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ZADANIA I ROLA GIEŁDY  

 

Od ponad dziesięciu lat AUTOonline działa w branży informatyczno-ubezpieczeniowej na wielu 

rynkach europejskich. Obecnie nasza firma jest liderem  w zakresie ustalania rynkowych 

wartości uszkodzonych pojazdów. Zapewniamy możliwość szybkiej i bezpiecznej sprzedaży 

pojazdów używanych za pośrednictwem profesjonalnego portalu Online. Z naszych 

usług korzystają rzeczoznawcy, firmy ubezpieczeniowe, firmy świadczące usługi finansowe oraz 

zawodowi handlowcy.  

Dzięki naszej platformie uzyskują Państwo dostęp do ponad 200 000 ofert pojazdów z całej 

Polski i zagranicy rocznie, nie wstając od biurka. Mogą Państwo przeglądać, oglądać, składać 

oferty, kupować pojazdy i prowadzić udane interesy niezależnie od tego gdzie się aktualnie 

Państwo znajdują. Platforma AUTOonline świetnie się do tego nadaje, dzięki wstawianym 

średnio  600 pojazdom dziennie. Znajdą tutaj Państwo pojazdy uszkodzone, powypadkowe i 

używane wstawione przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe, Rzeczoznawców, zarządzających 

flotami samochodowymi oraz przez banki i salony. Dzięki nowoczesnemu oprogramowaniu 

pracują Państwo bardzo szybko. Poza tym mogą Państwo spokojnie się zastanowić, ile chcą 

zaoferować za wybrany pojazd.  

Na tym polega szczególna zaleta AUTOonline. 

 

Koniec z czasochłonnym szukaniem odpowiednich pojazdów i partnerów biznesu oraz z 

nieprzyjemnym targowaniem się! Dzięki AUTOonline nic już nie będzie stało na przeszkodzie do 

osiągnięcia optymalnej organizacji pracy i załatwianiu udanych interesów. Siedząc przy biurku  

lub w innym miejscu nie potrzebują Państwo nic więcej oprócz komputera i dostępu do 

Internetu. Spokojnie sprawdzają  Państwo wszystkie profesjonalne oferty z całej Polski, ze 

zdjęciami, opisami, auto ekspertyzami i kosztorysami naprawy. Mogą Państwo na spokojnie się 

zastanowić, ile są Państwa zdaniem warte wystawione pojazdy i złożyć swoją ofertę na wybrany 

pojazd. Wystarczy jedno kliknięcie myszką. Korzystając ze specjalnej funkcji filtrowania 

informacji według określonych kryteriów mogą Państwo otrzymać listę ofert optymalnie 

odpowiadających Państwa wymaganiom. Jako kryterium mogą Państwo wskazać również kod 

pocztowy, aby zoptymalizować logistykę. Oszczędzają Państwo czas i pieniądze. Nie tracą sił na 

wyjazdy. Unikają żmudnych negocjacji. Pracują szybciej. Zwiększają zysk.  

Jeżeli natomiast podmiot sprzedający przyjmie właśnie Państwa ofertę, to realizacja transakcji 

odbędzie się niezwłocznie. Bezpośredni kontakt, bezpośrednie zawarcie umowy, bezpośrednia 

transakcja. 

Podstawą tego unikalnego profesjonalnego załatwiania interesów jest zaufanie. Godnym 

zaufania jest natomiast każdy dealer samochodowy sprawdzony i zarejestrowany na platformie 

AUTOonline. AUTOonline jest znakiem jakości zapewniającym niezbędne zaufanie wśród 

oferentów. Dzięki AUTOonline cieszą się więc Państwo zaufaniem w branży motoryzacyjnej w 

całej Polsce. Wystarczy jednorazowa rejestracja, nie muszą się Państwo za każdym razem 

udowadniać swoją rzetelność. 
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AUTOonline znacznie ułatwia Państwu pracę dzięki nowoczesnym technologiom i udzieleniu 

pomocy w kwestiach finansowych. Każde auto może stać się wygraną. 

 

KORZYSTANIE Z GIEŁDY 

 

Kupujący aby uzyskać dostęp do giełdy musi zostać zarejestrowany w naszym systemie. 

Współpracujemy tylko z podmiotami trudniącymi się i związanymi z branżą motoryzacyjną. 

Pojazdy umieszczane są na giełdzie średnio na dwa dnia robocze podczas, których zbierane są 

oferty. Kupujący składają swoją ofertę kupna. Co nas wyróżnia to fakt iż podczas aukcji mają 

Państwo możliwość weryfikacji złożonej oferty łącznie z możliwością jej wycofania. 

Po zakończonym okresie ofertowania otrzymują Państwo automatycznie informacje o tym, czy 

Państwa oferta jest najwyższą złożoną ofertą na interesujący Państwa pojazd. 

Z ofertą związani są Państwo przez okres trzech tygodni od momentu zakończonej aukcji. 

Informację o sprzedaży otrzymują Państwo bezpośrednio od właściciela pojazdu.  

 W przypadku akceptacji Państwa oferty przez sprzedającego uzgodnienie i finalizacja transakcji 

(wystawienie faktury, płatność, odbiór pojazdu) następuje między Państwem a sprzedającym w 

ciągu kolejnych 7 dni roboczych licząc od daty akceptacji Państwa oferty przez sprzedającego.  

 

 

REJESTRACJA W SYSTEMIE 

 

 

KROK 1 

 

 W celu rejestracji należy wypełnić i przesłać Formularz zgłoszeniowy dla Podmiotów 

Kupujących wraz z wymaganymi dokumentami założycielskimi Państwa Firmy na podane w 

formularzu dane (adres mailowy bądź numer fax) 

 

adres mailowy m.malarska@autoonline.pl      numer Fax + 48 022 581 47 48 

 

KROK 2 

 

W celu rejestracji należy dokonać opłaty „rejestracyjnej do systemu AUTOonline” zgodnie z 

załączonym Cennikiem dla Podmiotów Kupujących oraz przesłać potwierdzenie na adres 

mailowy bądź na numer Fax. 

 

adres mailowy m.malarska@autoonline.pl      numer Fax + 48 022 581 47 48 
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KROK 3 

 

Po otrzymaniu egzemplarz umowy o współpracy należy go podpisać i odesłać na adres siedziby 

Firmy AUTOonline 

 

AUTOonline Sp. z o.o. 

Ul.Ogrodowa 58  

00-876 Warszawa 

 
 

Rejestracja po dokonaniu opłaty rejestracyjnej oraz przekazaniu wszelkich niezbędnych 

dokumentów trwa do 24 godzin.  

Bezpośrednio na wskazany przez Państwa adres mailowy otrzymują Państwo indywidualny 

LOGIN i HASŁO do systemu AUTOonline oraz dwa egzemplarze podpisanej przez nas umowy 

(wysyłane pocztą). Państwo podpisują i odsyłają jeden egzemplarz do siedziby Firmy. 

 

 

 

UWAGA : Możliwe jest skorzystanie z jednodniowego „próbnego hasła” podglądowego do 

systemu. Próbne Hasło można otrzymać po przesłaniu wymaganych dokumentów  

(patrz KROK 1). Umożliwia ono zapoznanie się z działaniem systemu, bez 

możliwości składania ofert zakupu. 

Proszę pamiętać, iż dostęp ten nie posiada pełnej aktywacji wszystkich 

dostępnych funkcji oraz może nie oddawać w pełni aktualnej oferty dostępnej po 

zarejestrowaniu się w systemie.  

W przypadku pełnej rejestracji będą mieli Państwo dostęp do pojazdów 

oferowanych na RYNKU POLSKIM. 

 

 

 

 

 

 

 


