Dlaczego warto wynająć samochód zamiast go kupować
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Samochody na stałe zagościły w życiu niemal każdego Polaka i wielu firm. Jest to jednak
towar, który z biegiem lat nie tylko traci na wartości (często w przeciwieństwie do
mieszkania lub ziemi), ale także generuje dość spore koszty naprawy czy ubezpieczenia.
Przyjrzyjmy się dlaczego czasami warto wynająć samochód, zamiast go kupować.

Wynajem długoterminowy
Alternatywą dla kupowania własnego samochodu, jest jego wynajem. W grę wchodzi oczywiście
wynajem długoterminowy, w którym uiszcza się określoną miesięczną opłatę za użytkowanie
pojazdu. Oferty są najróżniejsze i czasami zawierają także ubezpieczenie, serwisowanie czy niektóre
koszty eksploatacji.

Kto korzysta z wynajmu
Szacuje się, że nawet co piąta firma korzysta z wynajmu samochodów. Wśród tych podmiotów są nie
tylko duże firmy, ale także mali i średni przedsiębiorcy. Okazuje się, że dla prowadzących biznes
kupno auta przestaje być opłacalne. Przy kupnie auta wiele firm musi liczyć się z zaciągnięciem
pożyczki, a co za tym idzie - płaceniem procentów oraz obniżeniem swojej zdolności kredytowej,
skutecznie blokującej inne inwestycje, wpływające realnie na rozwój firmy. Ponadto dochodzą do
tego koszty utrzymania samochodu, a w późniejszym czasie korzystnej sprzedaży. To wszystko także
zajmuje cenny czas i kosztuje czasami wiele nerwów.

Z wynajmu korzystają też niektórzy klienci indywidualni, którzy cenią sobie niezależność. Po
określonym czasie po prostu oddajemy spokojnie kluczyki i wybrać nowy model.

Dlaczego warto wynająć?
Wielu przeciwników wynajmu podkreśla, że jeśli nie użytkujemy zakupionego auta, po prostu nie
ponosimy żadnych kosztów. Wynajem polega natomiast na uiszczaniu stałej kwoty bez względu na to
czy auto stoi na parkingu, czy przemierza ogromne kilometry. Niestety nie do końca to tak wygląda.
Zakupione auto, nawet w stanie spoczynku musi być objęte ubezpieczeniem, a co gorsza, z dnia na
dzień traci na wartości i to całkiem sporo. No chyba, że jesteśmy szczęśliwymi posiadaczami
samochodów zabytkowych.

Jak wybrać firmę wynajmującą samochody?
Wynajem długoterminowy powinien być przemyślany. Nie wiążmy się na lata z niesprawdzoną firmą,
ponieważ możemy narazić się na szereg niechcianych kosztów. Jedną z wiodących firm, oferujących
wynajem długoterminowy jest dolcar.auto.pl, wypożyczalnia z bardzo jasnymi i uczciwymi zasadami.
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