથા તેમની પસંદગીના મ>હ?ાના
વાહનોનાં મા@લક બનવાનો લાભ મેળવી શક- છે

•

>રયલ-ટાઇમ આિસ*ટસ માટ- ‘ઑન-ઓનલાઇન’માં 270થી વધાર- >ડલરો અને 900થી વધાર- ટચપોઇટના સં ૂણ નેટવક
સાથે હાઇ)િનક હોમ ટ- *ટ-Iાઇવ અને JKહકલની >ડ@લવરLની Mુિવધા

#
"! $, & , '('(: 20.7 અબજ ડોલરના મ>હ?ા O ૂપની કંપની મ>હ?ા એડ મ>હ?ા @લિમટ- ડ (એમએડએમ @લિમટ- ડ)એ આ)
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’ લ&ચ કરવાની Rહ-રાત કરL

 7. 8 છે . ઑન-ઓનલાઇન એક વન-*ટોપ, 24X7 ડ-J*ટનેશન છે , Sયાં

8ાહકો 9 : 7 માં મ>હ?ાના વાહનની ખરLદL કરL શક- છે , એના માટ- િધરાણ મેળવી શક- છે , વીમો ઉતરાવી શક- છે , વાહન
એ.સચેજ કરાવી શક- છે અને એ.સેસરLઝ મેળવી શક- છે . આ તમામ Mુિવધાઓ 8ાહકો તેમના ઘરમાંથી Mુિવધાજનક રLતે મેળવી
શક- છે . (www.mahindrasyouv.com/Own-Online).
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મ>હ?ાની એસ$ુવીની બહોળL ર- જને ચકાસો અને તમારL જW>રયાત અુસાર એને પસનલાઇઝ કરો.
2.
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>ડલરની પસંદગી કરો અને તમારL Xૂની કાર માટ- તાYકા@લક, >રયલ-ટાઇમ .વોટ- શન મળવો.
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ફાઇનાસ અને વીમાના િવિવધ િવક#પોની પસંદગી કરો તથા ઓનલાઇન મંXૂરL મેળવો.
4.
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પસંદગીના *થળ પર પેમેટ કરો અને ‘કોટ- .ટલેસ’ >ડ@લવરL મેળવો.
ઑન-ઓનલાઇન લ&ચ િવશે  /0  6  0 "
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અમને ભારતુ ં સૌથી સં ૂણ, એડ-ૂ-એડ, ઓનલાઇન કાર ઑનરિશપ સો#$ુશન \લેટફોમ ‘ઑન-ઓનલાઇન’ લ&ચ કરવાની ]ુશી
છે . આ 8ાહકોને િપYઝાની >ડ@લવરLથી ઓછા સમયમાં સરળ અને Mુિવધાજનક 4-*ટ- પમાં મ>હ?ાના વાહનના મા@લક બનાવે છે !”
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кએ વુમાં ઉમે$( ુ હ[ુ ં ક-, “અમારા ^ી અને પો*ટ પચ_ઝ ઓનલાઇન સો#$ુશન ઉપલ`ધ હોવાની સાથે અમારા માટ- કાર

ખરLદLનો નવો અને 1ે2ઠ અુભવ આપવા આગામી લોaજકલ *ટ- પ હ[ુ.ં તા)તરમાં તમામ ક- ટ-ગરLઓમાં ઓનલાઇન માbયમ
મારફતે પસંદગી વધી રહL છે અને આગળ જતાં 8ાહકોમાં વાહનોની ઓનલાઇન ખરLદLનો ^વાહ વધી રcો છે . અમે અમારા
8ાહકોને ઉdોગમાં ઘણા અુભવો સૌ^થમ ^દાન કરLને ઓટોમો>ટવ >રટ- લમાં આ પ>રવતન લાવવા લીડ લેવા તૈયાર છLએ.”
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2;  કરવામાં આK$ુ ં છે , ) માટ- મજf ૂત બેક-એડ ટ- કનોલોg અને ^ોસેસનો સમવય કરવામાં આKયો છે . આ 8ાહકને સં ૂણ
અને સાતYય ૂણ પસનલાઇઝ અુભવ આપે છે , ) ઓનલાઇન ખરLદLની Mુિવધા  ૂરL પાડ- છે અને *થાિનક સહાયની Mુિવધા આપે
છે . >ડલરિશ\સે તેમની ^>hયાઓ અને ^ોસીજસને અપ8ેડ કરL છે તથા લiુતમ >ફ@ઝકલ કોટ- .ટ માટ- તાલીમ આપી છે . હકLકતમાં
ટ- *ટ Iાઇવ, ડોjુમેટ કલે.શન અને વાહનની >ડ@લવરL )વી 8ાહકો સાથેની આદાન^દાનની ^>hયામાં વધારાની કાળgઓ
રાખવામાં આવે છે , )થી સાફસફાઈના lચા ધારાધોરણો જળવાઈ રહ- એવી Mુિનિmતતા થઈ છે .
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મ>હ?ા માટ- ઑન-ઓનલાઇન વાહનની ખરLદL  ૂવ અને ખરLદLના તબnાઓ માટ- વન-*ટોપ ડ-J*ટનેશન છે , ) $ુવાન 8ાહકોને
પારદશકતા, પસનલાઇઝેશન અને Mુિવધાના ફાયદા આપે છે . આ \લેટફોમ વાહનની પસંદગીથી >ડ@લવરL Mુધી પારદશક,
સાતYય ૂણ અને કોટ- .ટલેસ અુભવ આપવા >ડઝાઇન કર- o ું છે . ઉપરાંત 8ાહકને ઑન ઓનલાઇન ^>hયા  ૂણ કરવા કોઈ પણ
^કારની મદદની જWરના ક- સમાં અમારા ^ોડ.ટ અને ^ોસેસ િન2ણાતો એક બટન p.લક કરતાં ઓનલાઇન ચેટ (વી>ડયો અને ટ- .*ટ)
પર ઉપલ`ધ થશે.
ઑન-ઓનલાઇન \લેટફોમ કાર ખરLદવાની સફરના દર- ક તબnે Mુિવધા, પારદશકતા અને પસનલાઇઝેશન ઓફર કર- છે . ) 8ાહકો
તેમની Xૂની કાર એ.સચેજ કરાવવા ઇqછતાં હોય, તેમને આ \લેટફોમ સરળતા ૂવક અને પારદશક રLતે તાYકા@લક, >રયલ-ટાઇમ
ઓનલાઇન .વોટ- શન આપે છે . ઉપરાંત ) લોકો લોન પર કારની ખરLદL કરવા ઇqછતાં હોય તેઓ તેમની પાrતા ચકાસી શક- છે
અને ઓનલાઇન મંXૂરLનો પr જનર- ટ કરL શક- છે . એનાથી 8ાહકને આ પોટ લ પર િવિવધ વીમાકંપનીઓ પાસેથી .વોટ- શનનો
િવક#પ મળશે અને સંબિં ધત >ડલરિશપ sારા વાહનના વીમાની ^>hયા પણ Mુલભ થશે. આ \લેટફોમ 8ાહકને તેમની પસંદગીના
મ>હ?ાના વાહનને પસનલાઇઝ કરાવવા એની એ.સેસરL પસંદ કરવા તથા એtટ- ડ-ડ વોરટL અને રોડસાઇડ આિસ*ટટ )વા એડઓસ લાભ પણ મળશે.
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ઑન-ઓનલાઇન સાથે મ>હ?ા હવે કારની મા@લકLની, ખરLદL ૂવ_ , ખરLદL અને ખરLદL પછLની સફરને આવરL લે છે , ) માટ- દર- ક
તબnામાં 8ાહકને 1ે2ઠ અુભવ મળે છે . મ>હ?ાના ^ી-પચ_ઝ \લેટફોમ SyouV sારા 8ાહક ઘર- થી Mુિવધાજનક રLતે અને
પ>રવારજનો સાથે મળLને મ>હ?ાના વાહનની Mુિવધાજનક રLતે પસંદગી કરL શક- છે . Sયાર- મ>હ?ાુ ં ખરLદL પછLનાં \લેટફોમ િવથ
$ ૂ હંમેશા સાથે 8ાહક ઓનલાઇન, K$ ૂ JKહકલ >હ*uL, સિવvસ ઇનવોઇસ વગેર- સેવા fુક કરાવી શક- છે . અYયાર- કંપની ભારતમાં
ઓટોમો>ટવ >રટ- લને નવેસરથી પ>રભાિષત કરવાના અુભવને આગામી *તર- લઈ જવા તૈયાર છે .
સોિશયલ મી>ડયા અપડ-ટ માટ- નીચેના હ-શટ- ગનો ઉપયોગ કરો:
#MahindraOwnOnline
#FutureOfAutoRetail

 ш
20.7 અબજ ડોલરુ ં મ>હ?ા O ૂપ િવિવધ કંપનીઓુ ં Xૂથ છે , ) લોકોને નવીન મોબા@લટL સો#$ુશસ મારફતે સxમ બનાવે છે ,
8ામીણ િવ*તારોમાં સy ૃ{| લાવે છે , શહ-રL gવનની }ુણવ~ા વધાર- છે , નવા Kયવસાયોને પોષણ આપે છે અને િવિવધ સyુદાયોને
^ોYસાહન આપે છે . તે ભારતમાં $ુ>ટ@લટL KહLક#સ, ઇફોમ_શન ટ- કનોલોg, નાણાકLય સેવાઓ અને વેક-શન ઑનરિશપમાં ટોચુ ં *થાન
ધરાવે છે તથા િવમાં વો#$ુમની ?J2ટએ u- .ટરની સૌથી મોટL કંપની છે . તે એ8ી@બઝનેસ, એરો*પેસ, કમિશvયલ JKહક#સ, કપોનેટ,
>ડફ-સ, લોaજJ*ટ.સ, >રયલ એ*ટ- ટ, >ર$ ૂએબલ એનજ, *પીડબોસ અને *ટLલ સ>હત િવિવધ Kયવસાયોમાં મજf ૂત હાજરL ધરાવે
છે . ભારતમાં હ-ડ.વાટ ર ધરાવ[ુ ં મ>હ?ા O ૂપ 100 દ- શોમાં 240,000થી વધાર- લોકોને રોજગારL આપી છે .
વધાર- મા>હતી મેળવવા લોગ ઓન કરોઃ

www.mahindra.com / Twitter and Facebook: @MahindraRise
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Mohan Nair
Vice President (Communications)
Mahindra & Mahindra Ltd.
Mobile – + 91 9004012237
Email – nair.mohan@mahindra.com
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