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In ziua de azi este destul de incomod să mergi cu tramvaiul sau autobuzul. Cei care folosesc
astfel de mijloace de transport în comun spun că doar așa poți simți ,,viața realăˮ, poți observa
comportamentul oamenilor, cum sunt tratate cu lipsă de respect anumite persoane (mai ales
oamenii în vârstă), cum fură unii din poșete sau buzunare, cum se împing oamenii pentru a
coborî din autobuz sau tramvai, cum se ceartă pentru a ocupa un loc, etc. Pentru a se deplasa
mai comod, apare tendința la oameni de a-și cumpăra o mașină personală.

Într-adevăr principalul avantaj al mașinii este faptul că îți oferă comoditate. Nu mai trebuie să
aștepți mult timp autobuzul în stație și nici să stai înghesuit sau în picioare. O problemă apare
totuși – aceea de a nu găsi un loc de parcare. Cei care au un salariu minim pe economie pot fi
în situația de a merge cu tramvaiul sau cu autobuzul, deoarece astfel pot economisi mai mulți
bani decât în cazul în care s-ar deplasa cu autoturismul personal. Mașina personală este prea
scumpă, trebuie să ai bani de asigurări, benzină, reparații sau revizii tehnice și altele.

Sunt oameni care își doresc să-și cumpere o mașină dar nu pot lua un credit de la bancă. Ei
pot alege varianta de a cumpăra o mașină rulată sau o mașină second-hand. Desigur în astfel
de cazuri există riscuri, care trebuie evitate (ca mașina să aibă mai mulți km la bord decât arată,
să fi suferit vreun accident și apoi să fi fost reparată pentru a ascunde daunele, să fie o mașină
furată, prost întreținută și foarte uzată). Ei au posibilitatea de a obține o mașină bună aplicând
pentru leasing auto rulate. În acest fel pot lua un împrumut pentru a achiziționa o mașină rulată,
fie în sistemul de leasing auto, fie apelând la credite online .

Dacă vrei să cumperi o mașină auto second-hand poți verifica istoricul ei pe platforma
online de pe site-ul inspectorauto.ro unde este suficient să introduci numărul de sașiu (sau
numărul de identificare al mașinii). În acest fel poți afla dacă mașina pe care urmează să o
cumperi a suferit vreun accident, dacă a avut multe reparații, sau dacă a fost furată și vândută.
Plata se face online, în Euro, prin Card Bancar, dar există și varianta prin SMS. Prin această
verificare obții un raport în care apar daunele mașinii și locul unde a fost reparată, dar și date
despre ce societate de asigurări a fost folosită. Prin acest site se pot verifica mașinile
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second-hand din țară dar și acelea aduse din străinătate.

Dacă îți dorești o mașină nouă și nu ai suficienți bani poți face un împrumut rapid, sau un
credit nebancar pe site-ul pentru &icirc;mprumuturi online , unde sunt companii care oferă
împrumuturi cu diferite rate de dobânzi. O mașină poate fi și o necesitate dacă te gândești la
avantajele pe care ți le oferă și anume:

 Când te grăbești să ajungi urgent într-un loc anume, te urci în mașină și problema este
rezolvată o mașină este utilă când ești stresat și copleșit de probleme după o zi proastă și nu
mai ai chef să stai în stație să aștepți să vină tramvaiul. Cu mașina ai posibilitatea de a sta
comod pe scaun și de a ajunge rapid acasă.

 Pentru a ieși din rutina zilnică sau din starea de plictiseală, te poți urca în mașină și poți
pleca pentru câteva ore într-un loc relaxant în natură, la o pădure sau pe malul unui lac, de la
marginea orașului.

 Mașina îți oferă posibilitatea de a pleca la orice oră dorești la drum, în vacanță, și de a-ți lua
mai multe bagaje. Este o necesitate mai ales pentru familiile care au copii, pentru că părinții îi
pot plimba sau duce la școală, îi pot transporta urgent la spital când apare o urgență medicală.

Dacă decizi să călătorești cu mașina îți poți alege traseul dorit și poți admira peisajele. Te poți
opri atunci când dorești spre a face un popas, fără a fi condiționat de timp (ca în cazul unei
excursii organizate).

 Cu mașina poți merge la țară, la bunici, poți căra diverse lucruri grele, pe care nu le poți
transporta cu mijloacele de transport în comun.

 mașină îți oferă avantajul de a te deplasa prin oraș, de la un supermarket la altul, de a
ajunge la timp la o întâlnire importantă sau de a căra pur și simplu sacoșele grele, pline de
cumpărături de la piață.
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 Cu ajutorul unei mașini economisești timp și oferi un pic de confort în viața ta.

 Când conduci o mașină, mai ales la drum lung, poți avea acel sentiment de libertate care te
face să te calmezi și să lași în urmă toate problemele și necazurile de care ai avut parte.
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