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Sprawdzanie przebiegu auta z Belgi, Holandii, Dani oraz 
Szwecji - strony internetowe. 

Dzisiejszy wpis będzie dość krótki, ale dostarczy Ci bardzo wartościowych informacji, które 
będziesz mógł wykorzystać podczas sprawdzania auta z krajów Beneluksu lub Szwecji. W Belgii, 
Holandii, Dani oraz Szwecji przebieg auta jest zapisywany podczas obowiązkowych badań 
diagnostycznych, podobnych do tych które są prowadzone w Polsce. Dzięki temu znając nr. 
rejestracyjny auta lub jego nr VIN możesz zweryfikować informacje o przebiegu które podaje 
sprzedający i tym samym uchronić się od procederu kręcenia liczników. Niestety informacje w
bazie o aucie czasami są kasowane po jego wyrejestrowaniu tak jest np. w Holandii, jeśli 
auto przyjechało do Polski kilka dni po wyrejestrowaniu jest jeszcze duża szansa na sprawdzenie 
jego przebiegu w bazie, później nie będzie takiej możliwości.

Sprawdzanie przebiegu Belgia.
Sprawdzanie przebiegu Holandia
Sprawdzanie przebiegu Dania
Sprawdzanie przebiegu Dania - strona 2 alternatywna
Sprawdzanie przebiegu Szwecja

Oprócz informacji o przebiegu, sprawdzimy czy auto nie było w przeszłości taksówką lub 
autem z homologacją ciężarową, która będzie świadczyła o wykorzystywaniu auta w firmie. 
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1.9 TDI BKC, BXE, BLS i nie 
tylko...
1.9 TDI to silnik koncernu 
Volkswagena, który jest 
jednym z 
najpopularniejszych diesli na

rynku samochodów, można go znaleźć min. 
...

Tablice niemieckie, tablice 
zjazdowe, żółte tablice. Co 
trzeba wiedzieć? Ile kosztują
i jak długo są ważne?
W tym wpisie znajdziesz
podstawowe informacje na 

temat niemieckich tablic wywozowych 
( tablice żółte, tablice zjazdowe). Dowiesz 
się: ...

Audi 2.0 TDI, VW 2.0 TDI i nie tylko. 
Problemy, usterki, oznaczenia silników.
2.0 tdi   miał godnie zastąpić popularną i 
cenioną odmianę 1.9 TDI . I choć jest dużo
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Jeśli sprzedawca nie chce nam podać numeru VIN lub numerów tablic rejestracyjnych, 
powinieneś w zmorzyć swoją czujność, być może właściciel auta coś ukrywa.

Przydatne linki:
Jak sprawdzić przebieg pojazdu?
Sprawdzanie przebiegów aut z zagranicy.

PS. Gdyby któryś z linków nie działał proszę o kontakt.
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nowocześniejszy od 
poprzednika, trapią go 
poważn...

Jak obliczyć akcyzę za 
sprowadzone auto? Ile 
zapłacę opłat za samochód?
W tym

artykule wyjaśnię Ci wątpliwości,
które często pojawiają się podczas zakupu 
samochodu przy którym są do wykonania 
opłaty skarbowe. W ...

Rejestracja samochodu z 
zagranicy.
Szukając aut pewnie
spotkałeś się z ofertami 
dotyczącymi aut 
sprowadzonych, które 

jeszcze nie są zarejestrowane w naszym 
kraju. Czy omij...

Jarek Tomczak. Szablon Simple. Autor obrazów szablonu: centauria. Technologia Blogger. 
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