Koniec roka, koniec vrakom..., alebo šrotovné v Žiari teraz až 4000€
Nakoľko sa blíži koniec roka 2012, chceli by sme vás informovať o tom, ako sa môžete zbaviť
starého vozidla a o možnosti získať zaň aj viac, ako je jeho reálna hodnota. Ak máte doma staré auto,
ktorému sa už v týchto zimných mesiacoch nechce nielen štartovať, prípadne je už dlhšiu dobu
nepojazdné alebo nemá platnú STK, je tu stále možnosť odovzdať ho na ekologické spracovanie do
našej spoločnosti ZSNP RECYKLING, a.s. v Žiari nad Hronom alebo na našich zberných miestach
v Kremnici, Banskej Štiavnici, Brezne, Handlovej a Detve.
V mnohých prípadoch sa odovzdaním vozidla, ktoré sa pre jeho technický stav nepoužívalo, vyrieši hneď
niekoľko problémov:
1. Je možné vozidlo natrvalo vyradiť z evidencie bez špekulácii a podvodov
2. Je možné zrušiť zákonnú poistku a nie je teda potrebné platiť za to, čo sa nepoužíva
3. Netreba sa obávať, že neustriehnete termín platnosti STK a predísť tak prípadnej pokute
4. Netreba riešiť prípadné poruchy a opravy vozidla, ktorých počet s rastúcim vekom tiež stúpa
5. Zbavenie sa objektívnej zodpovednosti za auto a za priestupky spáchané s týmto autom
6. Uvoľní sa parkovacie miesto na dvore, v garáži
7. Je možné získať zľavu na kúpu nového auta značky Citroen vo výške 1000 až 4000 €.
S koncom roka je možné začať „vianočné upratovanie“ a zbaviť sa starého vozidla ešte v tomto roku. Za
to, že odovzdáte staré vozidlo v našej spoločnosti ZSNP RECYKLING, a.s. neplatíte nič, práve naopak,
my zaplatíme vám. Zároveň je možné získať vianočné „šrotovné“ na modely vozidiel Citroen C3, C3
Picasso, C4, Berlingo, C4 Picasso, Grand C4 Picasso, C5 vo výške od 1000 až do 4000 €.
Preberanie vozidiel na ekologické spracovanie v našej spoločnosti realizujeme bez potreby objednania
a na počkanie v pracovných dňoch PO-PI od 7:30 do 16:00 hod. Tento mesiac bude štandardne
otvorené do 20.12.2012 a dňa 21.12.2012 do 11:30 hod. Preto netreba váhať a ak máte vozidlo vhodné
na spracovanie, neopatrujte ho už ďalej a do nového roku 2013 vstúpte s čistím štítom a bez starých
záväzkov. V januári 2013 bude otvorené od 7.1.2013 v bežnom režime. Každopádne sa chceme týmto
poďakovať všetkým našim zákazníkom, ktorí nám v tomto roku už svoje vozidlá odovzdali a pristúpili tak
zodpovedne k svojmu vozidlu. Ďakujeme.
Bližšie informácie o vozidlách značky Citroen nájdete na tel. čísle 045/6723579 alebo www.citroenharmonia.sk. Pre bližšie informácie o starých vozidlách a možnostiach prípadného odtiahnutia volajte
045/6014 00, 0905687475 alebo www.recykling.sk
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