Cum sa aleg o masina tinand
cont de buget
Pentru cei mai multi dintre noi, achizitionarea unei masini
poate fi cea mai mare achizitie pe care o putem face. Piata
auto ofera o multitudine de optiuni, daca intentionezi sa
cumperi o masina noua sau una la mana a doua, dar si mare
varietate de preturi. Analizeaza toate aceste aspecte,
deoarece trebuie sa te gandesti la mai mult decat costul
initial de cumparare. Ia in calcul costul total care trebuie
sa includa si impozitul, asigurarea, reparatiile,
intretinerea. Iata cateva sfaturi utile.
Va puteti permite o masina?
Verifica-ti bugetul pentru a fi sigur ca iti permiti atat
pretul initial cat si cheltuielile ulterioare. Este important
sa tii evidenta banilor tai si sa-ti evaluezi bugetul
periodic. Aceasta te poate ajuta sa-ti dai seama cat poti
economisi pentru achizitionarea unei masini si daca aceasta va
fi noua sau la mana a doua. Totodata, iti va da o imagine de
ansamblu despre cum sa iti administrezi celelalte costuri.
Daca vinzi masina
Daca intenționezi sa vinzi masina, afla daca o poti
(la un reprezentant autorizat), ca avans pentru o
noua.Urmareste perioadele in care poti beneficia de un
financiar de la stat, daca predai o masina veche
cumpararea uneia noi. („programul Rabla”). Sau poate
oferta mai buna daca o vinzi pe cont propriu.
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Noua sau la mana a doua? ( vezi Cum sa aleg? Masina noua sau
second-hand – 7 sfaturi utile
si Cum sa aleg masina
potrivita)
Exista atat avantaje cat si dezavantaje la achizitionarea unei
masini, atat noi cat si la mana a doua. In general, valoarea

unei masini noi incepe sa scada dupa primul minut de la
achizitie, cu o viteza care difera in frunctie de marca si
model. Poti cauta si obtine o oferta speciala daca cumperi o
masina noua. De exemplu, o garantie extinsa sau service-ul
asigurat pentru mai multi ani, astfel incat sa nu fii nevoit
sa te gandesti la reparatii o vreme.
O masina la mana a doua este mai ieftina, dar verifica cu
atentie starea reala a masinii inainte de a o cumpara, precum
si trecutul ei (accidente, reparatii, etc.).
Vei lua o decizie in functie de bugetul familiei, de cat de
mult timp doresti sa pastrezi masina si de alte optiuni
suplimentare, precum garantia, optiunea de schimb sau
asigurarea reparatiilor. Orice decizie iei, fii sigur ca ai
aflat toate informatiile necesare si ca iti cunosti si
intelegi drepturile.
Riscuri cand cumperi pe cont propriu
Cumpararea direct „de la proprietar”
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avantajoasa, insa presupune riscuri mai mari. Masina poate fi
furata sau folosita drept garantie pentru un imprumut, fiind
practic proprietatea companiei finantatoare. Verifica trecutul
masinii si asigura-te ca masina nu a fost implicata in niciun
accident.
Deprecierea
Masina noua se depreciaza din primul moment al achizitiei.
Masinile la mana a doua isi pierd valoarea, insa intr-un ritm
mai lent. Masinile isi pierd din valoare in fiecare an, deci
este important sa stii cum te va afecta acest lucru, mai ales
daca o cumperi cu un credit sau cu un imprumut pe care va
trebui sa il achiti in mai multi ani. S-ar putea sa ajungi in
situatia in care vei datora mai multi bani decat vei lua pe
masina la vanzare.
Cum platesti?
Ai mai multe variante pentru plata unei masini. Afla cea mai

avantajoasa modalitate pentru tine.
In numerar
Indiferent daca cumperi folosindu-ti economiile sau cu bani
imprumutati de la familie sau prieteni, tranzactie este
considerata cu
bani lichizi. Ai grija cu plata in bani
lichizi daca nu il cunosti pe vanzator si nu esti sigur ca
vanzarea este corecta si licita.
Imprumut pentru nevoi personale
Indiferent de unde te imprumuti (banca sau institutie
financiar nebancara), fii sigur ca stii cat te va costa in
viitor imprumutul respectiv. Verifica valoarea dobanzii anuale
efective (DAE) si gandeste-te care va fi valoarea masinii in
momentul in care vei termina de achitat imprumutul. Un
imprumut pentru nevoi personale are de obicei rate mai mici
daca este contractat pe termen mai lung, dar cauta totusi cea
mai avantajoasa oferta.
Finantare de la reprezentant
Multi dealeri au programe de finantare, leasing sau credite.
Afla detaliile despre diversele optiuni si care dintre ele ar
putea fi cea mai potrivita pentru tine. Unele s-ar putea baza
pe promovarea unei rate fixe pentru a parea mai ieftine, dar
s-ar putea sa nu afiseze taxele. Foloseste DAE pentru a afla
costul total al imprumutului. Toti creditorii au obligatia sați spuna care este costul total.
Cat te costa?
Cand iei in calcul pretul masinii, gandeste-te si la taxa de
drum, asigurarile, etc pe care trebuie sa le platesti.
Taxa de drum
Pentru fiecare masina inmatriculata trebuie sa platesti o taxa
si trebuie sa cumperi rovigneta pentru a putea circula pe
drumurile publice. Ai putea plati penalitati sau amenzi daca
nu ai aceasta chitanta. Sau ti s-ar putea ridica masina. Afla
atunci cand cumperi o masina daca taxa este deja achitata si

pentru ce perioada de timp.
ITP
Inspectia tehnica periodica (ITP) urmareste sa verifice daca
toate vehiculele respecta cerințele minime obligatorii pentru
functionarea masini si daca acestea sunt intretinute la un
nivel corespunzator. Cu exceptia primilor trei ani, ITP-ul
pentru o masina trebuie realizat o data la doi ani. Daca in
urma verificarii se depisteaza probleme la masina ta, vei fi
sfatuit sa repari defectiunile ca masina sa treaca de
inspectie.
Asigurarea auto
Ai nevoie de asigurare auto pentru a circula cu masina pe
drumurile publice. Exista mai multe tipuri de asigurari
Asigurarea auto te protejeaza pe tine, masina ta si pe alti
soferi in cazul unui accident. Este ilegal sa circuli cu
autoturismul fara a avea o asigurare auto RCA. Cauta oferta
cea mai potrivita si fii sigur ca intelegi toate
caracteristicile acesteia, mai ales exceptiile si cazurile de
exceptie cand nu se aplica asigurarea obligatorie RCA, precum
si ale asigurari facultative de tip CASCO.
Alte costuri implicate
Daca folosesti destul de des masina, nu uita de costurile
conexe cum ar fi cele cu combustibilul si intretinerea.
Combustibilul
Combustibilul este un cost permanent daca utilizezi masina.
Gandeste-te cum iti va afecta bugetul. Tipul de masina, felul
in care conduci si tipul de combustibil pe care il folosesti
pot determina suma pe care o cheltuiesti lunar, dar pot avea
si un impact mare asupra mediului inconjurator.
Service-ul si intretinerea
Pachetul de service si intretinere este de cele mai multe ori
oferit de catre dealer, dar suma pe care o platesti pentru ele
variaza de la vanzator la vanzator. Asigura-te ca aceste

costuri sunt justificate. Exista o serie de lucruri pe care le
poti face pentru a-ti pastra masina in conditii optime si
pentru a-ti reduce din cheltuieli.
Locul de parcare
Daca nu esti proprietarul unui garaj sau al unui loc de
parcare privat trebuie sa te gandesti serios unde iti poți
parca masina. Exista locuri de parcare gratuite insa numarul
acestora nu este mare. In cazul acesta trebuie sa iei in
calcul cat costa o zi de parcare in orasul tau. Ai, de
asemenea, varianta realizarii unui abonament lunar sau chiar
anual.
Asigurarea
Pe langa asigurarea obligatorie cu care ai voie sa circuli, ai
la dispozitie si alte tipuri de asigurari, precum cea de tip
casco pentru daune.
Garanțiile
Majoritatea masinilor noi au garantie la vanzare/cumparare
pentru o anumita perioada de timp. Garantia este oferita de
producator sau de dealer iar aceasta variaza de la caz la caz.
Daca doresti sa faci o asigurare la o masina la mana a doua,
trebuie sa iei in calcul o serie de factori, precum numarul de
kilometri parcursi sau alte conditii pe care trebuie sa le
indeplineasca masina.
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