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Skup pojazdów używanych Filar działa w Gdańsku, przy ulicy Ojcowskiej 37. Jednakże firma ta przyjmuje
zlecenia także z okolic Trójmiasta. Zasada korzystania z usług auto skupu Filar jest bardzo prosta. Jeżeli
ktokolwiek posiada używany samochód, który chciałby sprzedać, wystarczy po prostu wykonać jeden telefon.
Pracownik auto skupu Filar powinien pojawić się we wskazanym miejscu po około dwóch godzinach od
zgłoszenia. Będąc na miejscu wykona wycenę wartości samochodu, dzięki czemu klient będzie mógł od razu
stwierdzić, czy proponowana stawka mu odpowiada.
W trosce o to, aby wszyscy klienci czuli się odpowiednio doceniani, skup Filar zawsze dba o to, aby
proponować stawki, które są takie same, lub nawet wyższe, niż zaproponowałby to inny skup samochodów.
Dzięki temu żaden klient skupu Filar nie czuje się wykorzystywany podczas swojej współpracy z tą firmą. 
Jeżeli proponowana przez pracownika firmy stawka odpowiada właścicielowi samochodu, może dojść do
realizacji transakcji. Nie wymaga to zbyt wielu formalności, dzięki czemu wszystko przebiega bardzo szybko.
Pieniądze trafią do sprzedawcy jak najszybciej to możliwe. Wszystko to sprawia, że auto skup Filar to
gwarancja profesjonalizmu.
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