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Dražba Autopoint: osebna in specialna vozila 
ELES razprodana po 76 odstotkov višji ceni 
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Razgrabljene škode octavie, kombiji, terenci in specialna 
vozila iz voznega parka Elesa.
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Pokaži teaser...

Več iz teme:

Eles je prek spletne dražbe Autopoint za vozni park dobil 52 odstotkov več 

kot pri prodaji v paketu, v 45 minutah so trgovci razgrabili 25 vozil, VW

transporter dosegel petkratnik izklicne cene.

Preberite tudi

• Jutri se odpre spletna dražba s sanjskimi izklicnimi cenami 
avtov

• Spletna dražba odvzetih avtov – v 40 minutah kupci 
razgrabili večino zaloge

Pretekli teden je v poletno praznih prostorih podjetja Autopoint, v popolni 

tišini, le z napetostjo ki bi jo lahko rezal, potekala nova dražba službenih 

vozil. Tokrat so bila to vozila – osebna, terenska, kombinirana in specialna 

sistemskega operaterja električnega omrežja Eles. Na kupce je čakal 

slikovit vozni park z ugodnimi izklicnimi cenami, na drugi strani aplikacije 

avtotrg > dražba > ELES > Volkswagen >



pa se je zbralo prek 50 trgovcev z avtomobili – torej podjetij, ne fizičnih 

kupcev.

Eles ima v voznem parku okoli 200 vozil, letno pa zaradi različnih razlogov, 

denimo starost, veliko število prevoženih kilometrov, neekonomična 

popravila poškodb in podobno odproda okoli 12 odstotkov voznega parka.

Eles v preteklosti prodajal v paketih

V preteklosti je Eles vozila prodajal v paketih, po predhodno izdelani 

cenitvi. V družbi so preprosto sešteli vse priporočene izklicne cene 

posameznih vozil in prodali vsa vozila skupaj v paketu, kar pomeni, da 

posameznega vozila ni bilo mogoče odkupiti. Pojasnijo nam še, da je bila 

odprodaja vsakič uradno objavljena, s pozivom k oddaji ponudb. Odpiranje 

je bilo javno, prijavil se je lahko vsakdo, ki je oddal popolno ponudbo za 

odkup vseh vozil v paketu. S takšnim načinom so v preteklosti dosegali do 

15 odstotkov višjo skupno ceno od priporočene.

Tokrat je prvič poskusil z dražbo

Tokrat pa je bil vozni park Elesa na voljo prek spletne dražbe Autopoint, ki 

omogoča posamično prodajo vozil. Prednost je v tem, da lahko vozila 

dosežejo višje cene, slabost pa, da del voznega parka ostane neprodan. 

Dodatno tveganje sta prinesla termin dražbe v začetku avgusta, torej v času 

dopustov in slaboten trg vozil, ki si še ni opomogel po koronakrizi. Vozila 

na dražbi so imela tudi veliko število prevoženih kilometrov, v povprečju 

166 tisoč, nekaj je bilo krepko poškodovanih.

Octavie 4x4 dosegle 500 evrov višjo ceno
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A vse to kot kaže ni bila ovira za izjemen odziv trgovcev, ki so dražbene 

predmete in izklicne cene spoznali že pred dražbo. Najprej so na dražbo 

prek aplikacije Autopoint zapeljale škode octavie combi z 207 do 256 tisoč 

prevoženimi kilometri, vse letnika 2011 s štirikolesnim pogonom in 1,8 

litrskim turbobencinskim motorjem s 118 kilovati moči. Dražitelji so 

znotraj 15 sekund namenjenih za oddajo ponudb počasi dvigali ceno. Po 

pretečenem času je posel dobil tisti ponudnik, ki je ponudil najvišjo ceno, 

ta pa je bila obenem višja od minimalne cene, ki dražiteljem ostaja skrita.

Izklicne cene so segale od 700 do 2.700 evrov (najcenejša je 

karambolirana), prodajne pa so se povečale na 1.350 do 3.250 evrov, v 

povprečju pa za okoli 500 evrov na avto.

Sledil je rekorder po kilometrini, audi A4 1.8 turbo quattro letnika 2007 s 

303 tisoč prevoženimi kilometri. Minimalna cena zanj je bila 600 evrov, 

dosežena pa prek 100 odstotkov višja – 1.600 evrov.

Močno poškodovan volkswagen touareg letnika 2014 in z le 11.500 

kilometri je pomenil priložnost za enega od ponudnikov, zato je ta zanj 

ponudil 7.550 evrov, kar je 1.550 več od minimalne cene.

VW in land rover dosegla petkratnik izklicne cene
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Dražba pa se je razplamtela pri specialnih vozilih scam MT50 4x4. Gre za 

kombije s štirikolesnim pogonom, ki ga na osnovi Ivecov izdeluje italijanski 

predelovalec Scam. Večinoma so namenjeni vojski. Scama MT50 4x4 

letnikov 2002 oziroma 2003 sta šla za med, saj se je najnižja cene pri 

prvem povečala iz 6.500 na 9.200 evrov, pri drugem z le 18 tisoč kilometri 

pa iz 7.500 na 11.150 evrov. Dodobra ogreti dražitelji so denarnice odprli še 

bolj na široko pri volkswagnu transporterju 2.0 TDI 4motion letnika 2011. 

Minimalna cena 2.100 evrov je zrasla vse do 11.150 evrov, torej petkrat. Še 

bolj pa so se ogreli pri draženju klenega terenca land rover defender 110 

SW 2.4d letnika 2008, saj so mu ceno dvigovali iz 3.900 vse do 17.300 

evrov.

Izplen Elesa za 52 odstotkov večji kot v paketni prodaji

Izplen po 45 minutah dražbe je sporočil, da je bilo 25 vozil prodanih za 

skupen znesek 136.150 evrov, kar je 76 odstotkov več od seštevka izklicnih 

cen (77.500 evrov) in 52 odstotkov več od zneska, ki ga je Eles ob pretekli 

paketni prodaji dobil pri odprodaji voznega parka.



Pri Elesu so z doseženo ceno zadovoljni. Prodaja pa bo v celoti zaključena, 

ko bodo vozila plačana, prevzeta in prepisana na nove lastnike.

Več iz teme:



avtotrg > dražba > ELES > Volkswagen >
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