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Koszty i procedura sprowadzania auta z                              
MEMA AUTO EXPORT CORPORATION 

Na stałe nasza firma znajduje się w USA, jako jedna z nielicznych firm zajmujemy 
się wszystkim kompleksowo właśnie z racji tego, iż możemy przypilnować 
wszystko na miejscu, kupujemy auta z aukcji, dostarczamy z aukcji na nasz plac, 
gdzie są pakowane do kontenerów i wysyłane do Europy. Zajmujemy się Państwa 
autem przez cały ten czas, włącznie z transportem lądowym, frachtem morskim, 
załatwieniem wszelkich formalności. Podstawimy Państwu auto z potu pod dom. 
Przed kupnem auta na licytacji sprawdzamy jego historię poprzez zakupienie 
historii CARFAX. Wszystko można śledzić na żywo w portalu klienta na naszej 
stronie. 
 
Podatek VAT: 

 7 % samochody zabytkowe 
 19%odprawa celna  
 

Cło:   
 10% samochód osobowy 
 z cła są zwolnione samochody zabytkowe powyżej 25 lat.  
 10% Quad 
 1,7% Motorówki/Skutery wodne 
 8% Motocykle  
 

Akcyza: 

 3,1% pojemność do 2.0L 
 18,6% pojemność powyżej 2.0L 

 
Poza opłatami celnymi trzeba również doliczyć opłaty naliczane przez domy aukcyjne. 
Wysokość takich opłat wynosi zazwyczaj między 450 – 800 USD. Dla Firm takie jak nasza z 
Licencją Dealera Samochodowego koszty te są mniejsze niż dla klienta indywidulnego.  
Dodatkowo, po dostarczeniu samochodu do wybranego portu, należy również uiścić opłatę w 
wysokości 550 USD. Cena zawiera koszty rozładunku i odprawy formalno-prawnej którą się 
zajmujemy.  
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Wysokość prowizji za nasze usługi to tylko 700 USD w tej kwocie oferujemy 
pełna usługę od A-Z. 

WAŻNE: Abyśmy mogli przystąpić do licytacji wymagamy wpłaty kaucji 
(zwrotnej) dla detalicznych klientów.  

Wysokość opłat: 

 200-900 USD – cena za średni koszt transportu lądowego, 
 700 USD – cena za koszt transportu morskiego do portu Bremerhaven, 
 450 USD  – cena za koszt transportu z Bremerhaven do Polski. 
 

Nasza firma posiada portal klienta na którym na bieżąco można śledzić swój pojazd, oraz będą 
tam zdjęcia z każdego etapu podróży. Dodatkowo znajdujemy się na miejscu w USA(Michigan), i 
możemy wszystkiego dopilnować personalnie.  

Sprowadzenie samochodu to najczęściej czas od 4 do 8 tygodni.  

CZY OPŁACA SIĘ SPROWADZIĆ AUTO Z USA -  Uwzględniając wszystkie wymienione 
wyżej koszty, jak również ewentualne naprawy już na miejscu, cena samochodu 
sprowadzonego z USA lub Kanady jest niższa o 30-50 % w porównaniu do aut 
sprowadzonych z rynku europejskiego. Dodatkowo auta z rynku Amerykańskiego 
mają lepsze wyposażenie oraz szczegółowo udokumentowaną historię pojazdu, 
którą bezpłatnie dostarczamy naszym klientom. Dodatkowo mamy dostęp do 
oprogramowania Dealera więc możemy sprawdzić dokładnie w co dane auto 
zostało wyposażone. Posiadamy główną siedzibę i warsztat w USA dlatego możemy 
zaoferować naprawę na miejscu lub zakup i wysyłkę części. Mamy także 
zaprzyjaźnione Warsztaty w Polsce dla tych co życzą sobie naprawę przez nasza 
Firmę.  

 

 


