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Pri nakupu rabljenega avtomobila je pomembno, da veste, kaj kupujete. Prav
tako pomembno kot pri novem je, da se premišljeno odločite, kakšen avtomobil
želite, katero znamko in kakšne so vaše potrebe glede zmogljivosti in dodatne
opreme. Pri rabljenem je ključno tudi, da veste, koliko lahko v avtomobil investirate,
kar vpliva tudi na to, kako dobro ohranjen avtomobil si boste lahko privoščili. S
pomočjo nasvetov, ki smo jih z Jurijem Kočarjem, vodjem Asistenčnega
centra na AMZS, zbrali v tem vodiču, boste lažje poiskali pravi avtomobil za
vas, preverili skladnost s svojimi pričakovanji in zaključili nakup.

V sodelovanju s strokovnjakom AMZS
Jurij Kočar je vodja Asistenčnega centra na
AMZS. Že v mladosti je želel postati avtomehanik, po študiju pa se je pridružil AMZS, kjer je
bil leta 2016 član ekipe, ki je na mednarodnem
tekmovanju in usposabljanju za odličnost cestnih
patrulj osvojila naslov evropskih prvakov.
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Odločite se, kakšen avto želite
Vsak nakup bo lažji, če resnično poznate svoje potrebe in veste, kaj iščete – tudi nakup
rabljenega avtomobila. Vzemite si čas in razmislite, kaj zares potrebujete.
3
Prostoren družinski avto za dolge relacije ali manjši mestni, ki porabi malo goriva
in ga lahko parkirate kjer koli?
3
Želite ročni ali avtomatski menjalnik?
3
Katere znamke bo?
3
Nemški, japonski, francoski, italijanski?
Iskanje bo precej lažje, če boste točno vedeli, kaj iščete.

Kupiti rabljen ali nov avto?
Razmišljate torej o menjavi avtomobila in se sprašujete, ali bi kupili rabljenega ali novega?
Odločitev ni najlažja, zato je pomembno, da premislite o prednostih in slabostih obeh
izbir. Upoštevajte, da prednost, o kateri vam je govoril sosed, morda za vas sploh ni
pomembna. Imejte pa tudi v mislih, da nov avtomobil izgubi 15 % svoje vrednosti že, ko
ga odpeljete iz salona, v prvih petih letih pa izgubi približno 50 % svoje vrednosti.

Pri novem avtomobilu je sicer več
možnosti financiranja in garancija, a
je tudi cena višja. Medtem ko pri
nakupu rabljenega avtomobila
vsekakor prihranite, nikakor ne
smete pozabiti na tveganje, ki ga
nakup lahko prinaša. Skrite napake,
goljufije, tudi plačilo v enkratnem
znesku pri zasebnem ponudniku je
za marsikoga lahko težava.

Prednosti in slabosti nakupa rabljenega avtomobila
+ Nižje cene kot za nova vozila

– Brez ali s krajšim rokom garancije

+ Takojšnja dobava in prevzem

– Skrite napake in goljufije

+ Potencialno nižji stroški zavarovanja

– Manj možnosti financiranja

Kakšno znamko, tip ali opremo iščete?
Najprej morate vedeti, kakšen avtomobil bo pravi za vas. Olajšajte si iskanje med številnimi
oglasi tako, da označite želeno znamko, moč motorja, letnik izdelave, število prevoženih
kilometrov, želeno dodatno opremo in podobno.

Računajte tudi na stroške po nakupu
Ob nakupu avtomobila v tovarniški garanciji ali v prodajnem salonu strošku nakupa
sledita le še registracija in zavarovanje. Pri nakupu rabljenega avtomobila pa morate
imeti v mislih tudi morebitne nepredvidene, dodatne stroške. Še pred nakupom izbrane
znamke preverite cene rezervnih delov pri pooblaščenih servisih in zasebnih mehanikih.
Pooblaščeni servisi načeloma veljajo za dražjo izbiro, zato je pametno predhodno
pridobiti ponudbo, da lahko primerjate cene.
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Raziščite ponudbo in začnite z
ogledi
Ko ste se odločili, kakšen avtomobil želite, začnite pregledovati ponudbo na domačih, pa
tudi tujih spletnih portalih. Tako boste lahko primerjali cene in ugotovili, kako z leti pada
vrednost določenih znamk in modelov. Razmislite tudi, ali boste rabljen avtomobil kupili v
Sloveniji ali v tujini. In pa seveda, ali ga boste kupili pri pooblaščenem prodajalcu oz. v
salonu rabljenih vozil ali prek zasebne ponudbe.

NAMIG
V iskanje se vam izplača vključiti
tudi družbena omrežja in prijatelje.
Povejte oziroma objavite, kaj
iščete – morda kdo od znancev
ravno prodaja ali pozna nekoga,
ki prodaja vozilo, ki ustreza vašim
željam.

Nakup v salonu rabljenih vozil ali prek zasebne ponudbe?
Razlika med nakupom v salonu rabljenih vozil ali prek zasebne ponudbe je v tem, da
ste pri nakupu avtomobila od fizične osebe manj zaščiteni. A kljub temu veliko kupcev
brez težav uspešno izvede nakup pri zasebnih prodajalcih. Na splošno sicer velja, da
je varneje kupovati rabljena vozila pri preverjenem podjetju. Tako namreč precej lažje
uveljavljate morebitne napake in svoje pravice. V trgovino se vedno lahko vrnete, če
se pri vašem avtomobilu pojavi težava, k zasebnemu prodajalcu pač ne.
Trgovine nudijo garancije
Velika razlika med zasebnim nakupom in nakupom pri trgovcu z rabljenimi vozili je tudi v
garanciji vozila, saj pooblaščeni prodajalci običajno nudijo različna jamstva. Podaljšana
garancija rabljenega vozila vam omogoča kritje večjih okvar vozila tudi do leta dni po
nakupu in ni odvisna od potekle garancije proizvajalca.

Zasebna ponudba je cenejša
Prednosti zasebnih ponudb pa so pogosto boljša cena, priročnost, tudi lokacija in pa
priporočila znancev oz. prijateljev. Ne ustrašite se nakupa avtomobila prek zasebnih
prodajalcev, saj lahko naletite na odlično ponudbo. Le držite se nasvetov in priporočil,
preverite avtomobil s pomočjo našega kontrolnega seznama na zadnji strani vodiča ali, še
bolje, investirajte v strokoven pregled vozila.

Kupujte ob pravem času
Najboljše obdobje za začetek iskanja rabljenega vozila je od avgusta do novembra.
Približno v tem času se v prodajnih salonih pojavijo novi modeli, zato se veliko lastnikov
takrat odloča za menjavo staro za novo. Druga zvijača je obisk trgovcev med tednom.
Med vikendi so precej bolj zaposleni, prodajalcem se torej med tednom ne mudi s
pogajanji.

Spletne strani s ponudbo rabljenih vozil
DoberAvto.si – Ponudba rabljenih vozil, preverjenih pri AMZS.
Avto.net – Največja ponudba novih in rabljenih vozil v Sloveniji.
Bolha.com – V široki ponudbi malih oglasov najdete tudi veliko rabljenih avtomobilov.
Mobile.de – Ponudba rabljenih vozil na nemškem tržišču.
Autoscout24.com – Evropska ponudba
novih in rabljenih vozil.
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Prvi ogled vozila
Med vsemi oglasi ste našli avtomobil, ki se vam zdi vreden nakupa. Dogovorite se za
ogled in dobro preverite avtomobil ter od prodajalca zahtevajte odgovore na vsaj nekaj
ključnih vprašanj.

Vzemite si čas za ogled
Naj vam ne bo nerodno pred prodajalcem. Za ogled si vzemite toliko časa, kot ga
potrebujete. Preverite vse, kar vas zanima, in vprašajte vse, kar želite vedeti o
avtomobilu. Ne dovolite, da vas prodajalec pritisne ob zid ali vas priganja v nakup,
če o ustreznosti avtomobila niste prepričani.

Na ogled le pri dnevni svetlobi
Ogled avta je vedno priporočljivo opraviti ob dobri dnevni svetlobi. Tako lažje opazite
vidne napake, kot so spremembe v barvi laka, poškodbe stekel, drobne razpoke ali obraba
v notranjosti. Vse to pri slabi svetlobi ali v temi zlahka spregledamo. Goljufi vam
lahko avtomobil prikažejo kot brezhiben (spoliran, očiščen), lahko pa se
kje skrivajo težave, ki niso vidne.
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Na ogled pripeljite prijatelja
To je res odličen nasvet – sploh, če se sami ne počutite dovolj poučeni in izkušeni. S seboj
na ogled vzemite prijatelja ali prijateljico, ki se spozna na avtomobile. Tako boste pomirjeni,
da vam prodajalec posreduje točne in resnične podatke. V pomoč bo tudi pri vprašanjih,
vlival vam bo zaupanje pri nakupnih pogajanjih in vas morda opozoril na kaj, kar bi sami
pozabili preveriti.

Zahtevajte testno vožnjo
Vedno se dogovorite za testno vožnjo rabljenega avtomobila. Če prodajalec z vozilom
ničesar ne skriva, to ne bi smela biti težava. Testiranje je ključnega pomena, ker na pogled
ne morete izvedeti vsega. Ko se boste usedli v avtomobil, boste šele dobili pravi občutek
zanj, preverili vozne lastnosti, zvok motorja in zaznali morebitne zaskrbljujoče zvoke.
Seveda ni treba, da se na testni vožnji peljete iz Ljubljane v Koper. Bolj kot število kilometrov
je pomembno, da dobite občutek za avtomobil, spoznate notranjost in dodatno opremo,
poslušate motor in preverite vozne lastnosti. Še enkrat velja; vzemite s seboj izkušenega
prijatelja, ki vam bo pri ocenjevanju vozila v pomoč.

Preverite papirje
Ne glede na to, ali se odločite za zasebnega prodajalca ali prodajni salon, je pomembno,
da preverite vso potrebno dokumentacijo. To vključuje zgodovino servisnih storitev,
registracijske dokumente in prometno dovoljenje ter VIN-številko (znano tudi kot številko
šasije). Bodite pozorni na popravila, ki pričajo o poškodbah vozila in udeležbi v prometni
nesreči. Preverite tudi datume opravljenih večjih servisov, tako boste vedeli, kaj lahko
pričakujete in kdaj.

NAMIGA
• Z navadnim magnetom lahko na železnih
površinah hitro ugotovite, ali je bil avtomobil poškodovan oz. popravljen. Če so
bili ti deli popravljeni s kitom in ponovno
premazani, se bo magnet tam slabše
prijel. Položite ga predvsem na sprednji
in zadnji odbijač ter na stranska vrata na
obeh straneh, tam so namreč poškodbe
najpogostejše.
• Preverite znake rje! Ta se običajno pojavlja
na spodnjih delih avtomobila (pragovi vrat,
robovi ob kolesih, ob izpušni cevi …).
Bodite pozorni na mehurčke barve, ki so
prvi znak rje.

Bodite pozorni na vse kritične točke
Na ogled vzemite s seboj naš kontrolni seznam (v nadaljevanju), da boste avtomobil čim
bolj temeljito preverili. Seznam vsebuje vse pomembne točke, ki jih je pametno preveriti in
ki vam bodo veliko povedale o stanju izbranega avtomobila. Od prevoženih kilometrov,
obrabe volana ali sklopke do stanja stekel in pnevmatik.

Sprašujte, dokler nimate vseh odgovorov
Ne varčujte z vprašanji in poskusite pridobiti čim več informacij o vozilu. Zakaj se avtomobil
prodaja je osnovno in ključno vprašanje. Pridobite čim več informacij, hkrati pa boste
tudi dobili občutek, če prodajalcu lahko zaupate.

Vprašanja, na katera je dobro dobiti odgovore
? Kaj je razlog za prodajo avtomobila?
? Ali je bil avtomobil poškodovan oz. udeležen v nesreči?
? Kdaj je bil avtomobil na zadnjem servisu?
? Ali ima opravljen večji servis oz. kdaj je predviden?
? Kolikšna je poraba goriva?
? Ali je bil avtomobil garažiran?

STROKOVNJAK
POUDARJA
»Priporočam, da se pozanimate, kako in za kaj se je
vozilo uporabljalo, oziroma
kakšno službo je opravljalo
pri prejšnjem lastniku.«
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Strokoven pregled pred nakupom
Odločili ste se za nakup – gotovo si najbolj želite, da bi lahko zavrteli čas za eno leto naprej
in videli, ali se bo odločitev izkazala za dobro. Časovnega stroja žal nimamo, lahko pa
investirate v korak s skoraj enakim rezultatom. Čas je, da avtomobil pregledajo
strokovnjaki.

Zadnji glas pred nakupom – zaupajte strokovnjakom
Najpametneje je, da pred nakupom investirate v pregled, kjer se prepričate o prevoženih
kilometrih ter dobite vse informacije iz elektronske servisne knjige. Pregled lahko opravite
pri svojem mehaniku, pooblaščenem servisu ali pa v najbližjem centru AMZS, ki ima
mehanično delavnico. Znesek pregleda pred nakupom lahko bistveno odtehta poznejše
servise zaradi skritih napak. Stroške za pregled lahko delite s prodajalcem. Če imate
srečo, je slednji tak pregled že opravil. Sicer ga razumite kot investicijo in ga opravite na
lastne stroške. Če prodajalec na strokovni pregled ne pristane, ima verjetno za to razlog.
To naj bo dobra informacija za vas. Svetujemo, da v takem primeru premislite, ali boste z
nakupnim procesom sploh nadaljevali ali bi se raje izognili morebitnim težavam.

STROKOVNJAK POUDARJA
»Pregled vozila pred nakupom ali
prodajo vključuje pregled vseh
avtomobilskih sklopov, in sicer
karoserije, podvozja, nadvozja,
notranjosti, hladilnega, električnega in
zavornega sistema, motorja in
krmiljenja motorja, krmiljenja,
vzmetenja, prenosa moči, koles in
pnevmatik. Poleg navedenega zajema
še pregled dokumentacije vozila,
klimatske naprave in testno vožnjo.
Preglede izvajajo usposobljeni mehaniki
in tehnični pregledniki, ki so zaključili
ustrezno usposabljanje.«.
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Nakup in prepis vozila
Se sprašujete, kdaj torej prodajalcu plačati kupnino? In kje urediti prepis? Vse uredite na
enem mestu. Kupnino plačate ob prepisu in na istem okencu uredite še registracijo.

Kupoprodajna pogodba
Pri nakupu v prodajnem salonu vso potrebno dokumentacijo pripravijo tam. Pri zasebni
kupčiji pa prodajalec in kupec kupoprodajno pogodbo pripravita sama, če tako želita.
Če za pogodbo potrebujete obrazec, ga lahko najdete na spletu.
Prenos lastništva lahko uredite ob prepisu in registraciji brez pogodbe, pri čemer
morata biti pri postopku prisotna oba. Tam uredite plačilo, saj prodajalcu kupnino
plačate ob prepisu. Prenos lastništva lahko uredi tudi kupec ali prodajalec sam, če ima
overjeno pooblastilo kupca oziroma prodajalca. Vse to uredite na najbližji upravni enoti
oz. najlažje tam, kjer se opravljajo tudi tehnični pregledi.

Videno-kupljeno?
Če vozilo kupujete od zasebnega prodajalca, morate biti zelo pozorni na to, ali je prodajalec
v kupoprodajno pogodbo vključil klavzulo »videno-kupljeno«. Ta klavzula je v praksi zelo
pogosta in pomeni izključitev ali omejitev prodajalčeve odgovornosti za napake na vozilu.
Če podpišete tako klavzulo, se morate zavedati, da se s tem odpovedujete uveljavljanju
napak na vozilu, kar bi bila sicer vaša zakonska pravica. A brez skrbi, zakon vas kot
kupca ščiti. Klavzula bo v primeru, da je bila napaka prodajalcu znana, pa vas o njej ni
obvestil, na koncu nična.

Stroški nakupa avta v tujini
Cene rabljenih vozil so v tujini lahko nižje kot v Sloveniji, a morate vseeno upoštevati,
da vas pri nakupu čakajo dodatni stroški, na katere morda niste pomislili. Pri uvozu
rabljenega avtomobila iz tujine morate poleg cene prevoza do Slovenije upoštevati še
plačilo davka na motorna vozila (DMV), ki je odvisen od izpustov CO2 ter okoljskega
razreda, v katerega je avtomobil uvrščen (Euro). Prišteti morate še okoljske dajatve na
onesnaževanje zaradi rabljenih vozil.
Če je avtomobil nov ali mlajši od 6 mesecev in ima prevoženih manj kot 6.000 km, boste
morali plačati še 22-% DDV glede na vrednost vozila. Za starejša vozila velja, da davek
plačate že v tujini. Za vozilo, ki je bilo kot rabljeno kupljeno v tujini, morate pred registracijo v
Sloveniji pri Finančni upravi vložiti zahtevek za plačilo davka na motorna vozila (DMV).
Postopke za homologacijo in registracijo vozila lahko začnete po plačilu vseh davščin.

Dokumentacija, preden vozilo odpeljete
Po tem ko uredite plačilo, je čas za
urejanje prepisa, zavarovanja in
registracije vašega novega vozila.
Pred tem se morate odločiti le še za
to, ali boste obdržali obstoječe tablice
ali jih želite zamenjati za nove. Po
vseh pomembnih odločitvah glede
vozila bo to verjetno še najlažja
naloga. Tudi to preprosto uredite ob
registraciji in si izberete tablice po želji.
NAMIG
Če ste rabljeni avtomobil slučajno kupovali za mladega voznika, preverite kdo v družini
ima najboljši bonus in si z družinskim popustom zmanjšajte strošek zavarovanja. Če vaš
mladi voznik nima svojega vozila, ampak uporablja vozila staršev, pa je smiselno skleniti
zavarovanje Moja prva avto polica.

Ureditev dokumentacije po korakih
 Plačilo oz. ureditev financiranja
 Prepis vozila na novega lastnika
 Zavarovanje vozila
 Registracija
 Plačilo obveznih prispevkov in dajatev

Varni na cesti z dobim zavarovanjem
Avtomobilska zavarovanja nudijo vrsto različnih kritij, ki so odvisna od vaših potreb. V
prvi vrsti je tu obvezno (AO) zavarovanje, brez katerega ne smete na cesto, vendar pa
priporočamo, da ne ostanete pri zavarovanju, ki ga narekuje zakon.
S kaskom ali brez?
Splošno kasko zavarovanje zagotavlja visoko stopnjo varnosti za vaše vozilo. Pri novih
avtomobilih je sklenitev zavarovanja splošnega kasko prej pravilo kot izjema. Lastniki
starejših vozil pa se po naših izkušnjah prej odločajo za kombinacije delnega kaska, ki
nudijo določena kritja – tista, kjer je največja verjetnost, da bi prišlo do obsežnejše škode.
Boste pogosto parkirali na javnih parkiriščih, kjer je malo prostora? Potem je smiselno
izbrati kritje za parkirišča. Bo avtomobil na varnem v garaži ali bo ves čas pod milim
nebom? V slednjem primeru je smiselno izbrati kritje za škodo, ki jo povzroči toča. Pri
starejših vozilih pa je res smiselno izbrati tudi avtomobilsko asistenco, ki vam bo pomagala,
če bi vas avtomobil pustil na cedilu, seveda pa tudi v primeru prometne nesreče.
Pri odločitvi, katera kritja bi bila najboljša za vas, vam najlažje pomaga vaš zavarovalni
zastopnik. Vedno vas bo vprašal po vaših voznih navadah, pa tudi po tem, kako ključen
je avtomobil v vašem vsakdanjem življenju. Skladno s tem vam bodo predlagali najboljša
kritja za vaše potrebe. Zavarovanje pa lahko pri zastopniku sklenete tudi na daljavo in
tako prihranite čas.
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Na ogledu se hitro zgodi, da vas zmede zgovoren prodajalec ali pa pretirano navduši kak
detajl opreme. Na ogled se zato odpravite s seznamom podrobnosti, ki jih morate preveriti.
V ta namen si lahko natisnete naslednje strani ali pa uporabite seznam v Google datoteki,
ki smo jo pripravili za vas in jo lahko uporabljate kar na svojem mobilnem telefonu.
Zunanjost vozila
Iščite morebitne praske, udrtine, vidne spremembe v barvi in rjo.
Sprednji žarometi
Preverite stanje in znake obrabe, morebitne razpoke in tudi letnice izdelave
na vseh žarometih.
Kolesa in pnevmatike
Preverite globino profila, stanje pnevmatik in oznake na vsaki pnevmatiki
posebej. Boste z vozilom dobili tudi drugi komplet (zimskih/letnih) pnevmatik?
Podvozje
Vzemite s seboj svetilko. Iščite sledi olja oz. tekočin, preverite morebitne
madeže na tleh.
Notranjost
Temeljito preverite prtljažnik, armaturno ploščo, prevožene kilometre in
opozorilne luči ter ostalo elektroniko.
Obraba volana, stopalk in sedežev
Kako vidne so sledi obrabe na volanu, kako zdrsane so stopalke? Pod
prevoženimi 100.000 kilometri pričakujte le manjše sledi obrabe.
Motor
Preverite zvok motorja, nivo olja in morebiten dim.
Testna vožnja
Preverite vozne lastnosti, zvok motorja in gladkost prestavljanja ter pospeševanje.
Zgodovina vozila
Preverite servisno knjigo, prometno dovoljenje in zgodovino vozila s pomočjo
VIN-številke.
Prodajalec
Ni vseeno, od koga in kje kupujete. Prodajalec vam mora stopiti nasproti in
vam dati vse potrebne informacije o vozilu.
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