
Teine ülesanne 

Küsimused 8−15. Lugege soovitusi (8−15) ja teksti „Mida pidada silmas auto ostmisel“. 

Leidke igale soovitusele vastav tekstilõik (A−F). Kirjutage soovituse järele täht, mis on 

sobiva tekstilõigu ees. Mõne lõiguga sobib mitu soovitust. Näidis on tähistatud 0-ga. 

0. Tehke eeltööd ja mõelge läbi, millist autot soovite.  
A 

8. Jälgige, et tehingu järel saaksite auto ostmist tõendavad dokumendid. 
 

9. Mõelge läbi, kui kalliks võib kujuneda auto korrashoidmine.  
 

10. Ostke auto isikult või firmalt, kelle varasemad tehingud on olnud korralikud. 
 

11. Uurige järele, kas autoga on varem õnnetusi juhtunud. 
 

12. Enne ostu laske auto seisukord professionaalidel üle kontrollida. 
 

13. Kasutage ära kindlustuse võimalused, mis tagavad hüvitise õnnetuse korral. 
 

14. Võrrelge märgistust auto kerel ja dokumentidel. 
 

15. Arvestage ohtudega, mis võivad kaasneda auto ostmisega eraisikult. 
 



Mida pidada silmas auto ostmisel 

A Enne autoostu mõelge, missugust mudelit soovite ja kui palju olete valmis auto eest 

maksma. Uurige ajalehtedest ja internetifoorumitest testide tulemusi, võrrelge kütusekulu, 

CO2 heitkogust, vastupidavust. Arvestage, kui sageli võib olla vaja seda tüüpi ja sellise 

vanusega autot remontida, kui kulukas see on ja kas varuosad on saadaval. 

B Viige ennast kurssi müüja ja/või vahendaja mainega. Kahtluste korral helistage 

Tarbijakaitseametisse ja uurige, kas neil on kaupmehe kohta kaebusi olnud. Vajaduse 

korral võtke autot ostma minnes kaasa asjatundja juriidilistes küsimustes. Müüja peab 

teiega sõlmima ostu-müügilepingu ja kauplus andma maksmist ja sõiduki kättesaamist 

tõendava arve. 

C Kasutatud auto ostmine on küll palju odavam, kuid ka risk palju suurem. Kui ostate 

kasutatud auto eraisiku käest, ei kaitse teid enam tarbijakaitseseadus. Jälgige, et müüja 

esitaks kõik auto tehnilise seisukorraga seotud andmed kirjalikult. 

D Soovitatav on uurida Eesti Liikluskindlustuse Fondi internetiportaalist, kas sõiduk on 

osalenud liiklusõnnetustes. Teha tuleb sõiduki tehniline ülevaatus – soovitatavalt 

esinduses või autoregistrikeskuses. Kui kasutatud autol või mõnel selle osal on garantii, 

peab ka ostu-müügilepingusse lisama, mil määral ja missugustel tingimustel garantii 

kehtib. 

E Kui plaanite soetada mudelit, mida pole varem Eestis registreeritud, tutvuge Eesti 

autoregistris olevate sõidukite tehniliste nõuetega ning uurige, kas teie soovitud mudel 

vastab nendele nõuetele.  Kontrollige auto esmase registreerimise kuupäeva Eestis ja 

tehnilise ülevaatuse märkusi. Võrrelge tehasetähist registreerimistunnistusel ja auto kerel, 

veenduge, et tehasetähis oleks ilma korrosiooni ja vigastusteta. 

F Sõlmige kohe kohustusliku liikluskindlustuse leping ja jälgige, et kindlustus jõustuks  

ostumomendil. Kohustuslik liikluskindlustus hüvitab ainult teie poolt teistele isikutele 

tekitatud kahju. Sellepärast kaaluge ka vabatahtliku kindlustuse sõlmimist (eriti uue auto 

puhul, mille varuosad ja remont on üsna kulukad). 
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