Hal-hal untuk tetap diingat sebelum membeli mobil
Membeli mobil dapat benar-benar rumit jika Anda tidak melakukan penelitian Andadengan
benar. Ada banyak hal yang perlu diingat sebelum membeli mobil seperti itu adalah langkah besar.
Langkahlangkah ini akan membantu Anda dalam menghemat beberapa dolar sementara membuat proses lebi
h cepat dan lebih sedikit menakutkan.
• Penelitian tentang jenis mobil yang Anda inginkan. Anda harus daftar fitur yang Anda inginkan dala
m mobil Anda atau jika Anda ingin sebuah mobil sport, ekonomiMobil, mobil keluarga, sebuah mobil
mewah atau jenis lain dari mobil.
• Menetapkan anggaran Anda. Hal ini benarbenar penting. Anda perlu untuk memeriksa berapa banyak Anda dapat menghabiskan pada mobil.
• Mendapatkan kredit mobil. Setelah Anda punya gagasan tentang berapa banyak Anda dapat mamp
u, mencari bank yang menyediakan pinjaman dengan tingkat bunga yang menyenangkan atau pihak k
etiga pemberi
pinjaman. Anda perlu melakukanpenelitian sendiri untuk melihat apa sumber pinjaman akan bekerja t
erbaik bagi Anda.
• Test drive mobil. Setelah Anda memilih dua atau tiga mobil, meminta untuk test drive. Terbaik untuk
mengambil janji seperti itu mobil akan dipesan hanya untuk Andadan Anda tidak perlu terus menung
gu. Juga, tidak hanya berkendara di
sekitar blok.Mengetes beberapa kilometer untuk melihat apakah Anda dan keluarga Anda nyaman, m
emeriksa jika Anda dapat menangani mobil dengan benar
mesintekno.com. Juga, jangan merasa berkewajiban untuk membeli mobil pada hari yang sama hanya
karena Anda mengambil test drive. Luangkan waktu Anda untuk berpikir. Ingat bahwa membeli mobil
adalah investasi besar.
• Tanyakan kepada staf
penjualan Anda jika mobil datang dengan opsi dealer diinstal. Dealer hari ini menyediakan banyak taw
aran menarik untuk menarik pelanggan.Banyak mobil yang dijual dengan paket antipencurian atau dengan beberapa fiturbesar lainnya. Membuat baik penggunaan orang-orang pilihan.
• Mendapatkan harga jual. Setelah Anda telah diselesaikan mobil Anda, meminta kepada dealer tentan
g harga akhir. Juga, memeriksa harga mobil yang sama dengan dealer lainnya sehingga Anda bisa me
ndapatkannya di harga terbaik. Periksa harga saat
ini di Internet atau meminta teman atau anggota keluarga yang mungkin memiliki model yang sama d
ari mobil.
• Review dan menutup kesepakatan. Meninjau segalanya dengan
benar dan sekali Anda sudah puas dengan itu menutup kesepakatan. Mendapatkan semua suratsuratyang diperlukan.
Pemeliharaan mobil ini sangat penting. Setelah Anda membeli mobil, jangan lupa bahwa kendaraan A
nda perlu perbaikan secara teratur agar berfungsi dengan baik.

