
Informácie a ceny pre znalcov a poisťovne

S viac ako 20-ročnými skúsenosťami v oblasti manažmentu škôd, ako aj s dokonale zladeným a odskúšaným systémom 

je práve CARTV tým správnym partnerom na kompetentné, spoľahlivé a optimálne určenie zostatkovej a trhovej hodnoty. 

Vo veku digitalizácie vám tak ponúkame ideálnu symbiózu najmodernejšej techniky a tímu, ktorý vám poskytne osobnú 

starostlivosť a poslúži odbornými vedomosťami a skúsenosťou.

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.

Ponúkame najlepší 
pomer medzi 
cenou a výkonom.



Burza zostatkových hodnôt CARTV

Inzerovanie vozidla na portáli CARTV s ponukou 18,00 EUR za každý inzerát

CARTV check

Určenie pásma trhovej hodnoty   2,50 EUR za každý dotaz

Voliteľné služby:

•  dotaz na VIN

•  kompletné ocenenie vozidla znalcom Deutsche Automobil Treuhand GmbH (DAT)

•  ceny nájomných vozidiel podľa DAT

  

  1,00 EUR za každý dotaz

  4,00 EUR za každý dotaz

  1,30 EUR za každý dotaz

Historický prehľad CARTV 

Stanovenie pásma trhovej hodnoty s konkrétnym dátumom (od 09/2009) 249,00 EUR za každý dotaz

CARTV fleet

Marketingová platforma pre lízingové vozidlá a vozidlá flotily

Inzerovanie vozidla na portáli CARTV fleet vrátane všetkých fotografií bezplatne

Poplatok za vybavenie nákupu 129,00 EUR  za každý nákup

Poplatok za vybavenie predaja 129,00 EUR  za každý predaj

Cenové informácie CARTV

Všetky uvedené ceny sú ceny bez DPH stanovenej zákonom s povinnosťou úhrady po doručení faktúry. Uplatňujú sa všeobecné obchodné podmienky spoločnosti APE Ptacek Engineering GmbH resp. 
GLOBAL SERVICES TV a.s. Podrobnosti nájdete na webovom sídle www.cartv.eu. Platné v Nemecku. Stav 01.01.2019.
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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.

Telefón:  +49 89 630 209-0 

E-mail:   vertrieb-sv@cartv.eu


