Întâlniri surpriză și curse gratuite cu Suzuki SX4 prin Clever Taxi
București, 11 Octombrie 2016

Clever Taxi, în parteneriat cu Suzuki, le pregătește utilizatorilor săi, timp de două zile,
întâlniri surpriză cu noul SX4 și curse gratuite în 8 orașe mari din țară. Performanța de
ultimă generație ambalată într-un design îndrăzneț al mașinii poate fi testată între 13 și 14
octombrie de toți clienții care vor comanda un taxi prin aplicație și vor fi așteptați la destinație
de noul Suzuki SX4. Pentru aceștia cursa va fi gratuită.
Până atunci, mașina poate fi admirată virtual în meniul aplicației Clever Taxi.
Clever Taxi și primul său partener din industria auto-moto, Suzuki, lansează campania cu cea
mai mare acoperire și prima campanie de curse gratuite națională.
Cine se va întâlni cu Suzuki SX4? Surpriză!
Timp de 2 zile, între orele 10:00 și 18:00, noul SUV se va plimba pe străzile marilor orașe
precum: București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Brașov, Constanța, Târgu Mureș și
Ploiești. Toți utilizatorii din aceste orașe, care vor chema un taxi prin Clever Taxi, vor avea
ocazia să cunoască posibilitățile extraordinare ale acestei mașini, dar și oamenii grozavi din
spatele aplicației Clever Taxi. La experiența unică se adaugă și cursa gratuită.
Pentru că ne dorim să fie o surpriză cu adevărat, utilizatorii nu pot selecta doar compania Suzuki
în aplicație. Ei vor trebui să plaseze o comandă și să vadă dacă se numără printre norocoși.
Ce trebuie să faci?
1. Comandă un taxi prin aplicația Clever Taxi ca în orice altă zi normală.
2. Vezi dacă la comandă îți răspunde un șofer ce conduce noul Suzuki SX4.
3. Bucură-te de experiență!
Până joi, în momentul în care mașinile vor ieși pe șosea alături de cei care au pus bazele
aplicației Clever Taxi, poți să afli mai multe detalii despre noul Suzuki SX4 din meniul acestei
aplicații.
Aplicația poate fi descărcată de aici: http://www.clevertaxi.com/app
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