ेस रलज

म हंाची वाहने खरे द करयाची नवीन संकपना ‘ओन--ऑनलाइन’
•

माट , कॉटॅ टलेस आण आगळा अनभ
ु व दे णार, भारतातील सवात पRरपण
ू , ‘एंड-टू-एंड’
वपाची कार खरे दची योजना सादर.

•

चार सोया !यांम#ये आप$या जुया गाडीचा ;वJनमय, ;व8तसाPय, ;वमाखरे
;वमा द कIन Lाहक
आप$या पसंतीची म&हं(ा गाडी खरे द कI शकतात, तसेच आप$या आवडीनस
ु ार गाडीम#ये
उपकरणे बसवन
ू सश
ु ोभीकरण कI शकतात.

•

म&हं(ाचे दे शभरातील 270
70हून अSधक ;वतरक आण 900हून अSधक ‘टचपॉUVस
टचपॉUVस’ यांKया
मा#यमातन
लाईन संक$पनेसाठ7 8वरत मदत, वKछ पXतीने ‘होम टे ट-_ाईMह’
ू ओन-ऑनलाईन
आण गाडीचे ;वतरण.

मब
ुं ई, मे 8, 2020 : 20.7 अ>ज डॉलसची उलाढाल असले$या म&हं(ा समह
ु ातील म&हं(ा अCड म&हं(ा
@ल. (एम अCड एम @ल.) या कंपनीने ओन-ऑनलाईन ह भारतातील सवात पRरपण
ू , ‘एंड-टू-एंड’
वपाची, कार खरे दची योजना सादर केल आहे . म&हं(ाKया वाहनाची मालकY नMया माट पXतीने
@मळवGयासाठ7 ‘ओन-ऑनलाईन’ ह सवZकष, 24 तास कायरत असणार स;ु वधा कंपनीने Lाहकांना
उपल>ध कIन &दल आहे . JतKया मा#यमातन
ू Lाहक या वाहनासाठ7 ;व8तसाPय,, ;वमाखरे द, आप$या
जुया वाहनाचा ;वJनमय, गाडीतील ;व;वध उपकरणांची Jनवड आद बाबी चार सा#या !यांमधन
ू घर
आरामात बसन
शकतात (www.mahindrasyouv.com/Own-Online
Online).
ू पण
ू  कI शकतात.
म हंाचे वाहन खरे द करयासाठ$ =ाहकांनी करावया>या चार सा?या @Aया :
1. शोध (या आ*ण वैयि.तकृत करा
म&हं(ाKया एसयMू हची ;वतत
ु ार ती
ृ Oेणी पाहून आपल गाडी Jनवडा व आप$या आव]यकतेनस
सश
ु ो@भत करा.
2. 1व2नमय म
ू य 4वरत 5मळवा
पसंतीचा ;वतरक, ;व!ेता Jनवडा आण आप$या ज
@मळवा
ु या कारसाठ7 8वRरत कोटे शन @मळवा.
3. 1व4तपया9य व 1वमा 2नवडा
;व8तसाPय आण ;वमा योजनांमधन
ू सय
ु ोQय पयाय Jनवडा आण ऑनलाइन मंजरु  @मळवा.

4. पेमEट व 1वतरण @ घरपोच
पैसे भरा आण पसंतीKया &ठकाणी 'कॉटॅ टलेस' bड@लMहर @मळवा.
‘ओन-ऑनलाईन’Kया योजनेबाबत ‘म&हं(ा अँड म&हं(ा @ल.’Kया ‘ऑटोमो&टMह bडिMहजन’चे मe
ु य
कायकार अSधकार वीजय नाकरा fहणाले, “आज आfह भारतातील सवात पRरपण
ू , एंड-टू-एंड,
ऑनलाइन कार ओनर@शपसाठ7 'ओन-ऑनलाईन' हा लॅ टफॉम सादर करत आहोत. म&हं(ाचे वाहन
सा#या, सोया अशा चार !यांमधन
ू @मळवGयाचा हा उ8तम माग आहे . ;पhझाची ऑडर दे ऊन तो
@मळवGयासाठ7 जेवढा वेळ लागतो, 8याहूनह कमी वेळात Lाहकाला म&हं(ाKया गाडीची मालकY आता
@मळू शकते.’’
नाकरा पढ
ु े fहणाले, ‘’गाडी खरे द करGयापव
ू k आण खरे द के$यानंतरKया काह योजना आfह
ऑनलाईन वपात यापव
ू k सादर के$या हो8या. 8यापढ
ु े जाऊन ‘ओन-ऑनलाईन’ ह योजना आfह
आता Lाहकांसाठ7 आणल आहे . गे$या काह काळांत ;व;वध वतच
ूं ी खरे द ऑनलाईन पXतीने
करGयाकडे Lाहकांचा कल वाढला आहे , अशात वाहनांची खरे दह ऑनलाईन करणे यालाह मह88व
lात होत आहे . आमKया Lाहकांना अनेक प&हले अनभ
ु व दे ऊन आfह वाहन ;व!Y mेnात या बदलाचे
नेत8ृ व करGयास तयार आहोत.”
‘ओन-ऑनलाईन’ या अJतशय सरु ळीतपणे चालणाoया l कयेम#ये Lाहक 8यांKया पसंतीKया गाडीची
Jनवड कIन ती मनाlमाणे सस
ु pज कI शकतात. 8यानंतर जुया गाडीचे तपशील नqदवन
ू JतKयासाठ7
उ8तम ;वJनमय म$
ू य Jनि]चत करणे, ;व8तसाPय व ;वमाखरे द यांKया कं मती @मळवणे या गोrट
काह ि ल सम#ये कIन वाहन नqदणीसाठ7 पैसे ऑनलाईन भI शकतात. अशा lकारे वाहनाची
मालकY @मळवGयाचा हा lवास खoया अथाने ‘एंड-टू-एंड’ व ‘ऑनलाईन’ वपात पार पडतो.
म&हं(ाचे दे शभरातील 270 हून अSधक ;वतरक व 900 हून अJघक टचपॉUVस हे या ‘ओन-ऑनलाईन’
योजनेशी Jनगडीत असन
ू 8यांKयाकडून Lाहकांना आव]यक ते तांtnक पाठबळ व l !या पण
ू 
करGयासाठ7 मदत @मळते. अ8यंत सरु ळीत व Mयि तगत वपाKया या ‘एंड-टू-एंड’ अनभ
ु वामळ
ु े
Lाहकांना ऑनलाईन खरे दची स;ु वधा आण थाJनक पातळीवरची मदत या दोहंचा लाभ घेता येतो.
म&हं(ाKया ;वतरकांना ऑनलाईन ;व!Y करGयाबाबत सव तांtnक सहाuय परु ;वGयात आले आहे , तसेच
Lाहकाला l8यm भेटGयाची वेळ कमी यावी, यासाठ7चे l@शmणह दे Gयात आले आहे . टे ट-_ाईMह,
कागदपnांचे संकलन आण गाडीचे ;वतरण या गोrट पार पाडताना वKछता व आरोQय;वषयक
काळजी कशी vयायची, हे ह ;वतरकांना समजावन
ू सांगGयात आले आहे .
ओन-ऑनलाईन – वाहन1वAIची नवी परभाषा
वाहन-मालकYKया lवासात खरे दपव
ू  व खरे दप]चात अशा दोन टयांचे एकtnकरण कIन ओनऑनलाईन ह सवZकष योजना बन;वGयात आल आहे . याम#ये नMया यग
ु ातील गाहकाला संपण
ू 

पारदशकता, वैयि तकरण आण सोयीचे फायदे दे Gयाचे कंपनीकडून वचन @मळते. वाहन Jनवडीपासन
ू
ते ;वतरणापयZत पारदशक, अखंड आण संपक;वर&हत अनभ
ु व दे Gयासाठ7 ह l !या रचGयात आलेल
आहे . याMयJतRर त, Lाहकास वतःची ऑनलाईन l !या पण
ू  करGयासाठ7 कोण8याह मदतीची
आव]यकता अस$यास, कंपनीचे उ8पादन आण l !या तx एका ‘ि लक’वर ‘चॅ ट’Kया मा#यमातन
ू
(िMहbडओ आण मजकूर) ऑनलाइन उपल>ध असतील.
खरे दKया या lवासाKया l8येक टयावर ‘ओन-ऑनलाईन’ हा लॅ टफॉम उKच स;ु वधा, पारदशकता
आण वैयि तकरण या स;ु वधा दे ऊन कारखरे द सल
ु भ करतो. जन
ु ी कारची दे व-घेव करGयाKया
;वचारात असले$या Lाहकांना, 8यांKया जुया कारचे सल
ु भ आण पारदशक पXतीने 8वरत, Rरअलटाइम ऑनलाइन कोटे शन दे Gयात येत.े पढ
ु े , ;व8तपरु वyयाचा पयाय हवा असणाoयांना 8यांची
;व8तपाnता तपासन
ू घेता येते व 8याचे ऑनलाइन मंजरु पn 8यांना @मळू शकते. या ‘पोट ल’zवारे
Lाहकाला ;व;वध ;वमाधारकांकडून कोटे शन @मळGयाचा पयाय उपल>ध आहे , 8यातन
ू Jनवड कIन
वाहन ;वमा पत
 च
े ी l !या संबSं धत ;वतरकाकडून केल जाईल. या ‘लॅ टफॉम’Kया मा#यमातन
ू त
ू गाडीत
बसवायची उपकरणे व इतर सोयी-स;ु वधा Lाहक Jनवडू शकतात, 8याचlमाणे वाढव वॉरं ट व
र8यावरल संभाMय मदतीसाठ7 तरतद
ू ह कI शकतात.
‘ओन-ऑनलाईन’ हे कार खरे दसाठ7चे असे एकमेव Mयासपीठ आहे , pयाम#ये Lाहकांना ;वतरकांzवारे
सादर करGयात आले$या गाडीKया ‘ऑन-रोड’ कं वा l8यm MयवहाराKया कं मती 8वरत समजू
शकतात. याम#ये वाहन नqदणी श$
ु क, रते वाहतक
ू कर, ;वमा इ8याद सव घटकांचे ;व]लेषण, तसेच
सवलती यांची मा&हती @मळते.
खरे दपव
ू , l8यm खरे द व खरे दप]चात अशा सव तरांवरल अlJतम सेवा ऑनलाईन पXतीने दे ऊन,
या l8येक तरावर अनोखा अनभ
ु व Lाहकांना दे Gयाचे काम म&हं(ाने ‘ओन-ऑनलाईन’zवारे केले आहे .
‘एस-य-ू Mह’ या म&हं(ाKया खरे दपव
ू  लॅ टफॉमवर Lाहक आप$या कुटुंtबयांKया सोयीसाठ7 Jनवडलेले
वाहन अ8यंत सल
ु भतेने नqदवू शकतात, तसेच कुटुंtबयांनाह या Jनणयl !येत सामील कI शकतात.
‘;वथ यू हमेशा’ या म&हं(ाKया खरे दप]चात लॅ टफॉमKया मा#यमातन
ू Lाहक ऑनलाइन प#दतीने
गाडीची दे खभाल-द
ं ीचा इJतहास पाहू
ु तीKया सेवेसाठ7 नqदणी कI शकतात, वाहनाचा दे खभालसंबध
शकतात, घेतले$या सेवांKया पाव8या lात कI शकतात व इतरह अनेक स;ु वधांचा लाभ घेऊ शकतात.
आता, म&हं(ा कंपनी वाहन ;व!Y करGयाची भारतातल प#दत बदलन
ू हा Mयवसाय पढ
ु Kया तरावर
नेGयास सpज झाल आहे .
या ;वषयी समाज मा#यमांमधन
ू मा&हती @मळवGयासाठ7 कृपया वापरा..
#MahindraOwnOnline
#FutureOfAutoRetail

-’म हं’बMल
म&हं(ा समह
ू हा 20.7 अ>ज डॉलस इतकY उलाढाल असलेला अनेक कंपयांचा समह
ू आहे . हा समह
ू
लोकांना नवीन समX
ू स’ दे ऊन Lामीण भागात समX
ृ ’मोtब@लट सो$यश
ृ ी आणGयास तसेच शहर
नागRरकांचे राहणीमान वाढ;वGयास मदत करतो. नवीन Mयवसायांचे Mयवथापन आण समाजोपयोगी
काय|ह हा समह
ू करत असतो. भारतात य&ु ट@लट वाहनांचे उ8पादन, मा&हती तंnxान, आSथक सेवा
आण पयटन थळांKया mेnातील उzयोग यांम#ये या समह
ु ाचे नाव अLभागी आहे. म&हं( ह
जगातील सवात मोठ7 }ॅ टर कंपनी आहे . या समह
ु ाKया अय Mयवसायांम#ये कृषी Mयवसाय,
एअरोपेस, MयावसाJयक वाहने, सV
ु या भागांचे उ8पादन, संरmण, लॉिजिट स, Rरअल इटे ट, अपारं पारक
उजा, पीडबोVस ् आण पोलाद या उzयोगांचा समावेश आहे . भारतातच मe
ु यालय असलेला म&हं(
उzयोग समह
ू 100 दे शांम#ये 2,40,000 पेmा अSधक लोकांना रोजगार दे तो.
Www.mahindra.com ह वेबसाईट, तसेच V;वटर, फेसबक
ु @MahindraRise यांवर ’म&हं(’बल अSधक
जाणन
ू vया.
मीNडया संपक9
मोहन नायर
उपा#यm (कfयJु नकेशस)
म&हं(ा अCड म&हं( @ल.
दरू #वनी – + 91 9004012237
इमेल - nair.mohan@mahindra.com
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