Naša filozofia
.… alebo pár riadkov o nás ako o ľuďoch ...
V práci ale aj v súkromí robíme všetko pre to aby náš život bol čo najhodnotnejší a pokiaľ možno najpohodlnejší. Aby sme si naše
vlastné peniaze míňali tam kde chceme my a nie kde nás to nútia iní – byť čo najviac nezávislí. Efektivitu „nutného míňania pre
cudzích“ riešime okrem iného výrobou elektrickej energie zo slnka (fotovoltaika), odpad z domácnosti riešime biologickou čističkou
odpadových vôd a jazdíme na LPG – v tejto oblasti Vám radi nezávisle poradíme, ale tieto stránky tomu nie sú venované.

Pokiaľ je to len trochu možné prioritne nakupujeme produkty slovenských výrobcov a to u drobných,
lokálnych predajcov. Okrem toho že nám jednoducho chutia je podľa nás nutné ich podporiť. Veď keď to raz “zabalia” oni môžeme
to tu zabaliť všetci…!

Osobne odporujeme každú dobrú myšlienku smerujúcu k ľuďom ktorí to potrebujú, nad ktorými už mnohí
“zlomili palicu” a ktorí sa svojmu nepriaznivému osudu postavili tvárou a s plnou vážnosťou – podporujeme projekt pouličného
časopisu NOTA BENE občianskeho združenia Proti prúdu.

Úprimne fandíme a držíme palce ľuďom ktorým nie je ľahostajný osud opustených zvierat a preto v medziach
možností súkromnej osoby podporujeme aktivity občianskeho združenia SLOBODA ZVIERAT ako aj iné útulky v SR.
Na našich potulkách svetom sme spoznali že existujú aj iné formy dopravy ako tie ktoré bežne vidíme okolo nás. Autá, autobusy,
motocykle či bicykle (aj elektrické) majú okrem nesporných plusov v mnohých bežných denných situáciách pre jednotlivca aj svoje
mínusy. A tam začala naša púť k sloganu „CROSCO - nová éra dopravy“
Sme presvedčení, že my všetci si zaslúžime špičkovú svetovú kvalitu a komfort za slovenskú cenu. Ale ako na to? Ako jazdiť do
práce, školy, za zábavou, na nákupy, za koníčkami, na kúpalisko, na rybačku či na dovolenkách po campingoch a okolí pohodlne,
bezpečne, lacno, primerane rýchlo, bez zbytočných dodatočných výdavkov a byť navyše ekologický ale zároveň moderný a
štýlový?
Byť čo najviac finančne nezávislý od politiky a štátnych rozhodnutí (legislatíva, spotrebné dane…), svetových monopolov (ceny
PHM), harmonogramov MHD atd. – to je téma, ktorou sa zaoberáme a jeden z výsledkov nášho „bádania“ – unikátnu motorovú
kolobežku CROSCO – chceme ponúknuť aj vám.
Našou filozofiou je okrem slušnosti a férovosti voči obchodnému partnerovi hlavne cenová dostupnosť produktu a bezpečnosť
obchodu pre obe strany – pre Vás aj nás. Aj preto sme eliminovali všetky sekundárne náklady ktoré cenu produktu pre zákazníka
automaticky a citeľne zvyšujú – neprevádzkujeme nákladnú kamennú predajňu, nefinancujeme ultramodernú sofistikovanú
webstránku, neoslovujeme vás pomocou extrémne drahej celoplošnej reklamy v médiách ako sú rozhlas či TV.... Predaj a servis
prevádzkujeme z nášho firemného sídla ktoré je súčasne naším domovom čo má byť samo o sebe známkou serióznosti z našej
strany - proste “Vždy nás tu nájdete!”
Za vašu dôveru v nás a naše produkty a za slušné jednanie vás radi odmeníme vysoko nadštandardným prístupom, takmer
non-stop podporou/poradenstvom, dostupnosťou servisu a dielov, maximálnou databázou výrobných, legislatívnych ale aj
zákazníckych informácií súvisiacich s našimi produktami ako aj vždy nejakým hodnotným darčekom. Tým čo nevedia čo je
elementárna slušnosť (... áno aj takí tu boli ...) oznamujeme vopred že si vyhradzujeme právo s nimi nekomunikovať, resp. sa
obmedzíme len na tie úkony čo nám „káže zákon“...!
Dohodnite si stretnutie a príďte sa pozrieť na náš predvádzací CROSCO demo kus – privítame Vás ako priateľa, nielen
ako zákazníka!
Našim prvoradým cieľom je splniť Vaše očakávania a potreby a preto sa vždy snažíme “ušiť” Vám CROSCO riešenie
(stroj/nastavenie/doplnky) presne na mieru.
Našou hlavnou filozofiou je férový a korektný prístup k zákazníkovi – nebudeme Vám nikdy klamať ani nič zamlčovať lebo
vieme, že sa to vždy vráti. Nemáme problém povedať nahlas že pre Vás nemáme vhodné riešenie Vašich potrieb ak je tomu tak –
v opačnom prípade Vám dokážeme, že CROSCO je pre Vás to “pravé orechové”…
Dôležité upozornenie: Napriek tomu že Vám tovar na Vaše prianie radi zašleme kuriérskou službou upozorňujeme, že nie sme
webshop (neprevádzkujeme internetový obchod)!

