
DOVOZ 
AUTOMOBILOV 

Z KRAJÍN EÚ

MERKURY BROKER, s.r.o. 

je stabilná, dynamicky napredujúca spolo!nos", ktorá je na 
slovenskom trhu u# do roku 2003. Pôsobíme ako finan!n$ 
agent na základe rozhodnutia Národnej banky Slovenska 
pod registra!n$m !íslo PAG 025227 a !íslom rozhodnutia 
UDK-092/2006/PAGP.

Na%a spolo!nos" Vám ponúka bezplatne anal$zu poistn$ch 
zmlúv. Na základe anal$zy teraj%ieho stavu vám odporu!íme 
najvhodnej!ie poistenie pod&a va%ich %pecifick$ch 
po#iadaviek. 'alej vám ponúkame  vypracovanie nového, 
lep%ieho a v$hodnej%ieho poistenia ako aj kompletnú správu 
poistn$ch zmlúv.

H&adáte kvalitné zánovné vozidlá, ktoré sú ihne( dostupné 
k odberu? Potom ste u nás na správnej adrese. Ponúkame 
kvalitné a preverené autá z dovozu, ktoré disponujú vyso-
k$m stup)om v$bavy a dolo#enou servisnou históriou.
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t� ponúkame komplexné slu!by súvisiace s dovozom áut 
zo zahrani"ia

t� kontaktujeme predajcu v zahrani"í
t� zistíme dostupnos#, VIN, pôvod, servisnú históriu
t� vykonáme fyzickú kontrolu vozidla na$im technikom 

(meranie hrúbky vrstvy laku, diagnostika, skú!obná 
jazda, kontrola v!etk"ch dokladov)

POSTUP PRI OBJEDNÁVKE

S�NC>F%�IHMOK=>GB>%�K>S>KO�<B:
t� upresni# druh motorového vozidla - typ vozidla, rok 

v%roby, parametre, v%bava 
t� predbe!n% rozpo"et
t� následne Vám za$leme ponuku motorov%ch vozidiel 
t� cenová ponuka so v$etk%mi poplatkami
t� odsúhlasenie vozidla a potvrdenie objednávky 

H;AEB:=D:�OHSB=E:
t� fyzická kontrola vozidla na$im technikom ako mera-

nie hrúbky vrstvy laku, diagnostika, skú$obná jazda, 
kontrola v$etk%ch dokladov, vystavenie protokolu z 
obhliadky 

t� kontaktujeme kupujúceho s informáciami o reálnom 
stave vozidla 

t� potvrdenie alebo zru$enie kúpy vozidla

DäI:�OHSB=E:
t� vozidlo kupujeme priamo na vás, nako&ko sú"as#ou 

mandátnej zmluvy je aj splnomocnenie na kúpu moto-
rového vozidla

t� preprava na SK, obhliadka s kupujúcim
t� doplatenie vozidla
t� sprostredkujeme financovanie vozidla formou leasingu 

alebo úveru
t� zabezpe"íme KO, STK, EM, Okresn% úrad dopravy, 

Polícia SR

SKNð>GB>�H;C>=G�ODR
t� po obhliadke a konzultácii s na$im technikom nebola 

potvrdená kúpa vozidla
t� overenie 'al$ieho vozidla, v cene sú zahrnuté tri fyzic-

ké obhliadky vozidiel

;>S=âOH=G¡�SKNð>GB>�H;C>=G�ODR
t� neabsolvovanie fyzickej obhliadky - na$a spolo"nos# 

vracia plnú v%$ku zálohy
t� absolvovanie fyzickej obhliadky - zmluvná pokuta 500 

€ - zahrnutá v mandátnej zmluve
t� zru$enie objednávky po dovoze na SVK - zmluvná 

pokuta vo v%$ke zálohy

POPLATOK ZA DOVOZ 
#Ì5241564'&-18#0+'

O�<>G>�C>�S:IHĄÝM:G¡3
t� zistenie dostupnosti
t� overenie cez telefón (stav, foto)
t� overenie VIN "ísla
t� overenie servisu
t� obhliadka MV na mieste - meranie laku, diagnostika, 

skú$obná jazda 
t� dovoz motorového vozidla
t� prihlásenie – kompletná registrácia pre celé SK
t� provízia 
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