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Sprawdzanie przebiegu auta z Belgi, Holandii, Dani oraz
Szwecji - strony internetowe.
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Dzisiejszy wpis będzie dość krótki, ale dostarczy Ci bardzo wartościowych informacji, które
będziesz mógł wykorzystać podczas sprawdzania auta z krajów Beneluksu lub Szwecji. W Belgii,
Holandii, Dani oraz Szwecji przebieg auta jest zapisywany podczas obowiązkowych badań
diagnostycznych, podobnych do tych które są prowadzone w Polsce. Dzięki temu znając nr.
rejestracyjny auta lub jego nr VIN możesz zweryfikować informacje o przebiegu które podaje
sprzedający i tym samym uchronić się od procederu kręcenia liczników. Niestety informacje w
bazie o aucie czasami są kasowane po jego wyrejestrowaniu tak jest np. w Holandii, jeśli
auto przyjechało do Polski kilka dni po wyrejestrowaniu jest jeszcze duża szansa na sprawdzenie
jego przebiegu w bazie, później nie będzie takiej możliwości.
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Oprócz informacji o przebiegu, sprawdzimy czy auto nie było w przeszłości taksówką lub
autem z homologacją ciężarową, która będzie świadczyła o wykorzystywaniu auta w firmie.
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