
Informácie pre obchodníkov

S viac ako 20-ročnými skúsenosťami v oblasti manažmentu škôd 

je CARTV vašim kvalifikovaným partnerom na spoľahlivé určenie 

zostatkovej hodnoty. Každý deň si môžete prezrieť viac ako 

4 500 novo pripravených vozidiel a ponúknuť za ne svoju cenu. 

Všetky potrebné informácie o vozidle nájdete v našom modernom 

a na túto činnosť špecializovanom systéme CARTV sky.

Našimi zákazníkmi sú národné a medzinárodné poisťovne, 

organizácie a profesijné združenia znalcov, externí súdni znalci, 

ako aj lízingové spoločnosti a prevádzkovatelia vozových parkov. 

Naši zákazníci využívajú počas celého procesu najlepšiu možnú 

starostlivosť – ide napokon o váš obchod!

U nás sa vždy niečo 
nájde. Máme 4 500 
novo ponúkaných 
vozidiel. 
A to každý deň.

CARTV je burza s pridanou hodnotou 

medzi burzami zostatkových hodnôt.

CARTV je značka akciovej spoločnosti Global 
Services TV, ktorá pôsobí na trhu od roku 1998. 

CARTV so strediskami v Mníchove, Bratislave 
a vo Varšave a s rozsiahlou sieťou obchodníkov 

dnes ponúka kompletný servis pri stanovení 
zostatkovej hodnoty. CARTV s pomocou kolektívu 

zamestnancov servisu pripraví predaj každého 
typu vozidla podľa vášho želania.



CARTV je jednou z najúspešnejších búrz zostatkových hodnôt v Európe. K zákazníkom patria:

Národné a medzinárodné poisťovne (vybrané vozidlá svetových značiek len u nás)

Organizácie a profesijné združenia znalcov

Externí súdni znalci

Lízingové spoločnosti a prevádzkovatelia vozových parkov

Všetky informácie pre vás

Detailné fotografie, oznámenia o škodách, opisy vozidiel, podklady na výpočet škody a možnosti filtrovania informácií

Optimálna starostlivosť

Intenzívne školenie o používaní portálu CARTV sky

Pravidelná spätná väzba o stave vašej cenovej ponuky

Pravidelné sledovanie vašej úspešnosti

CARTV za vás prevezme celý postup až do odovzdania vozidla do vášho vlastníctva

Všetky súhlasy majiteľov

Zabezpečenie všetkej dokumentácie o predaji vozidla, prípadné obstaranie potrebných bankových potvrdení

Súhlasy so spracovaním údajov, zmluvu, dohodnutie termínu odovzdania vozidla atď.

Prehľad výhod
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Chcete vedieť viac?
Ďalšie informácie nájdete na webovej adrese 

www.cartv.eu. Na vaše otázky vám radi odpovieme 

aj telefonicky alebo e-mailom.

Technická podpora

Telefón:   +49 89 630 209 15 

Po až Pia: 08.00 – 17.00 hod.

Servisné centrum

Telefón:    +49 89 630 209 24 

Po až Pia: 07.00 – 19.00 hod.

So:    08.00 – 14.00 hod.

E-mail:    info@cartv.eu


