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Nowy dowód rejestracyjny – jak będzie wyglądał?
dokumenty, dowód rejestracyjny, prawo, samochód

Zanosi się na zmiany w dowodach rejestracyjnych. Ministerstwo
Infrastruktury chce, by w dowodach rejestracyjnych była
zapisana data pierwszej rejestracji, a nie – jak było dotychczas –
data produkcji. Czy jest to dobry pomysł?

Kupując nowy samochód – z salonu lub używany – zwraca się często
uwagę na datę produkcji. W Polsce szczególne znaczenie ma tzw.
rocznik samochodu, czyli rok, w którym został on wyprodukowany. W
takim wypadku samochód z grudnia 2007 roku jest w świetle dowodów
rejestracyjnych  zupełnie czym innym, niż samochód ze stycznia 2008
roku, choć różnica wieku obu samochodów wynosi przecież zaledwie
miesiąc.

Co i dlaczego zmieni się w dowodach
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rejestracyjnych?
Ministerstwo Infrastruktury chce doprowadzić do istotnych zmian w
dowodach rejestracyjnych. Chce, by zamiast daty produkcji, zawierano w
nich po prostu informację o dacie pierwszej rejestracji. Dzięki temu, tak
jak jest w większości krajów UE, polski kierowca przestanie już zwracać
uwagę na to, kiedy auto opuściło fabrykę, bo ważniejsze stanie się to,
kiedy samochód zaczął być użytkowany.

>>> CEPiK - jak działa? Kto może korzystać z
CEPiK? [KLIKNIJ!]
Informacja o dacie produkcji samochodu nie będzie nawet
odnotowywana w CEPiK-u, będzie można ją odczytać jedynie z VIN-u.
Ta niewielka różnica wywoła sporą rewolucję na rynku motoryzacyjnym.
Klienci przestaną z niechęcią podchodzić do zeszłorocznych
samochodów, skończą się również wyprzedaże starych roczników.
Będzie to oznaczało sporą korzyść dla sprzedawców. Zmiany te silnie
wpłyną też na rynek samochodów używanych, bowiem zarówno klienci
jak i sprzedawcy wiek samochodu będą liczyć od daty pierwszej
rejestracji.
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