
1. Τι ακριβώς είναι ο έλεγχος μεταχειρισμένου οχήματος της auto-cars.gr;

Στη auto-cars.gr μεταφέρουμε την εμπειρία μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες της 
Ευρώπης στην χονδρική πώληση οχημάτων της AUTOFAIR B.V. , για παραπάνω από 30 
χρόνια, στην Ελληνική πραγματικότητα. Μας εμπιστεύτηκαν έμποροι αυτοκινήτων σε 
πολλές χώρες της Ευρώπης και της Ελλάδας, τώρα μπορείτε να μας εμπιστευτείτε και εσείς!

 Αγοράζουμε και πουλάμε αξιόπιστα αυτοκίνητα, με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο, 
απόλυτα διαφανή πιο εύκολα κατανοητό, χωρίς περιττά κόστη που θα επωμιστούν στο 
τέλος οι αγοραστές ή οι πωλητές.

Δεν πιστεύουμε στις φανταχτερές εγκαταστάσεις και στους έμπειρους πωλητές για να σε 
πείσουμε πως το αυτοκίνητο που βλέπεις είναι πραγματικά καλό. Αντίθετα, επενδύουμε σε 
μηχανικούς και στη συνεργασία με συνεργεία της περιοχής Πελοποννήσου, κάνουμε τα 
πάντα ώστε να βρούμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα οχήματα της αγοράς στην πιο 
συμφέρουσα τιμή! Ο Τεχνικός Έλεγχος Οχήματος αποτελεί βασική προϋπόθεση, πριν 
βάλουμε το αυτοκίνητο για πώληση για αυτό έχουμε την δυνατότητα εγγύησης στα 
οχήματα που πουλάμε ώστε να νιώθετε ασφαλείς για το νέο σας αυτοκίνητο-
επαγγελματικό όχημα (aftersale servise).

2. Πως γίνεται η τιμολόγηση του αυτοκινήτου μου;

Η τιμή του αυτοκινήτου προκύπτει μετά από ανάλυση τριών παραγόντων: α) της 
κατάστασής του και των χιλιομέτρων, μέσω του Τεχνικού Ελέγχου μας β) των τιμών 
αγοράς/πώλησης της αγοράς καθώς και γ) της ζήτησης του συγκεκριμένου μοντέλου βάσει 
κίνησης στα διάφορα sites αγγελιών.

Οι τιμές που δίνουμε στους ιδιοκτήτες είναι εξαιρετικές και πολύ πάνω από οποιαδήποτε 
τιμή άλλου εμπόρου, ακριβώς γιατί έχουμε ελέγξει πως έχεις ένα καλό αυτοκίνητο και δεν 
μας ενδιαφέρει να κερδίσουμε “χιλιάδες ευρώ” από αυτό.

3. Πως μπορείτε να πουλήσετε το αυτοκίνητό μου γρήγορα;

Έχουμε μία ομάδα ανθρώπων οι οποίοι διαμορφώνουν την αγγελία σας στο site μας και σε 
άλλα sites, και μιλάνε με δυνητικούς αγοραστές από όλη την Ελλάδα. Ανθρώπους που 
εμπιστεύονται μόνο την auto-cars.gr  για να βρουν το επόμενό τους αυτοκίνητο 
κοινοποιώντας όλα τα στοιχεία Τεχνικού Ελέγχου και προσφέροντας Test Drive και 
δυνατότητα περαιτέρω ελέγχου σε δικό συνεργείο της δικής σας προτίμησης.

Συνήθως δεν μας παίρνει πάνω από 20 μέρες να βρούμε τον επόμενο ιδιοκτήτη, εμείς όμως
σου εγγυόμαστε την τιμή αυτή για 30 μέρες, ενώ παράλληλα μπορείς να οδηγείς κανονικά 
το αυτοκίνητό σου, δεν χρειάζεται να το αποχωριστείς! Αναπροσαρμόζουμε την τιμή μόνο 
σε συνεννόηση με τον ιδιοκτήτη, μετά από 1 μήνα προώθησης της αγγελίας πώλησης.


