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First Choice – нова програма за 
употребявани камиони от DAF

Програмата First Choice DAF е нова инициатива на холандския 
производител. Целта є е да се предлагат автомобили втора употреба 
само в рамките на официалната дилърска мрежа на DAF и завода в 
Айндховен, като тези камиони отговарят на определени изисквания. 
Българският дилър на DAF – turbotrucks България, е един от 
първите, които се включват в програмата. Каква точно е тя и какви 
предимства ще даде на клиентите? На този въпрос отговаря Георги 
Загоров, търговски директор на turbotrucks България

формира висока остатъчна стойност на ками-
оните втора употреба с марката DAF. Така фир-
мите, които купуват DAF, ще имат увереност, че 
ще могат да го продадат изгодно след няколко 
години работа. 

Какво е First Choice
Третата важна стратегическа стъпка е програ-

мата First Choice DAF. Нейната цел е да се пред-
лагат автомобили втора употреба само в рам-
ките на официалната дилърска мрежа и завода. 
Важното е, че тези автомобили трябва да отго-
варят на 2 условия: да не са по-стари от 5 годи-
ни и да са с реален пробег, не по-голям от 500 
хил. км. Когато камионът се предлага по програ-
мата First Choice, клиентите могат да бъдат си-
гурни, че тези две ограничения са спазени. Това 
са т.нар. „млади употребявани камиони“. Поне-
же програмата работи само в дилърската мрежа 
и завода на DAF, тези превозни средства са из-
купени камиони или от дилърите или от завода. 
Другото важно изискване, за да влезе един ками-
он в програмата, е да има ясен архив и сервизна 
история от първия до последния километър про-
бег. Това значи, че както дилърът, така и клиентът 
са спокойни, че познават камиона и очакваният 
от него ресурс няма да се окаже грешен. На прак-
тика камионите от програмата First Choice са на 
реални клиенти на дилърите на DAF в цяла Евро-
па и тези автомобили са били непрекъснато в по-
лезрението на техническите специалисти на DAF. 
Заводът също е активен участник в този процес, 
защото чрез Paccar Leasing има интензивни про-
грами за обратно изкупуване. 

Какви гаранции се дават
За да не звучи всичко това като голи декла-

рации, DAF дава допълнително заводска гаран-
ция за още 6 месеца на силовия тракт. Това е га-
ранция от завода производител и ако се наложи 
такъв камион да бъде ремонтиран, превозвачът 
може да разчита на помощ от най-близкия дилър 
на DAF в цяла Европа.

Програмата в България
Тази програма е нова за цяла Европа, а бъл-

гарският дилър Turbotrucks България е един от 
„пилотните“ дилъри, които започват работа по 
нея. DAF е предоставил възможността на все-
ки дилър да се включи в програмата, когато той 
реши, че е готов и това е изпълнимо и изгодно за 
него. Засега в програмата са включени 30–40 ди-

лъри. Базата данни за камионите се поддържа от 
завода и до нея имат достъп само дилърите, т.е. 
клиентите работят чрез тях и не могат да „ровят“ 
самостоятелно като в някаква интернет борса. 

Георги Загоров подчертава: „Всички ние – за-
вод, дилър, клиент, като партньори в този бизнес, 
правим верига, в която няма място за „изключе-
ния“. Няма място за „побългаряване“ и гаранция 
за това са самата програма и подходът за наби-
ране на товарни автомобили за нея, както и заво-
дът, който обобщава цялата информация.“

Предимството за клиентите е, че купувайки по 
програмата First Choice, те не купуват „котка в чу-
вал“, а камион с ясна история и текущо състоя-
ние . K

Снежина БАДЖЕВА

First Choice –  
New Used Trucks  

Programme by DAF
The First Choice DAF is a new 
initiative of the Dutch manufac-
turer. The goal is to offer used 
vehicles only within the official 
DAF dealer network and the 
Eindhoven plant. The trucks 
have to comply with some re-
quirements – not older than  
5 years and mileage less than 
500,000 km. The Eindhoven 
plant secures 6-month warran-
ty of the drive line.
The Bulgarian DAF dealer – 
Turbotrucks Bulgaria, is one of 
the first to join the programme. 
Georgi Zagorov, Commercial 
Director of Turbotrucks Bulgar-
ia, talks on the advantages for 
the customers.

ABSTRACT IN ENGLISH

През последната година фирмата Paccar 
взе няколко важни стратегически реше-
ния. Първо, марката, която ще се нала-

га в световен мащаб, ще е DAF, а не американ-
ските Kenworth или Peterbilt. През последните 12 
години DAF има непрекъснат ръст на европей-
ския пазар за товарни автомобили. За да про-
дължи това обаче, трябва да има осигурен пазар 
за употребяваните превозни средства. В проти-
вен случай растежът се ограничава само в рам-
ките на няколко години и после продажбите тръг-

ват надолу, защото клиентите не подменят пар-
ковете си. И тук идва следващата важна страте-
гическа стъпка, предприета от Paccar. Фирмата 
обърна внимание на употребяваните автомоби-
ли и изгради дилърска мрежа в почти цяла Афри-
ка и арабските страни. Това създава „плацдарм“ 
за камионите втора употреба. 

Според Георги Загоров усилията в това на-
правление, които се правят днес, ще доведат до 
много добри резултати утре, защото осигуре-
ният пазар на употребяваните автомобили ще 

„Автомобилите втора употреба, предлагани по 
програмата First Choice, отговарят на 2 условия:  
не са по-стари от 5 години и реалният им пробег е  
не по-голям от 500 хил. км. За тях заводът в Айндховен 
дава 6-месечна гаранция на силовия тракт.“

Георги Загоров, търговски 
директор на Turbotrucks 
България: Купувайки по 

програмата First Choice, 
клиентите не купуват „котка 

в чувал“, а камион с ясни 
история и текущо състояние


