14 gode råd når du selv importerer en bil fra Tyskland.
Stadig flere vælger, at importere deres ”nye” bil syd for grænsen. Det er oftest de to
søgemaskiner www.mobile.de eller www.autoscout24.de der benyttes. Der kan både søges
blandt forhandlere og private.

FlexCars har i mere end 8 år importeret biler til Danmark, og har hidtil aldrig haft en eneste
klage eller reklamation fra kunderne efterfølgende.
Vi vælger vores biler ud fra følgende kriterier:
Udvælgelses af bil
-

Vi køber altid gennem en forhandler – og gerne en autoriseret forhandler

-

Vi kontakter forhandleren per telefon, og beder om en beskrivelse af bilen, og
som selvfølgelig skal stemme overens med det billede materiale og den
beskrivelse af bilen, som forefindes på linket

-

Hvis forhandleren er villig til, at give et for stort nedsalg på prisen, takker vi pænt
nej tak. Det er nemlig ofte et udtryk for, at bilen enten er for specielt eller der er
fejlmangler. Husk på, at der bare i Tyskland er 80 millioner mennesker der har
brug for en bil, og derfor har forhandleren sat prisen efter det som markedet
efterspørger, og han er derfor ikke interesseret i at give et stort nedslag på
prisen, såfremt prisen på bilen er rigtig.

Prisen

-

Gå ind på forhandlerens hjemmeside, og dan dig et indtryk af, hvor mange og
hvilke biler forhandleren har til salg – det kan sige noget om forhandlerens
seriøsitet
Sammenlign evt. forhandlerens pris med prisen på www.bilpriser.dk

Dokumentation
Betaling
-

Få altid fremsendt/mailet en kopi af ”Fahrscheinbrief” del 1 og 2 .- svarende til
den danske registreringsattest, og som beviser, at forhandleren er den rette ejer
af bilen.
Få også fremsendt/mailet en kopi af servicehæftet, og der ved sikre, at bilen har
fået den rigtige service samt en indikation af, hvorvidt KM stemmer overens med
det opgivne
Ved betaling kan du enten vælge, at overføre et depositum – afhængig af prisen
på motorkøretøjet, og medtage resten i kontanter. Ved større beløb kan du stadig
overføre et depositum, tage ned og besigtige bilen, og såfremt bilen er svarende
til dine forventninger kan du få overført det resterende beløb. Overførslen kan
oftest foretages i løbet af en dag.
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Afhentning af bil
-

Ved afhentning af bilen skal du kigge efter ridser, buler, køre i tur i bilen etc., og
afstemme, hvorvidt stelnummer på bilen og det opgivne stelnummer
på”Fahrscheinbrief” stemmer overens. Der skal være en del 1 og en del 2 for
”Fahrscheinbrief”
Husk at få udleveret servicehæfte.

Hjemtransport
-

Såfremt du vælger at køre hjem i bilen, skal du have købt EU nummerplader – gul
mærkat, og som oftest noget forhandleren kan være behjælpelig med.

-

De tyske EU nummerplader fungerer kun som de danske prøveplader, hvilket
betyder, at du kun må køre fra forhandleren og hjem til dit bestemmelsessted.

-

Når du er kommet til Danmark med bilen skal du køre til en synshal, og have
bilen synet- og toldsynet, førend du kan få bilen indregistreret.

Indregistrering af bilen

-

Når du skal have danske nummerplader på bilen skal du være opmærksom på, at
de tyske nummerplader er lidt mindre end de danske nummerplader, hvorfor
nummerpladerammen ikke passer til de danske nummerplader.
God fornøjelse!

Leasing af biler og motorcykler på den enkle måde!
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