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PLATFORMA AUKCYJNA DLA POJAZDÓW POWYPADKOWYCH
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Platforma aukcyjna dla pojazdów powypadkowych
Otrzymasz bezpośredni dostęp do ponad 1.500 pojazdów powypadkowych, które są wprowadza
ne codziennie do serwisu
Pomożemy Tobie wykorzystać zalety największego europejskiego rynku pojazdów - rynku
niemieckiego
Dzięki prostym funkcjom szukania i filtrowania możesz natychmiast znaleźć pojazdy spełniające
Twoje kryteria
Wsparcie przy zakupach i odbiorze dzięki naszemu serwisowi
Dzięki naszym międzynarodowym osobom kontaktowym nie występują żadne nieporozumienia

PLATFORMA AUKCYJNA WOM
WOM GmbH jest jedną z największych internetowych platform aukcyjnych dla pojazdów powypadkowych w Niemczech
i jest od roku 2012 częścią firmy Copart, globalnego lidera na rynku handlu pojazdami mechanicznymi. Do platformy
WOM wprowadza się codziennie ponad 1500 pojazdów wszelkiego rodzaju.
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Oferta została zaakceptowana? – Odbierz swój pojazd!

Towarzystwa ubezpieczeniowe
Rzeczoznawcy
Floty

NASZ SERWIS FUNKCJONUJE W PROSTY SPOSÓB!
Przekonaj się sam o zaletach platformy aukcyjnej WOM - Zarejestruj się w prosty sposób i złóż swoje oferty!
Karta informacyjna umożliwi Ci pierwsze zapoznanie się z naszą ofertą

1. ZAREJESTRUJ
SIĘ

2. ZNAJDŹ
POJAZDY

3. ZŁÓŻ
OFERTY

4. KUP

5. ODBIERZ

TYLKO INTERESUJĄCE POJAZDY
Edytuj swój osobisty filtr obejmujący cechy pojazdów oraz regionu, na życzenie otrzymasz codziennego newslettera
z pojazdami odpowiadającymi kryteriom Twojego filtra. W ten sposób już nigdy nie przeoczysz interesujących Cię pojazdów!

INTERNATIONAL BUYER SERVICE (IBS)
IBS zapewnia bezproblemową realizację kompletnego procesu zakupu
Komunikacja z towarzystwem ubezpieczeniowym & właścicielem pojazdu
Wymiana danych kontaktowych i informacji o miejscu postoju pojazdu
Usługi pomocnicze np. w przypadku pojazdów leasingowych & finansowanych
Wsparcie przy zawieraniu umowy kupna
Koordynacja odbioru
Osoba kontaktowa władająca językiem danego kraju

TWOJA BEZPOŚREDNIA OSOBA KONTAKTOWA
W razie pytań lub życzeń możesz skontaktować się z naszą polskojęzyczną osobą
kontaktową:
Agnieszka
Tel: +49 (0)7248 / 9 31 31-37
E-Mail: agnieszka@womauktion.com

SERWIS WOM
dla dealerów samochodowych
Pomożemy Tobie wykorzystać zalety największego europejskiego rynku pojazdów
- rynku niemieckiego
Otrzymasz bezpośredni dostęp do ponad 1.500 pojazdów powypadkowych, które są
wprowadzane codziennie do serwisu
Dzięki prostym funkcjom szukania i filtrowania możesz natychmiast znaleźć pojazdy
spełniające Twoje kryteria
Wsparcie przy zakupach i odbiorze dzięki naszemu serwisowi
Dzięki naszym międzynarodowym osobom kontaktowym nie występują żadne
nieporozumienia
WOM GmbH jest jedną z największych internetowych platform aukcyjnych dla pojazdów powypadkowych
w Niemczech. Wiodące towarzystwa ubezpieczeniowe, organizacje rzeczoznawców pojazdów mechaniczych i
samodzielni rzeczoznawcy pojazdów mechaniczych wprowadzają do platformy WOM codziennie ponad 1500
pojazdów wszelkiego rodzaju. Klientami WOM GmbH są dealerzy pojazdów, operatorzy flot i warsztaty.
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