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Longo Estonia OÜ kuulub rahvusvahelisse kontserni Longo Group, mis tegeleb kasutatud autode müügiga
Lääne-Euroopas. Ettevõte lähtub kõrgetest standarditest, pakkudes täiesti läbipaistvat ja usaldusväärset
kasutatud autode ostu-, müügi- ja rahastamisvõimalust. Ettevõttes tegutseb professionaalne meeskond, kes
valib, kontrollib ja ostab müügiks mõeldud autosid. Kogu protsess alates auto ostmisest Hollandis kuni selle
Eestisse eksportimise, tehniliste kontrollide ja registreerimiseni Eestis toimub ettevõtte siseselt ning selle eest
hoolitseb professionaalne meeskond. Seda kõike arvesse võttes on meil hea meel pakkuda eluaegset garantiid
meie autode ajaloole.

Lugupidamisega auto MERCEDES BENZ A160 VIN-kood WDD1690311K025354, vastu
garanteerib Longo Estonia OÜ järgmist:

TE

Holland on selle auto esimene ja ainus registreerimisriik
• Nederland on selle auto esimene ja ainus registreerimisriik ning seda ei ole kunagi varem registreeritud üheski
teises riigis. Auto toodi **.**.** Eestisse ja registreeriti **.**.**.

Sellel autol on täielikult kontrollitud ajalugu
• Seda autot ei ole kunagi kasutatud takso või rendiautona, samuti ei ole seda kasutatud tarbesõiduki, ameti- ega
valitsuse autona.

ÄI

Selle autoga ei ole seotud mingeid rahalisi kohustusi ega võlgnevusi
• Selle auto ekspordiriik on Holland ning eksportimise tagab täielikult Longo Group AS, järgides kõiki õigusaktidest
tulenevaid nõudeid. Seejuures on tasutud kõik maksud ja lõivud.

Auto läbisõit on õige ja tõestatav

N

• Selle auto läbisõidu ajalugu on õige ja kontrollitud Hollandi riiklikus autoregistris. Tänu juba üle 25 aasta toimivale
süsteemile võib iga Hollandis registreeritud auto kohta saada Tellerrapporti (RDW) aruande, mis sisaldab teavet selle
omaniku ja läbisõidumõõdiku näidu kohta. Tänu sellele võib klient olla kindel, et Eestisse toodud autol VIN-koodiga
WDD1690311K025354 on õige läbisõidumõõdiku näit, mida ei ole muudetud.

See auto on heas tehnilises seisukorras
• Oleme seda autot kontrollinud ning kinnitame, et see ei ole kunagi sattunud suurtesse liiklusõnnetustesse ning
sellele on regulaarselt tehtud kõik vajalikud hooldused ja ekspordiriigis kohustuslikud tehnoülevaatused. See auto on
ka Eestis läbinud kohustusliku tehnoülevaatuse.

Jacob Hoogenboom
Longo Group, COO
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Eluaegne garantii auto ajaloole.

Põhilised andmed
Mark, mudel
VIN-kood
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Kasutatud auto ostmine peab olema sama turvaline, läbipaistev, aus ja lihtne nagu uue auto korral. Seetõttu toob Longo Estonia OÜ maale
ainult selliseid autosid, millel on tõestatav päritolu, omanikud ja läbisõidu ajalugu. Ettevõte ei osta rasketesse liiklusõnnetustesse sattunud
autosid. Kõiges selles veendumiseks vaadake palun allpool olevat kokkuvõtet auto kõige olulisematest andmetest.

MERCEDES BENZ A160 Business Class

TE

WDD1690311K025354

Esimene registreerimine Eestis

**.**.**

Riiklik registreerimismärk

NC5602

Läbisõit

209 303

Kütus

Bensiin

ÄI

Kohustuslik tehnoülevaatus kehtib kuni

28.04.23

Auto ajalugu

02.2012

Päritoluriik

Holland

Viimane omanik

Longo Netherlands BV

Omanike ajalugu

Kättesaadav

Läbisõidu ajalugu

Kättesaadav/loogiline

Üksikasjaliku tehnoülevaatuse ajalugu

Kättesaadav

Koormatised

Ei ole registreeritud

Eestisse toomise kuupäev

**.**.**

N

Esimese registreerimise kuupäev

Longo Estonia OÜ kuulub rahvusvahelisse kontserni Longo Group, mis tegeleb kasutatud autode müügiga Ida- ja Lääne-Euroopas.
Ettevõte lähtub kõrgetest standarditest, pakkudes täiesti läbipaistvat ja usaldusväärset kasutatud autode ostu-, müügi- ja
rahastamisvõimalust. Ettevõte hindab kõrgelt läbipaistvust, ausust ja professionaalset lähenemist igapäevastes protsessides. Meie visioon
on saada kasutatud autode müügi alal kõige tunnustatumaks ja usaldusväärsemaks automüügifirmaks.

