
 

 

 

Az Autentik csoport a  

 
 

MINŐSÉGI HASZNÁLTAUTÓ PROGRAMJÁT 
 
 

azért fejlesztette ki, hogy vásárlóink garantált minőségű, megbízható, átvizsgált és 
szakszerűen karbantartott gépkocsikhoz jussanak, amely biztosítja számukra a gondtalan 
autózást. A minőség, biztonság és megbízhatóság mind azok az alapvető szempontok, 
amelyeket követelményként járműveink elé állítunk. Minden általunk értékesített 
MINŐSÍTETT HASZNÁLTAUTÓ az alábbiakban ismertetett ellenőrzésen esik át, ill. az 
alábbiakban ismertetett kiegészítő szolgáltatásokkal kerül értékesítésre, hogy vásárlóink 
meggyőződhessenek arról, hogy kifogástalan állapotú járművet vásárolnak. 
 
 

➢ Műszaki érvényessége legalább 6 hónap 

Az általunk értékesített gépkocsik az értékesítés pillanatában legalább 6 hónapig érvényes 
műszaki vizsgával rendelkeznek. 
 

 

➢ Részletes állapotvizsgálat 

A minőség alapelv számunkra. Választékunkat olyan járművek alkotják, amelyek tanúsítottan 
megfelelnek az általunk pontosan meghatározott minőségi követelményeknek. Szervizünkben 
minden járművet meghatározott, részletesen kidolgozott szempontrendszer alapján alaposan 
átvizsgálunk, kiemelt hangsúlyt fektetve az esetleges hibák és hiányosságok feltárására.               
A vizsgálatok standard, szabályozott folyamatok, melyek nem hagynak réseket a műszaki és az 
optikai állapot feltárása során. A gépkocsi állapotát alaposan felmérjük, berendezéseit 
kipróbáljuk. Amennyiben szükség van javításokra, vagy egyéb beavatkozásokra, ezeket kellő 
alapossággal, szakszerűen elvégezzük.     

 

➢ Kilométer garancia 
 

Igazoljuk, hogy a kilométeróra szerinti futásteljesítmény minden kétséget kizáróan megfelel a 
valóságnak, így Önnek semmiféle manipulációtól nem kell tartania.  
 
 

 
 

➢ Cseregarancia 

Amennyiben a vásárlást követően mégis úgy érzi, hogy az Ön által vásárolt gépjármű nem elégíti 
ki maradéktalanul az igényeit, úgy lehetőséget biztosítunk rá, hogy legkésőbb 8 napon és max. 
500km  (Volvo Select: 30 nap vagy 1500km) megtett kilométeren belül átcserélje azt (amelyik 
hamarabb következik be) az általunk kínált másik egyenértékű vagy drágább gépkocsik közül. 

 



 

 

 

 

➢ Mobilitásgarancia / Assistance        

Garanciabiztosítás megkötése mellett 12 hónapos Assistance-szolgáltatást is biztosítunk. Ez 
több, mint egyszerű országúti mentési csomag: bárhol jár is Európa-szerte, gyors segítségre 
számíthat váratlan helyzetekben. Baleset esetén díjmentes autószállítást, műszaki 
meghibásodás esetében a javítás idejére bérautót, szállásköltséget, alkatrész-utánküldést 
biztosít, szállás-, valamint szükség esetén hazautazási és kiutazási költséget térít Önnek a 
garanciaközpont. 

 

➢ Gépkocsi beszámítás lehetősége 

Lehetőséget biztosítunk, hogy jelenlegi járművét piacképes áron beszámíttathatja az Ön által 
megvásárlandó gépkocsi vételárába. Ez rendkívül kényelmes és gyors megoldás, hiszen nem 
kell a tovább értékesítéssel, szavatossággal vagy a szükséges javításokkal foglalkoznia. Kérjen 
beszámítási ajánlatot értékesítő kollégánktól, aki szívesen felbecsüli az Ön meglévő járművének 
értékét, és a piaci igényeknek megfelelő méltányos ajánlatot ad. 

 

➢ Próbaút lehetősége 

Értékesítő kollégáink biztosítják Önnek, hogy a kiválasztott járművet egy rövid tesztút során 
kipróbálja. A próbaút során lehetősége lesz megbizonyosodni a gépkocsi kifogástalan állapotáról, 
valamint meggyőződni annak menettulajdonságairól. Időpontegyeztetés indokolt. 

 

➢ Finanszírozás és biztosítás 

Értékesítő kollégáink nem csak a jövőbeni autójával kapcsolatos kérdéseket várják Öntől, hanem 
szívesen adnak tájékoztatást a különféle lízing és hitel feltételekről, állítanak össze egy, 
kifejezetten az Ön személyére szabott finanszírozási ajánlatot. Segítségükkel még az Ön 
kívánságainak megfelelő gépjármű-biztosítást is megkötheti. Kereskedőink a partner 
pénzintézetekkel együttműködve, gyorsan és egyszerűen megtalálják az Ön igényeihez illő 
ajánlatot. 

 

➢ Eredeti tartozékok elérhetőek 

Igény esetén kollégáink segítik igényeihez igazítani autóját. Kérésére szívesen beszerzik az Ön 
által elképzelt optikai vagy más egyéb praktikus tartozékokat és kiegészítőket, a minél 
sokoldalúbb használhatóság és megjelenés érdekében. 

 


