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Dovoz vozidiel z krajín Európskej Únie za pôvodné ceny
Je to veľmi jednoduché, najväčšie európske portály s ojazdenými autami sú už preložené do češtiny a tak nie je prekážkou
ani jazyková bariéra. Jeden z najznámejších a najvyhľadávanejších auto-portálov je www.mobile.de. Je v ňom najviac ponúk
a spravidla všetky ponuky, ktoré sa vyskytujú na iných portáloch, sú inzerované aj na mobile.de, preto stačí vyhľadávať len v
jeho databáze a nemusíte prezerať, všetky ostatné.
Všimli sme si tiež, že administrátor portálu pracuje na zlepšení komfortu pri vyhľadávaní ponúk i zabraňuje uverejňovaniu
nereálnych a neplatných ponúk. Tieto veľmi rýchlo identifikuje a okamžite vymazáva z databázy.
Jazyk, v ktorom chcete pracovať si vyberte vpravo hore s príslušnou vlajočkou.
Je pravda, že pôvodná nemecká verzia mobile.de je oveľa komfortnejšia a teda ak ste pripravený hľadať ponuku
v nemeckom jazyku, kliknite na odkaz a naučíme Vás ako si sami vyhľadáte vozidlo na najväčšom európskom auto-portály
www.mobile.de.
Ak máte záujem vyhľadávať vozidlá v českom jazyku možete začať tu.
Na hlavnej stránke sa Vám zobrazí jednoduchý vyhľadávací formulár a vľavo Hlavné menu, ktoré použijeme.
Pod slovíčkom Suchen (hľadať) nájdete položky
- PKW (osobné vozidlá)
- Wohnmobile und wagen (obytné prívesy a obytné vozidlá)
- Motorräder (motorky)
- LKW und Nutzfahrzeuge (nákladné a úžitkové vozidla)
- a iné, ako servisy, predajcovia, leasing, ktoré nás teraz nezaujímajú
Predpokladajme, že hľadáme osobné vozidlo Toyota RAV4 rok výroby niekde medzi 2004-2005, diesel, max do 125.000 km.
Preto kliknite v spomínanom Hlavnom menu na slovíčko PKW (osobné autá)
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Zobrazí sa Vám rozšírený formulár, v ktorom ľahko zadáte požadované parametre vozidla, pretože sa jedna spravidla o
číslovky ( kilometre sú v číslach, tak ako aj rok výroby i cena) a ostatné základné parametre sú známe aj v inom jazyku
(diesel, benzín atd.) Značka vozidla a model sa tiež neprekladajú, takže to vieme rýchlo zadať. Čo je nutné zadať a do
ktorého políčka napísať vyplýva zo samotnej možnosti pri jednotlivých položkách.
Takže budeme postupovať od vrchu smerom dole.
1. Začneme položkou Marke (značka) – zadajte Toyota
2. Vedľa vpravo si vyplníte model – RAV4
Formulár umožňuje zadať aj iné vozidlá, ktoré budú neskôr podliehať ostatným zadaným kritériám( zatiaľ nechajme len toto
jedno vozidlo)
3. Erstzulassung (dátum prvého prihlásenia) upozornenie: Nemusí sa zhodovať s rokom výroby!!! Označte von (od) 2004
– bis (do) 2005
4. Kilometre, v našom prípade označte položku bis (do) 125.000
5. Pod km je výkon (označujte len výnimočne, inak nechajte nevyplnené)
6. Preis je cena. Označte len položku bis (do), teda najvyššiu cenu akú ste ochotný dať za vozidlo, samozrejme približne.
Nič sa nestane ak sa Vám zobrazia aj niektoré drahšie ponuky a Vy im nebudete venovať pozornosť. Označte napr. 20.000
euro
7. Kraftstoffart je palivo, ľahko označíte – diesel
8. Vedľa paliva vpravo máte počet dverí, to je užitočná položka zadajte napr. 4/5
9. Getriebe je prevodovka- to znamená vyberte či máte záujem o manuál alebo automat
10. Pod položkou Umkreis-Suche sa nachádza možnosť hľadať auto podľa krajín, okresov a aj miest a mestečiek. Túto
položku doporučujeme neoznačovať – tak aby vyhľadávač našiel najvýhodnejšie ponuky, bez ohľadu na to kde sa
nachádzajú, pretože označíte možno lokalitu bližšiu ku Slovensku ale vozidlo, ktoré sa nachádza o 300km ďalej môže byť
lačnejšie aj o 2.000 Euro.
11. V nižších položkách označujete požiadavky na komfort a bezpečnosť.
Doporučujeme Vám označovať len položky, na ktorých bezpodmienečne trváte a ktoré sa nedajú na vozidlo doplniť po jeho
kúpe, prípadne by bolo doplnenie takejto výbavy príliš nákladné.
Príklad 1:
Ak Vaše vozidlo bezpodmienečne musí obsahovať klimatizáciu označte ju v položke Klimatisierung – pretože doplnenie
klimatizácie na Slovensku by mohlo byť príliš nákladné.
Príklad 2:
Ak požadujete na vozidle ťažné zariadenie, nevyznačujte ho, pretože Vám môže namiesto 30 ponúk ukázať len 4 ks, ktoré
majú ťažné zariadenie a najlacnejšia ponuka s ťažným zariadením môže byt o 1.500 euro drahšia, ako rovnaké auto bez
ťažného zariadenia, pritom na Slovensku si ho zaobstaráte za cca 120,- euro namontované na počkanie.
Pre farby platí to isté.
12. Ostatné položky ABS, Stabilitätskontrole a iné podľa uváženia, zaujímavá je položka Allradantrieb, ktorá znamená 4 x 4
13. Na konci nájdete užitočnú položku Privat und Handlerinserate. Doporučujeme Vám označiť Händler. Vyhnete sa tak
ponukám od súkromných osôb, ktoré sú často klamlivé od neautorizovaných inzerentov, nenachádzajú sa v nich správne
uvedené kontakty na predávajúceho a mnohokrát slúžia na podvody. Aj za predpokladu, že ponuka od súkromnej osoby je
reálna, obchod na ulici alebo niekde na pumpe, prípadne v byte a podobne, sa realizuje veľmi ťažko a za prítomnosti
vysokého stupňa rizika.
14. Po nastavení požadovaných kritérií, kliknite na tlačítko, ktoré sa vo vyhľadávacom formulári nachádza na viacerých
miestach, i úplne dole - Treffer anzeigen (malé číslo označuje počet nájdených ponúk.) Vyhľadávač Vám zobrazí nájdené
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ponuky zoradené podľa ceny od hora na dol. Môžete na ponuky klikať a tak ich prezerať podrobnejšie zo zväčšenými
obrázkami a podobne.
Tu sa už nachádzajú aj niektoré slovíčka, ktorým by ste nemuseli rozumieť alebo správne prekladať, preto sme pre Vás
pripravili malý Slovnik ajčastejšie používaných slov a slovných spojení a ich významov v slovenčine.
Slovnik najčastejšie používaných slov, slovných spojení a ich významov v slovenčine nájde tu.
UPOZORNENIE : Ponukám, pri ktorých nie je uvedený Názov predajcu, presná adresa( ulica, popisné číslo, mesto, PSČ)
telefón (minimálne jeden telefón a fax), prípadne ich cena sa podozrivo vymyká z rámca obvyklej hodnoty vozidla
NEVENUJTE POZORNOSŤ!!! Jedná sa s istotou o podvod, na aký už doplatilo mnoho ľudí vrátane Slovákov.
Veríme že po krátkom preklikaní sa parametrami, ste pochopili jednoduchú filozofiu vyhľadávania a môžete ďalej meniť
kritéria a hľadať požadované vozidlo, ktoré Vám radi privezieme na Slovensko. Doprajte si pohodlie pri nákupe Vášho
jazdeného vozidla a spoľahnite sa na našu profesionalitu. Radi Vás pri nákupe v cudzine zastúpime.
Dovoz auta z Čiech
Trh Českej republiky je pre Slovákov dostupný najmä pre jazykovú príbuznosť. Ceny sú spravidla o čosi výhodnejšie ako u
nás, hlavne keď je dobrý kurz eura voči českej korune. V ČR je v ponuke asi dvakrát viac vozidiel ako na Slovensku a tak sa
dá nájsť za dobrú cenu auto, ktoré na Slovensku dostupné nie je. Veľké množstvo áut je dovezených z Nemecka, no pre
výhody vzdialenosti a jazyka Slováci radšej trochu priplatia a kúpia auto v Čechách. S technickým stavom, stáčanými
kilometrami a maskovanými opravami je to asi podobne ako u nás na Slovensku, takže si treba dávať celkom veľký pozor pri
kontrole vozidla pred samotnou kúpou.
Cenníková cena dovozu 595,- Eur (do 3 pracovných dní)
Aktuálna akciová cena dovozu 300,- Eur (do 10 pracovných dní)
Prihlásenie vozidla 580,- Eur (v cene nie je zahrnutý poplatok za kW)
Vzorec pre výpočet nákladov na obstaranie vozidla z Českej republiky:
+ cena vozidla u českého obchodníka
(napr.)
+ cena dovozu
+ cena prihlásenia (u áut do 80 kW)
=

5.000,Eur
300,-Eur
580,-Eur
5.880,Eur

Dovoz auta z Nemecka
Nemecko je najviac vyhľadávaná krajina. Vozidla sa tu nachádzajú v dobrom technickom stave, majú pravidelný servis a
STK. Sú jazdené po kvalitných cestách a aj pri väčšom množstve najazdených kilometrov sú vo výbornom technickom stave.
Cenovo sa oplácajú najmä autá do 3 rokov, staršie vozidlá sú výhodné najmä s pohľadu ich dobrého technického stavu.
Cenníková cena dovozu 1.190,- Eur (do 3 pracovných dní)
Aktuálna akciová cena dovozu 595,- Eur (do 10 pracovných dní)
Prihlásenie vozidla 600,- Eur (v cene nie je zahrnutý poplatok za kW)
Vzorec pre výpočet nákladov na obstaranie vozidla z Nemecka:
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+ cena vozidla u nemeckého obchodníka 5.000,(napr.)
Eur
+ cena dovozu
595,-Eur
+ cena prihlásenia (u áut do 80 kW)
600,-Eur
6.195,=
Eur
Dovoz aut z německé inzerce mobile.de a autoscout24.de

Navštívili jste několik autobazarů, kde vás předem ujistili, ţe je vše v pořádku a nakonec
odjeli bez auta?
Ušetřete si čas, námahu a drahocenné peníze za palivo, obraťte se na nás a dovezte si auto z
Německa sami! Nedůvěra lidí v tuzemské autobazary, které nabízí vozidla se stočenými
kilometry, vozidla opravená po těţkých haváriích a v řadě případů velmi špatným technickým
stavem, a rozdílný pohled na kvalitu dovezených automobilů nás přivedl k zavedení nové
sluţby – dovozu konkrétního automobilu ze zahraničí přímo se zákazníkem.
V tomto případě máte Vy jako zákazník plnou kontrolu nad celým procesem výběru a dovozu
automobilu z Německa.
Najděte si auto v Německu sami a společně jej koupíme a dovezeme
1.
V nové záložce prohlížeče si otevřete webové stránky www.mobile.de/cz nebo www.autoscout24.cz
2.
Klikněte na položku Podrobné vyhledávání. Doporučujeme vyplnit značku, model a typ karoserie, cenové rozpětí, najeté km,
druh paliva a zemi. Výbavu v prvním kroku příliš podrobně nemusíte specifikovat, stejně je nutné ji ověřovat přímo u
prodejce telefonicky, protože ne vždy jsou v inzerátech informace úplné a přesné.
3.
Klikněte na tlačítko Zobrazit výsledky.
4.
Zkopírujte odkazy na vámi vybraná auta (klikněte na adresářový řádek prohlížeče, po zabarvení textu zmáčkněte současně
klávesy Ctrl + C) a vložte do formuláře (klikněte na formulářové okno označené Zpráva, poté stiskněte klávesy Ctrl + V). Po
odeslání vyplněného formuláře vás bude kontaktovat náš specialista na dovoz aut z Německa.





Co od nás získáte zdarma?
telefonické prověření vozidla (ověření dostupnosti, technického stavu a výbavy)
předběžné jednání o ceně vozu a cenovou nabídku našich služeb
telefonickou a e-mailovou konzultaci po celou dobu výběru a prodeje vozu.
5.

Jestliže jste rozhodnuti pro konkrétní vůz z dovozu, zajistíme:
 důkladné prověření automobilu
 rezervační smlouvu
 transfer zálohové platby
 objednávku dopravy
 dovoz nového nebo ojetého auta do ČR
 vyřízení veškeré administrativy
 financování, pojištění i prodlouženou záruku
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KURZZEITKENNZEICHEN

Máte zájem o zakoupení Vašeho nového vozu v Německu a potřebujete krátkodobé převozní
značky? Zařídíme pro Vás převozní značky se ţlutým pruhem na všechny typy vozidel za
cenu od 100,- € včetně pojištění.

ZOLLKENNZEICHEN

Máte zájem o dovoz Vašeho nového vozu z Německu a potřebujete celní převozní značky?
Zařídíme pro Vás převozní značky s červeným pruhem na všechny typy vozidel za cenu od
150,- € včetně pojištění.

Německé převozní čísla
Chcete si přivézt auto z Německa po vlastní ose a potřebujete převozní značky?

Ako hľadať auto v EU / nové automobily Ceny Evropské unie
www.1cex.co.in/slovakia/autoimport.czesko.slovensko.doc / pdf

0049 174 6 612 071 / Strana 6 - 11

My pro Vás převozní značky zařídíme. Dokáţeme vyřídit převozky se ţlutým, či červeným
pruhem a to za cenu od 100,- €. Nabízíme Vám vyřízení převozních čísel
Kurzzeitkennzeichen a Zollkennzeichen přímo na KFZ - Zulassung Nürnberg.
Námi vyřízení převozní značky vám umoţní cestovat s automobilem po celé Evropské Unii i
mimo ni. Převozní značky Vám vyřídíme po předchozí domluvě kaţdý pracovní den od 7:30
do 12:30 hodin.

Nonstop odtahová služba
Odtahová sluţba - Odtah vozidel - Odtahy EU včetně Chorvatska a Švýcarska.

Odtahy vozidel uskutečňujeme odtahovým vozem VOLKSWAGEN TRANSPORTER T6 se
speciální nástavbou pro přepravu vozidel Fitzel SPEEDER s moţností připojení
celohliníkového sklopného přívěsu Fitzel-Algema EURO-TR 27-21/41.
Levně, rychle, spolehlivě zajístíme přepravu a odtah osobních vozidel, dodávek, veteránů,
motocyklů, čtyřkolek, karavanů, lodí a jiné techniky v ČR i po celé Evropě a Švýcarsku denně 24 hodin.
CO TEDY NABÍZÍME
o

Nonstop odtahová sluţba v ČR, EU a Švýcarsku

o

Odtah vozidel zdarma - jsme smluvní partneři pojišťoven

o

Vyproštění vozidel

o

Likvidace autovraků

o

Zapůjčení náhradního vozidla

o

Uskladnění vozidel

o

Silniční sluţba - otevření vozidla, odčerpání špatně natankovaného paliva, start přes
kabely, ...

o

Zajistíme ubytování v penzionu

o

Zajistíme přepravu osob z místa nehody

o

Převoz manipulační techniky a stavebních strojů do 3000 kg

o

Odtah vozidel do 3000 kg

o

Přepravu aţ 8 spolucestujících

o

Odtah vozidel s automatickou převodovkou

o

Ve spolupráci s osvědčenými partnery Vám zajistíme opravu Vašeho nepojízdného
nebo havarovaného vozu.

o

Pro účastníky nehody – poškozené - zajistíme kompletní servis. Od odtahu vozidla,
jednání s příslušnou pojišťovnou, opravy vozidla aţ po zapůjčení náhradního vozu
zdarma
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Naše pracovní doba není omezena pevnou pracovní dobou tzn., že můžete zavolat v
kteroukoliv denní i noční hodinu, kterýkoliv den včetně víkendů a svátků. Pokud
nebudeme právě zaměstnaní jiným zákazníkem, určitě Vás neodmítneme. Řidič a technika
jsou připraveni k okamţitému výjezdu, budeme Vás informovat o skutečné době našeho
příjezdu, nenecháme Vás zbytečně čekat.

Vyřízení převozních čísel se žlutým pruhem - Kurzzeitkennzeichen

Zařídíme pro Vás
převozní značky se ţlutým pruhem na všechny typy vozidel za cenu od 100,- EUR včetně
povinného ručení (zelené karty). Tyto převozní značky, neboli převozky jsou hlavně důleţité
pro zkoušení vozidla před koupí, pro přepravu vozidla po Německu, nebo převoz vozidla do
České republiky. Podmínkou vydání převozních značek je platný TÜV.
Ţluté převozní značky Vám vyřídíme na počkání přímo v Německu (Nürnberg) při Vaší cestě
pro automobil.


Objednávky přijaté do 10:00 hod. vyřídíme ještě týž den.



K vystavení značek potřebujeme kopii TP a oboustranou kopii Vašeho OP



Převozní značky se žlutým pruhem jsou určeny pro vozidla, která byla v minulosti
registrována nejen v SRN



Platnost převozních značek a pojištění je 5 dnů od data vystavení



Převozní značky jsou jednorázové a jsou nepřenosné na jiné vozidlo



Převozní značky vyřizujeme na základě plné moci přímo na Vaše jméno



Převozní značky a zelená karta se po vypršení platnosti nemusí vracet

Vyřízení převozních čísel s červeným pruhem - Zollkennzeichen
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Zařídíme pro Vás převozní značky s červeným pruhem, takzvané celní převozní čísla. Cena
celních převozních čísel s červeným pruhem je od 150,- EUR včetně povinného ručení
(zelené karty). Tyto převozní čísla jsou určeny k vývozu vozidel po vlastní ose mimo země
EU. Podmínkou vydání značek je platný TÜV. Celní převozní značky Vám vyřídíme na
počkání přímo v Německu (Nürnberg). Berte prosím na vědomí, ţe při vydání celních
převozních značek Zollkennzeichen Vám bude s účiností od 1.7.2010 německými úřady
vypočítána silniční daň. Tato silniční daň se liší podle vozidla a délky platnosti převozních
značek.


Objednávky přijaté do 10:00 hod. vyřídíme ještě týž den



K vystavený značek potřebujeme originál německého TP (I. a II. díl) a oboustranou kopii
Vašeho OP



Převozní značky s červeným pruhem jsou určena pro vozidla, která byla v minlosti
registrována v SRN



Platnost celních převozních značek je 15-365 dnů od data vystavení



Převozní značky jsou jednorázové a jsou nepřenosné na jiné vozidlo



Převozní značky vyřizujeme na základě plné moci přímo na Vaše jméno



Převozní značky a zelená karta se po vypršení platnosti nemusí vracetí vracet

Převozní značky nesmí být pouţity na havarované, či jinak poškozené vozidlo a nesmí být
umístěny na vozidlo, které není odhlášeno z provozu. Za stav a pouţití přepravních značek
odpovídá vţdy řidič. Řidič odpovídá také za veškeré dopravní přestupky spáchané s
přidělenou přepravní značkou.
Veľa šťastia praje
Dovoz auta z Belgicka
V Belgicku sa dá nájsť všetko. Ponuka je tu bohatá, prebieha tu množstvo dražieb, na ktoré ale súkromné osoby nemajú
prístup. Zo Slovenska je to už trochu ďaleko, ale ceny sú ešte lepšie ako v Nemecku. Poteší sa aj ten, kto má záujem o
mierne havarované vozidlá. Na škodu je, že autá z Belgicka nie sú na nejakom spoločnom portáli, ale musíte vyhľadávať
musíte cez domovské stránky jednotlivých predajcov. Množstvo áut z Belgicka ale nájdete aj na mobile.de. Komunikácia s
predajcom je už niekedy trochu zložitejšia, kvôli ich akcentu. Kilometrom na tachometri ako aj ostatným dokladom sa dá
veriť.
Cenníková cena dovozu 1.330,- Eur (do 3 pracovných dní)
Aktuálna akciová cena dovozu 990,- Eur (do 10 pracovných dní)
Prihlásenie vozidla 600,- Eur (v cene nie je zahrnutý poplatok za kW)
Vzorec pre výpočet nákladov na obstaranie vozidla z Belgicka:
+ cena vozidla u belgického obchodníka
5.000,(napr.)
Eur
+ cena dovozu
990,-Eur
+ cena prihlásenia (u áut do 80 kW)
600,-Eur
6.590,=
Eur

Ceník dovozu auta z Německa
Ceník sluţeb - Garance pevné ceny bez skrytých poplatků
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Smyslem našeho podnikání není skladovat spousty automobilů v autobazaru, ale stoprocentně
naplnit sny a přání našich zákazníků formou individuálního dovozu automobilů. Touto cestou
jsme schopni sníţit provozní náklady na minimum. A proto si můţete být jisti, ţe cena, která
je Vám účtována je očistěna od zbytečných nákladů.
Snaţili jsme se stanovit ceník našich sluţeb tak, aby byly pro naše klienty přehledné,
neskrývaly ţádné další poplatky a zákazník nemusel sloţitě vypočítávat a sčítat všechny
poloţky ceníku. Vycházeli jsme ze zkušeností, provozních nákladů a finančních moţností
většiny klientů.

Proto jsme stanovili jednotnou cenu za naše služby na 10.000,- Kč*.

V ceně je zahrnuto:
o

Telefonické ověření vozidla v Německu, zjištění veškerých informací o vozu, případná
rezervace. Pokud budete mít vybráno více aut např. 3 a budete mít o ně vážný zájem,
ověříme Vám všechny 3, bez dalšího navýšení ceny.

o

Prověření vozidla, jeho historie (VIN, servisní knížka, stav), původ vozu, zda nebyl odcizen,
apod.

o

Kontrola technického stavu vozidla na místě v Německu naším automechanikem.

o

Absolvujeme zkušební jízdu a zkontrolujeme veškeré identifikátory vozidla a porovnáme zda
vše odpovídá provedené kontrole historie vozidla a dokladům od vozidla.

o

Tlumočení a asistence u prodejce a na německých úřadech.

o

Vyřízení převozních číšel s pojištěním, nebo zajištění dopravy vozidla na kamionu.

Navíc:


Váš mechanik může jet koupit auto do Německa s Vámi ZDARMA



Další Váš rodinný příslušník může jet do Německa s námi - ZDARMA



Vyřízení STK a přihlášení na české SPZ za Vás - platíte pouze poplatky na STK a úřadě, už nic
neplatíte nám za práci (pouze Plzeň, Praha, Brno, Olomouc, Zlín).



Případné vyřízení úvěru pro koupi vozu.

V ceně není zahrnuto:


Pohonné hmoty do našeho vozu na cestu tam i zpět. Platíte pouze za PHM. Vyřadili jsme
kilmetrovník, tak aby cena nebyla pro zákazníka příliš navyšována.



Poplatky na německých úřadech, odhlášení vozidla z provozu: 20 – 40 Euro, dle místa koupě
vozu, ceny se liší dle německých úřadů.



Převozní značka a pojištění: 80 – 150 Euro, dle místa koupě vozu, ceny se liší dle německých
úřadů.



Přeprava automobilu na kamionu, cena se odvíjí dle typu vozu, místa koupě a místa vyložení
vozu.
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Dovozová technická kontrola v ČR (Emise + STK + Evidenční kontrola): STK a emise - diesel
1955, - Kč / benzín 1850,- Kč (u vozidel, které jsou starší 4 let, nebo jsou bez originálu COC
listu).



Dovozová evidenční kontrola v ČR (u vozidel do stáří 4 let a s doloženým originálem COC
listu) - cca 400,- Kč.



Přihlášení do provozu (velký TP + ORV + RZ): 800,- Kč.

Umoţňujeme firmám nákup vozidel bez DPH jiţ přímo v Německu na Vaši firmu!! Ceny i
poplatky zůstávají stejné bez dalších navýšení.
Pokud Vám chybí hotovost pro koupi vozu, pomůţeme Vám vyřídit úvěr na vůz za skvělých
podmínek.
Pre vyhľadávanie auta v Belgicku používajte:
Dovoz auta z Holanska
V Holandsku sa dá nájsť všetko, ale špeciálne tu je dosť bohatá ponuka rôznych úžitkových vozidiel do 3,5 t ako sú rôzne
valníky, nadstavby, predĺžené valníky s hydraulickými rukami a podobne. Zo Slovenska to už nie je na skok, ale ceny sú ešte
lepšie ako v Nemecku a niekedy podobné auto ako potrebujete ani nikde inde nenájdete. Autá z Holandska môžete
vyhľadávať prevažne len na mobile.de , pretože tak ako aj v Belgicku nemajú spoločný portál všetkých ponúk. Kilometrom na
tachometri ako aj ostatným dokladom sa dá spravidla veriť.
Cenníková cena dovozu 1.330,- Eur (do 3 pracovných dní)
Aktuálna akciová cena dovozu 990,- Eur (do 10 pracovných dní)
Prihlásenie vozidla 600,- Eur (v cene nie je zahrnutý poplatok za kW)
Vzorec pre výpočet nákladov na obstaranie vozidla z Holandska:
cena vozidla u holandského obchodníka
5.000,(napr.)
Eur
+ cena dovozu
990,-Eur
+ cena prihlásenia (u áut do 80 kW)
600,-Eur
6.590,=
Eur

Dovoz auta z Poľska
Poľsko sa nachádza blízko i keď severnejšie oblasti sú už pomerne vzdialene najmä z juhu Slovenska. Pri cestovaní robia
problémy staré cesty. Ak pôjdete pre vozidlo s vlekom, nezabudnite že po prekročení poľských hraníc musíte za každý
kilometer jazdy platiť. Poľský jazyk a aj ľudia sa zdajú prístupný, ale obchod nie je také jednoduché dohodnúť ako v prípade
Českej republiky. Odlišných slov a ich významov je v poľštine veľa, takže ak ste neboli poľštinou aspoň ofúknutí, tak radšej
niekoho požiadajte o pomoc. Ceny vozidiel sú výhodné, niekedy až veľmi podozrivo. Poľsko je známe najmä svojou
súčiastkovou základňou z používaných vozidiel, ktoré ktovie odkiaľ pochádzajú. Treba si dávať veľký pozor na to, aby
niektoré časti alebo celé vozidlo nepochádzalo z trestnej činnosti. Veľa poškodených áut je po dovoze z Francúzka,
Belgicka, Holandska a iných krajín opravovaných práve v Poľsku. Údajom na tachometroch sa veľmi veriť nedá a protokolom
z STK a EK tiež nie. Tomu kto sa rozhodne ísť do Poľska pre auto sám, doporučujeme dôkladnú prípravu a veľkú opatrnosť.
Cenníková cena dovozu 900,- Eur (do 10 pracovných dní)
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Prihlásenie vozidla 600,- Eur (v cene nie je zahrnutý poplatok za kW)
Vzorec pre výpočet nákladov na obstaranie vozidla z Poľska:
+ cena vozidla u poľského obchodníka
(napr.)
+ cena dovozu
+ cena prihlásenia (u áut do 80 kW)
=

5.000,Eur
900,-Eur
600,-Eur
6.500,Eur
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