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O AUTORACH
Cześć!
Tu Monika i Piotr. Na co dzień zajmujemy się sprawdzaniem samochodów używanych oraz prowadzimy bloga:
www.jaksprawdzacauta.pl.
Przez nasze ręce przewinęło się już mnóstwo samochodów używanych i niestety z przykrością musimy stwierdzić, że kupno dobrego
samochodu w Polsce to nie lada wyzwanie.
Jednak jest to możliwe, dlatego też powstała ta książka.
Przeprowadzimy Cię w niej przez cały proces zakupu samochodu,
zaczynając od wyboru odpowiedniego modelu oraz ogłoszenia, poprzez sprawdzenie bezwypadkowości oraz stanu technicznego, a
kończąc na weryfikacji dokumentów i zakupie wymarzonego samochodu.
Książka to wynik naszego kilkuletniego doświadczenia oraz 7 miesięcy ciężkiej pracy nad
jej stworzeniem.
Jesteśmy pewni, że po przerobieniu naszego poradnika, kupisz dobry i bezwypadkowy
samochód, z którego będziesz zadowolony przez lata i to bez względu na to, czy prawo
jazdy masz od miesiąca i planujesz zakup pierwszego samochodu, czy jesteś doświadczonym kierowcą i przez Twój garaż przeszło już kilkanaście samochodów.
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ROZDZIAŁ 1

Dlaczego warto sprawdzać samochód przed
kupnem
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1.1 Dlaczego nie warto kupować samochodu od handlarza
Sprawdziliśmy w życiu wiele samochodów i już na samym początku tej książki mamy dla
Ciebie złą wiadomość:

Średnio aż 7 na 10 aut, które sprawdziliśmy w Polsce
była pokolizyjna lub powypadkowa i to niezależnie od
tego, kto sprzedawał samochód.

Samochody bezkolizyjne
Samochody pokolizyjne lub powypadkowe

Jest jednak pewna zależność. Jeżeli samochód kiedykolwiek przeszedł przez ręce handlarza, diametralnie wzrasta prawdopodobieństwo, że był on w przeszłości uszkodzony.
Znamy wiele historii początkujących handlarzy, którzy chcieli sprzedawać dobre i bezwypadkowe samochody jednak po kilku miesiącach zamykali interes lub zmieniali sposób
działania… Teraz, zamiast kupować dobre samochody, które przecież swoje kosztują,
kupują auta po wypadkach lub z uszkodzonymi podzespołami (np.silnikiem). Płacą za nie
dużo mniejsze pieniądze, następnie je naprawiają i sprzedają z zyskiem jako bezwypadkowe.
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Oczywiście każdy handlarz wie, że nikt nie kupi auta, które jeździ jak stary traktor albo
wygląda jak po wojnie.
Dlatego podczas sprzedaży liczy się przede wszystkim wygląd, a nie to, czy w takim
samochodzie będą działać poduszki powietrzne albo, czy się po prostu nie rozsypie po
kilku miesiącach.

Handlarze tak naprawdę nie naprawiają samochodów, oni je picują!

Poniżej pokażemy Ci kilka powodów, dlaczego takie działania są bardzo złe:
Pierwszy i najważniejszy powód to bezpieczeństwo. Podczas zderzenia samochodem,
którego konstrukcja została naruszona, a poduszki powietrzne i pasy bezpieczeństwa
nie są sprawne, narażasz siebie i podróżujących na niebezpieczeństwo nawet podczas z
pozoru niegroźnego zderzenia.
Drugi powód to Twoje pieniądze. Handlarze kupują samochody zarówno uszkodzone
mechanicznie, jak i blacharsko. W obu przypadkach używają najtańszych (używanych)
części, a naprawy wykonują tylko prowizorycznie. Po kilku miesiącach lub latach awarie
zaczną wychodzić na jaw, a auto, zamiast jeździć będzie ciągle stało u mechanika.

Popularną sztuczką wśród handlarzy jest dolewanie do oleju silnikowego
uszczelniacza (moto doktor), który kamufluje objawy uszkodzonego silnika.
Niestety po wymianie oleju na nowy w większości przypadków silnik nadaje
się już tylko do generalnego remontu

Trzeci powód to wygląd i utrata wartości. Kupując samochód, pewnie kiedyś będziesz
chciał go sprzedać, a musisz wiedzieć, że większość osób kupuje oczami. Jeżeli naprawa blacharsko-lakiernicza nie została przeprowadzona porządnie, to prędzej czy później
zaczną pojawiać się wady lakiernicze, czy to w postaci pękającej szpachli, schodzącego
lakieru bezbarwnego, czy korozji. Taki samochód bardzo szybko traci na wartości, nawet
jeżeli jest w dobrym stanie technicznym.
Skoro handlarze są tacy źli, to w takim razie, dlaczego nie kupić samochodu od osoby
prywatnej? Byłoby to dobre rozwiązanie, gdyby nie dwie kwestie.
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Po pierwsze wielu handlarzy w ogłoszeniach podaje się za osoby prywatne, a Ty dowiesz
się o tym dopiero podczas spisywania umowy. Po drugie, jaką masz pewność, że samochód, który chcesz kupić od osoby prywatnej nie przeszedł już kiedyś przez ręce handlarza?

1.2 Samochód sprowadzony, czy z polskiego salonu
Większość samochodów wystawionych na portalach ogłoszeniowych to samochody sprowadzone z zagranicy, dlatego jest duże prawdopodobieństwo, że Ty również trafisz na
taki egzemplarz. Warto więc, abyś poznał plusy i minusy samochodów sprowadzonych i
kupionych w polskim salonie.

SAMOCHODY Z POLSKIEGO SALONU
PLUSY

MINUSY

wiele egzemplarzy

wiele egzemplarzy

- od pierwszego właściciela

- z ubogim wyposażeniem

- bezwypadkowych

- ze słabymi silnikami

- z rzeczywistym przebiegiem

- poflotowych

- z klarowną historią

- w zawyżonej cenie

SAMOCHODY SPROWADZONE
PLUSY

MINUSY

wiele egzemplarzy

wiele egzemplarzy

- z bogatym wyposażeniem

- po wypadku lub kolizji

- z mocnymi silnikami

- sprowadzonych przez handlarza

- w atrakcyjnej cenie

- niezarejestrowanych w Polsce
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Sprowadzone auta kuszą ceną i bogatym wyposażeniem. Problem w tym, że dobre i bezwypadkowe samochody sprzedawane za granicą są zwykle droższe niż te sprowadzone do Polski. Dlaczego tak się dzieje?
Wyjaśnimy to na przykładzie Audi A4 B8, które było najczęściej wyszukiwanym samochodem w serwisie OTOMOTO w 2018 r.
Na polskim i niemieckim portalu ogłoszeniowym znaleźliśmy dwa niemal identyczne Audi
A4 B8 z tego samego rocznika i z takim samym silnikiem. Były to najtańsze samochody,
które udało nam się znaleźć bez uszkodzeń mechanicznych oraz blacharskich.

Srebrna Audi widoczna na zdjęciu, kosztuje w Niemczech 6490 euro. Na dzień dzisiejszy
kurs euro wynosi 4,29 zł, więc po przeliczeniu na złotówki, audi kosztuje 27842 zł.
W związku z tym, że jest to samochód nieuszkodzony, załóżmy, że handlarz przyjedzie
nim do Polski. W takiej sytuacji musi wykupić tablice zjazdowe (ważne przynajmniej
przez 3 dni) wraz z ubezpieczeniem, które kosztują ok. 350 zł. Do tego, musi doliczyć
koszt przejazdu z Polski do Niemiec, oraz z Niemiec do Polski, który wyniesie min. 400
zł. W Polsce, handlarz musi zapłacić akcyzę za samochód, która wynosi 3,1% lub 18,6%
wartości samochodu. Dla tego konkretnego Audi akcyza wyniesie 3,1% z 27842 zł, czyli
863 zł. Handlarz dodatkowo musi auto wyczyścić - 100 zł i zapłacić za wystawienie ogłoszenia - 50 zł.
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Zakładając, że handlarz chciałby zarobić na samochodzie 2000 zł, po uwzględnieniu powyższych kosztów oraz ceny zakupu musiałby sprzedać Audi za ok. 31 500 zł.

Natomiast tę czarną Audi, która została świeżo sprowadzona z Niemiec, można kupić w
Polsce za 24 900 zł.
Skąd taka cena, skoro najtańsza Audi na niemieckim portalu po sprowadzeniu kosztuje 31
500?
Jest tylko jedno rozwiązanie; czarna Audi musiała być rozbita albo uszkodzona mechanicznie, ponieważ tylko takie egzemplarza za granicą można kupić w okazyjnej cenie.

Nie licząc pojedynczych okazji, z zagranicy opłaca się sprowadzać tylko
samochody uszkodzone lub wysłużone.
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Na zdjęciu jest przykład stosunkowo lekko uszkodzonej Audi, która jest wystawiona na
sprzedaż przez jedną z zagranicznych ubezpieczalni za 3150 euro, czyli w przeliczeniu 13
513 zł. W tym przypadku handlarz musi przetransportować samochód lawetą, nie zapłaci
za tablice celne ani OC, natomiast za akcyzę płaci tylko 418 zł (3,1% z 13 513 zł). Dodatkowym wydatkiem będzie naprawa tego samochodu, jednak postara się on zrobić to jak
najmniejszym kosztem. W tym przypadku handlarz jest w stanie wystawić ten samochód
za ok. 25 tys. zł.

Jeżeli chcesz kupić samochód sprowadzony np. z Niemiec, wejdź na
niemiecką stronę z ogłoszeniami np. mobile.de, czy autoscout24.de i
sprawdź, ile kosztują podobne modele. Do podanej ceny dodaj koszty
transportu, opłaty (np. akcyzę), zysk dla handlarza i porównaj z ceną
samochodu wystawionego w Polsce. Jeżeli w Polsce cena jest o wiele niższa, zwykle oznacza to, że samochód był kupiony jako uszkodzony.
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1.3 Samochód powypadkowy, czy pokolizyjny
Gdyby wycofać ze sprzedaży wszystkie samochody powypadkowe i pokolizyjne, zostałoby
ok. 30% samochodów, dlatego nie warto odrzucać wszystkich aut które miały uszkodzenia. Ważne jednak jest, jakie było to uszkodzenie oraz jak zostało naprawione.
Na większości portali ogłoszeniowych można zaznaczyć pole, które filtruje tylko samochody bezwypadkowe.

Problem jednak w tym, że nie ma definicji, która wyjaśniałaby co to tak naprawdę
oznacza. W polskim prawie istnieje definicja słowa “wypadek”, która w skrócie oznacza,
że jest to zdarzenie, podczas którego nastąpiła śmierć lub uszkodzenie ciała osób biorących w nim udział. Biorąc pod uwagę tę definicję, samochód, który został mocno uszkodzony można nazwać bezwypadkowym, jeżeli podczas tego zdarzenia nikt nie ucierpiał.
Jednak mówiąc, że samochód jest bezwypadkowy mamy raczej na myśli, że nigdy nie był
uszkodzony. Ale czy samochód, który uderzył w słupek na parkingu i miał lakierowany
zderzak nie może być oznaczony jako “bezwypadkowy”? Te wszystkie zawiłości wyjaśniamy poniżej.
Sprawdzając samochody ustaliliśmy nasze robocze definicje samochodu powypadkowego i
pokolizyjnego.

W samochodzie powypadkowym podczas
zderzenia lub naprawy doszło do naruszenia konstrukcji samochodu, czyli np.
słupków, czy podłużnic a poduszki i pasy
bezpieczeństwa wystrzeliły. Takie egzemplarze z reguły odrzucamy, ponieważ w
praktyce ich profesjonalna naprawa nie jest
opłacalna. Poniżej znajdują się przykłady
samochodów powypadkowych.
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Natomiast w samochodzie pokolizyjnym podczas zderzenia lub jego naprawy nie
doszło do naruszenia konstrukcji, a poduszki i pasy nie wystrzeliły. Samochody pokolizyjne mają najczęściej uszkodzone tylko elementy karoserii np. zderzak, maskę czy
przednie błotniki. Takich egzemplarzy nie odrzucamy, jeżeli naprawa została wykonana
w odpowiedni sposób. Poniżej znajdują się przykłady samochodów pokolizyjnych.
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KONIEC DARMOWEGO FRAGMENTU
Powyższy fragment to tylko niewielka część wiedzy, którą przekażemy Ci w książce.
Przerabiając nasz poradnik, uchronisz siebie i bliskich przed zakupem powypadkowego
grata, na którego zakup i naprawy i tak niepotrzebnie wydałbyś swoje pieniądze.
Jest to po prostu książka, którą każdy powinien przeczytać przed zakupem samochodu
używanego.

Pełną wersję książki kupisz tutaj:
https://sklep.jaksprawdzacauta.pl/zamowienie/?add-to-cart=348

Więcej na temat książki:
https://sklep.jaksprawdzacauta.pl/ebook-od-ogloszenia-do-kupienia

Kontakt do nas:
kontakt@jaksprawdzacauta.pl
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