Kedy sa rozhodnúť pre recykláciu vozidla
Ak vlastníte staré auto skôr či neskôr nastane čas na zmenu. Možno potrebujete niečo novšie,
spoľahlivejšie, alebo väčšie. Proste nastane čas kedy sa budete musieť rozhodnúť čo urobíte s autom,
ktoré už nespĺňa vaše kritéria na to, aby ste ho ďalej používali. Do úvahy prichádza, predaj tohto vozidla,
alebo aj recyklácia. Hlavným kritériom pre rozhodnutie o tom čo s vaším autom ďalej urobíte je
hodnota samotného vozidla. Kedy sa auto oplatí predať? Aká je však hodnota tohto vozidla? Kto ju
určí? Otázok je viac než dosť a odpovede sa nehľadajú ľahko. Niektoré fakty k tejto téme skúsim uviesť.
Hlavným pravidlom pri predaji vozidla je, že vozidlo, ktoré predávate je „dobré“. Kedy je predávané
vozidlo „dobré“? Je to jednoduché. Ide o také vozidlo v ktorom, by ste sa nebáli voziť vám najbližšie
osoby, lebo viete, že je ešte stále bezpečné, že určite zabrzdí keď to bude treba, že nezostane stáť tam
kde to nechcete..., Musíte to vedieť vy, ale aj kupujúci. Nezatajujte mu žiadne chyby ani závady, ktoré sa
„sem tam“ objavujú. Ak takéto vozidlo máte určite je vhodné ho ešte predávať. Určite má nejakú hodnotu,
ktorá je vyššia ako tá ktorú vám vie vyplatiť Autorizovaný spracovateľ starých vozidiel. S predajom síce
získate určitú finančnú hotovosť, ale na oplátku poskytujete záruku, že vozidlo sa nepokazí určitú dobu
(min. 1 rok) a prípadné opravy zaplatíte. Je teda potrebné, aby ste stanovili hodnotu za ktorú ste ochotný
vozidlo predať na takej úrovni, aby vám splnila vašu predstavu o hodnote vozidla a počítala aj s
prípadnými nákladmi na prípadné záručné opravy. Túto hodnotu treba držať na takej úrovni, aby ste našli
kupca, ktorý je ochotný vami predávané vozidlo kúpiť za stanovenú hodnotu. Bez kupca vaše dobré
vozidlo totiž nie je možné predať. Takže keď si to vezmeme z druhej strany. Pre recykláciu vášho starého
vozidla sa môžete rozhodnúť z nasledovných dôvodov: Vozidlo, ktoré vlastníte
a) nie je „dobré“
b) nechce nikto kúpiť ani po dlhšej dobe a prípadnom znížení ceny.
c) vám po predaji kupujúci v rámci reklamácie vrátil a už oň nemá záujem
d) má pri predaji takú nízku hodnotu, že kvôli záruke sa ho neoplatí predať
e) je pokazené, alebo havarované a neoplatí sa ho už opravovať
f) nemá platnú STK, EK a obnova platnosti sa už neoplatí
g) nemá hodnotu a tvorí vám už len náklady
h) dáte zrecyklovať, lebo nechcete nič riskovať a je lepší vrabec v hrsti ako holub na streche. Veď
autorizovaný spracovateľ starých vozidiel ZSNP RECYKLING vám okrem zákonného potvrdenia
vyplatí aj kúpnu cenu. (každé vozidlo je posudzované individuálne podľa stavu)
Pre bližšie informácie volajte 045/601 41 00, 0905 687 475, alebo www.recykling.sk
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