Да поговорим за цените на картите
Скъпи членове на СБА,
Както добре знаете, основната мисия на Съюза на българските автомобилисти винаги е
била да предоставяме отлични и достъпни услуги на всички български шофьори. Доказателство
за успеха ни в тази посока са проведените над 10 000 анкети в последните 2 години, в които Вие
ни дадохте над 95% одобрение. Всъщност проучванията ни посочват, че 2/3 от Вас са
препоръчвали услугите ни на свои близки и приятели. Вярваме, че СБА се превърна в приятел,
на когото винаги може да разчитате, когато сте на пътя. Благодарим Ви за доверието!
От съществуването на СБА ние се стремим да предоставяме най-добрата услуга на цена
без конкуренция в България. За нас беше важно, но и трудно да задържим цените си без
промяна през последните 10 години. Въпреки това някои скорошни промени и развития в
страната ни принуждават да ревизираме цените и условията на нашите продукти, за да
продължим да се развиваме и да подобряваме допълнително качеството на услугите.
Какви промени налагат подобно решение? На първо място от началото на 2020 година в
България има действаща тол система. Тоест, за придвижването на нашите камиони за пътна
помощ извънградско вече се заплащат такси на километър, което естествено увеличи разходите
ни осезаемо. Тук, разбира се,е важно да отбележим и инфлацията, която само за периода 20142020 година е 9,5%, а ръстът на средната работна заплата е 66%.
Всички Вие сте част от голямото семейство на СБА. За нас е важно за да знаете, че през
последните години вложихме изключителни усилия в реформирането на организацията ни,
както и на осъвременяването на процесите и политиките ни. По този начин ние се уверихме, че
всеки заплатен от нашите клиенти членски внос и абонамент се изразходва по най-добрия
възможен начин.
Щастливи сме също да обявим, че заедно с новите цени на картите ни от 1 януари 2021
година въвеждаме и нови допълнителни пакети, достъпни ексклузивно само за членове на СБА.
Убедени сме, че те ще отговорят на голяма част от очакванията Ви за подобряване и развитие на
услугите ни.
Благодарение на всички тези усилия, вярваме, че успяхме да постигнем минимално
увеличение на цените на членските и абонаментните карти. Промените по СБА картите вече
са публикувани на sba.bg/2021. Там може да се запознаете подробно с всички нови условия,
които влизат в сила от началото на следващата година.
Ще се радваме да отговорим на Вашите въпроси. Потърсете екипа ни още днес на кратък
номер 146 от мобилен, на имейл info@uab.org или в социалните мрежи – Фейсбук и Инстаграм.
С уважение,
инж. Емил Панчев
председател на СБА

