leilão santander em:

O grande lance
O Sr. Joel está à procura
de um carro novo...

Onde mais eu
poderia encontrar
carros bons e
baratos?

Mas o Sr. Joel
acha os veículos
muito caros...

A grande maioria dos
carros de leilões são
usados...

...mas muitos deles
estão em boas
condicões de uso.
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Eu não vou comprar
carro em leilão!
Só deve ter carro
batido ou velho...

Não é
verdade...

Mas como esses
carros vão parar
em leilão?

Os carros vem
de comitentes...

...que são empresas que
trabalham com veículos, Como
bancos e seguradoras.

Você pode encontrar em jornais,
nos sites do leiloeiro e no site
WWW.santanderfinanciamentos.COM.BR

E onde eu posso encontrar
mais informacões sobre os
veículos leiloados?

E como
funciona um
leilão?

Por que o
senhor não me
acompanha até
lá para ver
pessoalmente?

então...

Chegamos!

Uau,
quantos
carros!

Quanta
gente!

e a avaliacão
dos carros é
feita pelo
público antes
do pregão.

Os leiloeiros
abrem seus pátios
para visitacão.

Repare que, além de carros, há
outros tipos de veículos para serem
leiloados.
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Leia este
catálogo,
pois ele
contém
todas as
informacões
sobre os
lotes e o
leilão.

Aqui diz que qualquer
problema com o motor,
câmbio e chassi é de
responsabilidade do
comprador...

Ah! Regularizacão
de carrocerias e
eixos também!

É verdade!
Isso
porque os
veículos
são
vendidos
no estado
em que
estão.

Se o carro
tiver uma
multa, o que
acontece?

Dependendo do
valor, pode ser
por conta do
comprador...

Gostaria de dar uma olhada em todos os
carros, achei alguns bem interessantes!
...mas pode ser
compensado
pelo comitente
vendedor. No
catálogo está
descrito qual o
valor mínimo.

Vamos lá!

Entendi...

Gostei
desse!
Vamos ver
alguns quesitos
que devem ser
bem avaliados em
cada lote.
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Exterior:
Lataria
(riscos e
amassados)
e rodas.

Motor:
Pecas e
sinais de
ferrugem.

Interior:
Estado dos
bancos e
aparelhos.

Caso não conheca muito do
assunto, traga um amigo ou
mecânico de confianCa para te
ajudar!
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Já me decidi! É
esse o carro que
vou arrematar!

Vá com calma!
Lembre-se que
mais pessoas
podem querer
esse lote
também!

Bem
pensado!

Vamos dar mais uma
olhada nos carros.

Sempre
tenha mais
opcões
antes do
pregão!

Leve um catálogo
para anotar os lotes
de seu interesse.

Um tempo depois...
Nossa, não tinha ideia
de que iria gostar de
tantos carros!

Que bom!
Então vamos
lá, que o
leilão vai
comecar!

Preste
bastante
atencão, que
agora o
leiloeiro...

...dirá
todas as
informacões
sobre o
leilão.

Inclusive o que eu tenho
que pagar e as condicões
de pagamento?

Sim! Mas você
também pode
encontrá-las
mais
simplificadas...

...numa cartilha
avulsa entregue
junto com o
catálogo.

Ok!

Repare que ele também está
dando todas as especificacões
do veículo antes de pedir o
lance mínimo.
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Agora
para o
primeiro
lote,
quanto
me dão?

Então vamos
comeCar com um
lance mínimo de
R$12.000,00!
Quem dá mais?

R$12.000,00

Eu tenho 12.200... Agora com 12.400...
12.600... Tenho 12.800, quem dá mais?

Nossa! como é
que as pessoas
estão dando os
lances sem
falar nada?

Preste
atencão nas
mãos...

Quando alguém levanta a
mão ou faz algum sinal
para o leiloeiro...

...e seus ajudantes,
significa que está
cobrindo o lance
anterior.

Ah, entendi! E
as diferencas
de valor entre
os lances são
sempre as
mesmas?

Nem
sempre.
Cada
leiloeiro
tem um
padrão
diferente.
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Lance em estado
condicional!

O que é lance
condicional?

Quando o maior lance não
atingiu o valor mínimo
estipulado pelo comitente.

E se a
proposta
não for
aceita?

Nesse caso o
comitente vai avaliar
se a proposta vai ser
aceita ou não.

Lote
número 113. As
especificacões
do veículo
são...

Aí então, o veículo
retorna para ser
vendido em outro
leilão.

Eu tenho
R$ 10.500,00
comigo!

Esse é o lote que você
escolheu! Deram um lance
mínimo de R$ 10.000,00.
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Se puder pagar mais, dê
o sinal para o leiloeiro!

R$ 11.000,00

Agora
você tem
o maior
lance!

R$ 11.500,00

O lance
voltou para
a outra
pessoa!

R$ 12.000,00.
Dou-lhe uma...
Dou-lhe duas...

Vendido!

Uhúúú!

Parabéns,
você arrematou
o veículo!

Parabéns pelo seu arremate! Por
favor, preciso de um cheque caucão
em seu nome e sua assinatura.

Não
preciso
pagar o
carro
agora?

Agora esperamos
que a equipe do
leilão venha nos
comunicar dos
próximos passos.

Não! O pagamento deve ser feito via
transferência bancária dentro do
prazo estipulado pelo leiloeiro.

Lembrando que
a quantia
contÉm o valor
do lance, da
comissão do
leiloeiro e das
taxas.
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Entendi!
Aqui está!
Já posso
retirar o
meu carro?

Ok! Não vejo
a hora de vir
retirar o meu
carro!

Ainda não. Você só
pode retirar o carro
e a documentaCão
mediante o pagamento
efetivo.

Eu sei. E lembre-se
que, caso não possa vir
no dia, você pode pedir
para outra pessoa
retirar em seu nome,
mediante documentaCão
descrita no catálogo.

Alguns dias depois, com o
pagamento efetivado, o Sr.
Joel vai até o pátio
buscar seu novo veículo...
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E o meu cheque?
Quando pego
ele de volta?

Na retirada do
veículo, o cheque
será devolvido para
você após a
confirmaCão da
transferência.

Está certo!
Muito obrigado
por toda a sua
ajuda!

Não foi nada,
espero que
tenha gostado!

Selo Santander Financiamentos

Canais de Diálogo

FALE COM A GENTE:
Para informações, dúvidas, solicitações e consultas
relacionadas ao seu financiamento, acesse:
WWW.SANTANDERFINANCIAMENTOS.COM.BR
Se precisar de mais informações, ligue para
a CENTRAL DE RELACIONAMENTO:

4004 9090 (Regiões Metropolitanas)
0800 722 9090 (Demais Localidades)

De segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, exceto feriados.
(Atende também Deficientes Auditivos e de Fala)

Se você tiver reclamações, elogios ou precisar fazer
cancelamentos, também poderá dialogar conosco ligando
para o SERVIÇO DE APOIO AO CONSUMIDOR - SAC:

0800 762 7777

24 horas por dia, 7 dias por semana.
(Atende também Deficientes Auditivos e de Fala)

Se você não ficar satisfeito com a solução apresentada
pelo banco, ligue para a OUVIDORIA:

0800 726 0322

De segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, exceto feriados.
(Atende também Deficientes Auditivos e de Fala)

Busque, pergunte e interaja conosco pelas REDES SOCIAIS:
Twitter: @santander_br
http://facebook.com/santanderbrasil
Acesse www.santander.com.br

