
U nás si všetky vozidlá 
nájdu nového pána – 
aj tie staršie.

Informácie pre zadávateľov

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

systémom je práve CARTV tým správnym partnerom na kompetentné, spoľahlivé a optimálne určenie 

zostatkovej hodnoty. Vo veku digitalizácie vám 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.



Spoľahlivé zostatkové hodnoty

Viac ako 2 000 odskúšaných obchodníkov pre každý prípad:   

• regionálne – dokonalá synergia s vašimi obchodníkmi, ako aj s obchodníkmi CARTV pôsobiacimi vo vašom regióne

•  nadregionálne

• medzinárodne

Ponuky obchodníkov sú záväzné 30 dní!

Na 99,9 % všetkých vozidiel dostanete ponuku

Rýchla evidencia a poskytnutie vašich údajov

Údaje len raz vložíte do svojho správcovského softvéru

Rozhrania so všetkými bežnými znaleckými systémami

Rozhrania s internými systémami vašej spoločnosti

Jednoduché spracovanie obrazu

Podľa potreby sú možné individuálne riešenia zberu údajov

Sledujte situáciu okolo svojich ponúk prostredníctvom systému CARTV tracking

Tu profitujete vy aj váš zákazník

Prevezmeme za vás kompletný realizačný servis:

•  chcete lízing alebo financovanie? Spojíme sa lízingovou spoločnosťou / bankou

•  pomôžeme vám vybaviť korešpondenciu a pripraviť podklady na uzavretie zmluvy

•  dohodneme termíny

• obstaráme / zaplatíme

CARTV Servicekonto bude kontrolovať peňažný tok

Pri vzniku problémov vám pomôže náš servisný tím 

Prehľad výhod 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
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