
Hasznos tippek
gépkocsija értékesítéséhez

Segítünk
        eladni autóját!



Segítünk 
eladni autóját!

Sokan ígérték már ezt Önnek?

Biztosan így van! Olyan ajánlattal azonban még nem 

keresték meg Önt, mint amilyet mi kínálunk!

HOGY MIÉRT MONDJUK EZT? LÁSSUK:

 Sokan azért nem vásárolnak magánszemélytől autót, 

mert nem tudják, hogy finanszírozással történő autó-

vásárlás így is lehetséges. A Lombardnál ennek semmi 

akadálya! Autója mellé hitelt is ajánlhat!

 Ingyen elkészítjük autója külső állapotfelmérését adás-

vétel előtt! Csak be kell fáradnia valamelyik Lombard 

irodába, ahol az autó vizsgálatát elvégzik kollégáink.

 Önnek is, és Vevőjének is értékes ajándékkal fog-

juk megköszönni, hogy a Lombardot választották!

 Pénzét gyorsan, biztos finanszírozói háttérből kapja

meg. Így biztos lehet abban, hogy időben hozzájut a 

kialkudott vételárhoz!

 Következő autója megvásárlásánál is segítségére 

leszünk! Sokoldalú ajánlataink közül biztosan megta-

láljuk az Önnek legmegfelelőbbet!
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Van néhány
hasznos tippünk!

Néhány hasznos tipp, hogy 

Ön a legjobb árat kapja egykori kedvencéért!  

Nézzük:

HATÁROZZA MEG 

AZ AUTÓ PIACKÉPES ÁRÁT!

Hogy Ön reális képet kaphasson 

autója piaci értékéről, végezzen 

egy kis piackutatást. Ehhez szeret-

nénk néhány forrást ajánlani:

Érdemes néhány - az Ön autójával azonos paraméterek-

kel rendelkező - gépjármű hirdetését kinyomtatni, kimá-

solni. Ezek hasznosak lehetnek, ha áralkura kerül a sor.  

ON-LINE :  MAGAZINOK:
 www.hasznaltauto.hu  Expressz Képes Autó

 www.trader.hu  Autó Trader

 www.expressz.hu  Expressz napilap

 

KÉSZÍTSE FEL AUTÓJÁT 

AZ ELADÁSRA!

Sokszor az első benyomás a leg-

fontosabb. Éppen ezért érdemes 

autóját kívül belül alaposan kitisztítania.

Tekintsük át a legfontosabb lépéseket:
 az autó lemosása, waxolása, kiporszívózása,
 a műszerfal és más egyéb belső felületek letörlése,
 a gumik, és a kerekek fényezése,
 az összes tükör és üvegfelület, (beleértve a visszapil-

lantót) tisztítása,
 a szemét eltávolítása a kocsi belsejéből és a csomag-

tartóból,
 a kiégett izzók és biztosítékok kicserélése,
 folyadékok (ablakmosó, olaj) feltöltése.

GYŰJTSE ÖSSZE A 

SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOKAT!

A körültekintő vásárló szereti tudni, 

hogy a kiszemelt autó miként volt kezelve. A gondosan 

összeszedett igazolások, számlák (különös tekintettel 

az olajcserére) jó meggyőző eszköznek bizonyulhatnak. 

Éppen ilyen fontos lehet a szervizkönyv, illetve garancia-

igazolás. Amennyiben nemrégiben cserélte le a gumikat, 

vagy az akkumulátort, mutassa be vevőjének a kiállított 

garancia papírokat!
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KÉRJE F INANSZÍROZÁSI 

AJÁNLATUNKAT!

A legtöbb autóvásárló élni kíván a 

hitel-lízing lehetőségével, hogy tulaj-

dont szerezzen. Éppen ezért nagyon jól jöhet, ha Önnek 

a finanszírozásra is van ajánlata. Így a vevőnek nem kell

finanszírozót keresnie. Az Ön előrelátása, valamint a

Lombard versenyképes ajánlata együttesen újabb segít-

séget jelent az eladáskor.

Lombard Direkthitel Központ: 30/5-500-500.

 

HOGYAN 

REKLÁMOZZON?

A hirdetés legalapvetőbb információi:
 gondolkodjon a lehetséges vevő fejével és reklámozza 

a márka/típus leglényegesebb tulajdonságát: pl. nagy-

szerű családi autó, vagy rendkívül gazdaságos modell,
 említse meg a gondos használat előnyeit: pl. garázsban 

tárolt, első tulajdonostól, vezetett szervizkönyvvel,
 említse meg az extra felszereltséget 

 (pl. Hifi, speciális kerék),
 legutolsósorban ne feledkezzen el a nemrégiben 

lecserélt gumikról, vagy az új akkumulátorról sem.

Egy jó fotó nagyban felkeltheti a potenciális vevőkör 

érdeklődését. Hogy valóban szép kép készülhessen autó-

járól érdemes a 2. pontban leírt tisztítás után megejteni 

a fotózást. 

KÉSZÜLJÖN FEL A LEHETSÉGES 

KÉRÉSEKRE,  KÉRDÉSEKRE!

Ha telefonon beszéljük meg az autó 

megmutatását, és az érdeklődő a távolságra hivatkozva 

azt szeretné, hogy vigyük el neki az autót megmutatni 

(teljesen mindegy, hogy 2 vagy 120 km-re) soha ne 

tegyük. Aki igazán autót akar venni, és tetszik neki az 

ajánlatunk, az eljön megnézni. 

A potenciális vevővel szerencsésebb egy semleges he-

lyen találkozni, és nem az otthonunkban. Erre a legjobb 

hely egy szerviz, ahol esetleg meg is lehet nézetni az 

autót.

Kérdések, melyeket az érdeklődők fel fognak tenni:
 Van-e tudomása korábbi sérülésekről? 
 Milyen sérülései voltak az autónak? 
 Önnél keletkezett-e komolyabb sérülés az autón? 
 Hol javíttatta, szervizelte az autóját? 
 Van-e szervizkönyve? 
 Vezetett-e a szervizkönyv? 
 Hány tulajdonosa volt a korábbiakban? 
 Magyarországon vásárolt vagy külföldről származik az 

autó? 
 Milyen a felszereltsége? 
 Mennyit futott az autó? 

Sok vevő maga szeretné elvégeztetni az állapotfelmérést. 

Ha ezt a saját szerelőjével akarja megtenni, ne menjünk 

bele, hiszen a saját szerelő szerepe ebben a játékban 

általában nem a korrekt tájékoztatás. Az állapotfelmérésre 

ilyen esetben mindig egy független szervizt válasszunk, és 

erre a célra általában a legalkalmasabb egy márkaszerviz. 



Annak persze semmi akadálya, hogy a vevőjelölt saját 

szakembere is részt vegyen az állapotfelmérésen. Ha a 

vevőjelölt szeretné egy szervizben megnézetni az autót, 

akkor ennek költségeit neki kell vállalnia.

MUTASSA MEG AUTÓJÁT 

AZ ÉRDEKLŐDŐKNEK!

Ha sikerült időpontot egyeztetni, ak-

kor szinte biztos, hogy a vevő szeretné 

elvinni az autót egy tesztkörre. Mielőtt ebbe belemen-

nénk, néhány hasznos tanács:

 Kérje el a vevő vezetői igazolványát.
 Hagyja a vevőt vezetni, de legyen Ön a navigátor.
 Legyen egy előre megtervezett útvonala, ami lehetővé 

teszi, ha a vevő minél jobban megismerhesse az autót 

(országúti vezetés élménye).

Ha arra kérné a vevőjelölt, hogy vigyék el az autót meg-

nézetni egy ismerőséhez, aki ért hozzá, ne tegyük, mert 

az esetek többségében csak időpazarlás és bosszúság 

a végeredmény. Jöjjön el a szakértő a helyszínre, nézze 

meg ott.

Mostanra már tudja, mennyit ér autója, és mit hajlandó 

elfogadni. Készüljön fel azokra a kérdésekre, amelyeket a 

vevő az áralku során fogalmaz meg.
 Amennyiben a vevő karcolást, sérülést hoz fel, említse 

meg, hogy mindezt beszámította, amikor mérsékelte a 

piaci árat.
 Ha az Ön által kért ár alá ígér a vevő, tegyen ellenajánlatot.
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Győzze meg
      ügyfelét!

Vevője miért velünk vásárolja meg álmai autóját?

Mert ha ez a jármű a szomszédjáé, barátjáé, vagy utcán, 

autópiacon látta meg, és nem rendelkezik a vételár össze-

gével, könnyen, gyorsan megoldja gondját a Lombard!

Mi segítünk Vevőjének is!
 A Lombarddal nyugodtan megveheti kiválasztottját! 

Munkatársaink ingyen elkészítik az eladásra szánt autó 

külső állapotfelmérését! Így biztos lehet abban, hogy a 

legjobbat választotta!
 A hitel felvételekor nem érheti kellemetlen meglepe-

tés: induló költségek nem terhelik direkt hitelünket!
 Értékes ajándékkal lepjük meg szerződéskötéskor!
 Vevője megválaszthatja, hogy szerződését forint, euro, 

vagy svájci frank alapon köti meg.
 Sőt, Havi Fix konstrukciónkkal a havi törlesztőrészletek 

összege nem változik, legfeljebb a futamidő hossza. 

Így kiszámíthatóvá válnak a havonta fizetendő díjak:

 Ha pedig a törlesztőrészletekbe épített Casconkat vá-

lasztja (Integrált Casco), az általa nyújtott biztonságot 

élvezheti a hagyományos casconál kedvezőbb áron!

N O R M Á L 
D E V I Z A H I T E L

F I X  T Ö R L E S Z T Ő R É S Z L E T Ű 
D E V I Z A H I T E L
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Hívja a Lombard
         Direkthitel Központját!

Kollégánk készséggel segít 

Önnek kérdései

megválaszolásában!

Bajai Iroda
Postai cím: 6500 Baja, Deák F. u. 12.
Telefon: 06-30/5-500-500 
E-mail: keseru.bernadett@szekszard.lombard.hu 
  
Békéscsabai Iroda
Postai cím: 5600 Békéscsaba, Bartók B. út 7.
Telefon: 06-66/530-680 
E-mail: bcs.lombard@mail.globonet.hu  
 
Budapesti Iroda - Váci úti központ 
Postai cím: 1139 Budapest, Váci út 81-83. 
Telefon: 06-1/412-2348 
E-mail: eory.nikoletta@budapest.lombard.hu
 gratzka@budapest.lombard.hu  
  
Lurdy Ház 
Postai cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14. 
Telefon: 06-1/215-4138 
E-mail: lengyel.livia@budapest.lombard.hu
 
Csillagvár Bevásárlóközpont 
Postai cím: 1039 Budapest, Rákóczi u. 36.
Telefon: 06-1/439-0703 
E-mail: eory.attila@budapest.lombard.hu
 igali.emese@budapest.lombard.hu  
 
Budaörsi úti Iroda 
Postai cím: 1112 Budapest, Budaörsi út 152/b.
Telefon: 06-1/453-2550 
E-mail: kaszap.renata@budapest.lombard.hu
 megyeri.judit@budapest.lombard.hu 
 
Debreceni Iroda  
Postai cím: 4025 Debrecen, Bajcsy Zs. u. 8. 
Telefon: 06-52/521-670 
E-mail: lody.katalin@debrecen.lombard.hu 
 
Egri Iroda  
Postai cím: 3300 Eger, Jókai u. 2.
Telefon: 06-36/518-124 
E-mail: gyenes.krisztina@eger.lombard.hu 
  
Győri Iroda
Postai cím: 9022 Győr, Árpád út 93.
Telefon: 06-96/550-523 
E-mail: helga.bedo@gyor.lombard.hu
 zsanett.gerencser@gyor.lombard.hu 
 
Hódmezővásárhelyi Iroda 
Postai cím: 6800 Hódmezővásárhely, Szántó K. J. u. 30.
Telefon: 06-62/533-594 
E-mail: hegedus.adrienn@vasarhely.lombard.hu 
  
Kaposvári Iroda  
Postai cím: 7400 Kaposvár, Fő u. 59/a.
Telefon: 06-82/511-822 
E-mail: fuzi.tunde@kaposvar.lombard.hu 
 
Kecskeméti Iroda  
Postai cím: 6000 Kecskemét, Csányi u. 1-3. 
Telefon: 06-76/481-870 
E-mail: zita@kecskemet.lombard.hu 
 
Miskolci Iroda
Postai cím: 3525 Miskolc, Palóczy u. 7-9. II/3.  
Telefon: 06-46/505-072 
E-mail: mc_lombard@axelero.hu

L O M B A R D  D I R E K T H I T E L  P O N T O K :

Telefon: 30/5-500-500
E-mail: direkt@hitel.lombard.hu

Nyíregyházi Iroda 
Postai cím: 4400 Nyíregyháza, Szegfű u. 58.  
Telefon: 06-42/596-263 
E-mail: dancsak.annamaria@nyiregyhaza.lombard.hu 

Pápai Iroda
Postai cím: 8500 Pápa, Jókai u. 12/b.  
Telefon: 06-89/510-368 
E-mail: vegh.bernadett@papa.lombard.hu 
 
Pécsi Iroda 
Postai cím: 7622 Pécs, Király u. 66. 
Telefon: 06-72/515-712 
E-mail: boros.linda@pecs.lombard.hu 
 
Salgótarjáni Iroda 
Postai cím: 3100 Salgótarján, Erzsébet tér 6. 
Telefon: 06-32/513-500 
E-mail: balla.kinga@salgo.lombard.hu 
  
Soproni Iroda  
Postai cím: 9400 Sopron, Kőszegi út 5.  
Telefon: 06-30/5-500-500 
E-mail: direkt@hitel.lombard.hu 

Szegedi Iroda
Postai cím: 6720 Szeged, Somogyi Béla u. 19.  
Telefon: 06-62/564-702 
E-mail: lele.brigitta@szeged.lombard.hu
 dszilvia@szeged.lombard.hu 
 
Székesfehérvári Iroda 
Postai cím: 8000 Székesfehérvár, Kégl Gy. u. 2. 
Telefon: 06-22/379-530, 379-398 
E-mail: dlenart@szfvar.lombard.hu 
 
Szekszárdi Iroda 
Postai cím: 7100 Szekszárd, Kiskorzó tér 3. 
Telefon: 06-74/511-685 
E-mail: keseru.bernadett@szekszard.lombard.hu 

Szolnoki Iroda 
Postai cím: 5000 Szolnok, Szapáry u. 15. 
Telefon: 06-56/515-203 
E-mail: kohari.adrienn@szolnok.lombard.hu 

Szombathelyi Iroda 
Postai cím: 9700 Szombathely, Kőszegi u. 26. 
Telefon: 06-94/310-010 
E-mail: faktor.lombard@t-online.hu 

Tatabányai Iroda 
Postai cím: 2800 Tatabánya, Réti út 162. 
Telefon: 30/5-500-500
E-mail: lelkes.alexandra@tatabanya.lombard.hu
  
Veszprémi Iroda 
Postai cím: 8200 Veszprém, Kádártai út 27.  
Telefon: 06-88/560-349, 560-348 
E-mail: martonfalvay.katalin@veszprem.lombard.hu 
 
Zalaegerszegi Iroda 
Postai cím: 8900 Zalaegerszeg, Ady E. u. 13.  
Telefon: 06-92/510-895, 510-896 
E-mail: horvath.monika@egerszeg.lombard.hu 
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