Publizitatea

5 aholku autoa erosi baino
lehen kontuan hartzeko

Baloratu ordezko
aukerak eta zehaztu
aurrekontua
Jakin zeintzuk diren zure beharrizanak.
Hala, erabilgarritasuna izango da
auto-mota hautatzeko baldintza: kategoria,
erregai-mota, aparteko ekipamendua, etab.

Berria, 0 km edo
bigarren eskukoa
Auto berria: matxuretan aurrezteaz gain,
segurtasun nahiz teknologian dauden
elementu aurreratuenak eskura dituzu. 2 eta 7
urte arteko bermea.
0 Km: kontzesionarioak matrikulatutako
autoak, kilometro gutxirekin eta merkeago
eskainita. Bi urteko bermea.
Bigarren eskukoa: prezioan datza abantaila
nagusia. Kontuan hartu: Autoaren urte-kopurua
ezagutu eta haren azterketa teknikoa egin.

Kontzesionarioa
Auto berriak eros ditzakezu, 0 km eta bigarren
eskukoak (erosteko bermearekin baina kostu
handiagoarekin).

Partikularrak

Bigarren eskuko autoak Interneteko webguneetan
eta iragarkietan.

Zer egin dezaket auto
zaharrarekin?
Kontzesionarioari eman: gordailu edo deskontu gisa
balio du.
Salerosketa bati lotutako negozio batean saldu:
aurreikusitako tasazioa eskaintzen dizute
prestazioen arabera.
Partikular bati saldu edo laga: salerosteko
kontratua eta 6 hilabeteko bermea eskaini behar
duzu.
Ibilgailuak desegiteko tokira eraman:
konpentsazioa autoaren egoeraren araberakoa da.
Baja egiteko tramiteak kudeatzen dituzte.

www.kutxabankautoaerostekogida.eus
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