PROCEDURY LICYTACJI I SPROWADZENIA POJAZDU
Przed zakupem
1) Na początku szukamy odpowiedniego pojazdu o pewnej historii i pochodzeniu.
Wykorzystujemy w tym celu bezpośredni kontakt naszych pracowników w
ubezpieczalni oraz nabywamy szczegółową historię samochodu.
2) Po zaakceptowaniu konkretnego pojazdu przez Klienta oraz naszej weryfikacji historii
samochodu - ustalamy maksymalną kwotę jaką klient może przeznaczyd na licytację
razem ze wszystkimi opłatami (cło, VAT, transport pod wskazany adres). Kosztorys
przedstawiony przez nasza firmę nie zawiera podatku akcyzowego.

3) Przed licytacją klient zobowiązany jest do podpisania umowy, której wzór otrzymuje
wraz z kosztorysem sprowadzenia pojazdu. Umowa została starannie stworzona
przez dział prawny naszej firmy i jest ona zabezpieczeniem zarówno dla klienta jak i
dla nas w celu utrzymania ustaleo, które razem uzgodniliśmy przed licytacją
konkretnego pojazdu ze strony ubezpieczalni. Jak już wcześniej wspominaliśmy przed
podpisaniem umowy klient ma wgląd do całości dokumentu.
Umowę z klientem możemy podpisad drogą elektroniczną jak i również spotkad się z
nim w naszej siedzibie.

4) Sposoby licytacji pojazdu :




stacjonarnie w siedzibie naszej firmy
poprzez konto gościnne gdzie klient może obserowad cały przebieg licytacji
telefonicznie ustalając wszelkie zmiany co do kwoty w rzeczywistym czasie trwającej
licytacji

5) Licytujemy samochody tylko od największych ubezpieczalni krajowych lub
sprawdzonych firm zajmujących się sprzedażą aut poleasingowych. Dzięki temu
jesteśmy pewni co do historii i aktualnego stanu pojazdu.
6) Przed każdą licytacją pojazdu nabywamy „carfax” - jest to raport, który opisuje
szczegółową historię pojazdu od momentu opuszczenia salonu, aż do chwili obecnej.
7) Po każdej licytacji wysyłamy potwierdzenie wylicytowania pojazdu za daną kwotę na
stronie ubezpieczalni. Staramy się aby osiągnięta kwota licytacji była jak najbardziej
zadowalająca dla klienta. W momencie wylicytowania samochodu za mniejszą kwotę,
różnica jest na korzyśd przyszłego właściciela pojazdu.

Jako firma mamy stałą prowizję za pośrednictwo w zakupie i sprowadzeniu samochodu,
która pobierana jest tylko w przypadku wygranej licytacji. Nie pobieramy żadnych opłat za
licytację, która przekroczy dany limit zawarty w maksymalnym kosztorysie, który został
uzgodniony z klientem przed aukcją.

Po wylicytowaniu
W momencie wygrania samochodu, klient zobowiązany jest zrobid jedynie przelew za:
 wylicytowany samochód ( kwota wygranej licytacji )
 opłaty aukcyjne ( naliczane automatycznie przez stronę ubezpieczalni )
Wpłata dokonywana jest bezpośrednio na numer konta ubezpieczalni w Stanach
Zjednoczonych lub Kanadzie. Resztę opłat pokrywa nasza firma ( transporty w USA, odprawa
niemiecka oraz transport do Polski).
Jako jedyna firma w Polsce zajmująca się importem pojazdów nie pobieramy całości kwoty
bezpośrednio po wygranej aukcji. Całośd jest rozliczana w chwili, gdy samochód przychodzi
pod wskazany przez klienta adres.

Opłaty przy odbiorze samochodu przez klienta :



koszt transportu kołowego do portu w Stanach: (od 250$ - 800$ ) z reguły 500$
kontener z USA do Niemiec w zależności od lokalizacji (najbliższy port) w cenach:
-Nowy Jork 850$
-Houston 1050$
-Los Angeles 1200$
-Miami 1100$
-Quebec ( Kanada ) 1200$







opłata spedycyjna w Niemczech : 460 Euro
opłaty Niemieckie ( Cło + Vat) : w zależności od kwoty samochodu
laweta z Niemiec do Polski: 1200zl (w zależności od lokalizacji w Polsce)
opłata brokera/licencji : 450$
prowizja za pośrednictwo w sprowadzeniu pojazdu : 2500zł (kwota stała niezależna
od ceny pojazdu )

Po sprowadzeniu auta do Polski pozostaje jedynie :
-koszt wyceny rzeczoznawcy sądowego – 450 zł
-koszt akcyzy w zależności od pojemności silnika i wyceny rzeczoznawcy
-koszt tłumaczeo dokumentów, przegląd samochodu i rejestracja – 700zł
Pozostaje koszt naprawy pojazdu.

Główne strony ubezpieczalni , z których licytujemy pojazdy :

Czas oczekiwania na samochód
Całkowity czas sprowadzenia auta od momentu wylicytowania go w ubezpieczalni do chwili,
kiedy znajdzie się pod wskazanym adresem przez klienta wynosi około 5 tygodni
(maksymalnie do 8 tygodni z najbardziej niekorzystnych lokalizacji)

Na życzenie klienta pośredniczymy również w opłacie podatku akcyzowego (posiadamy
własnego rzeczoznawcę sądowego co znacznie przyspiesza cała procedurę) oraz rejestracji
samochodu.
Jesteśmy dostępni dla Paostwa 7 dni w tygodniu.

