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O parte importanta din veniturile romanilor este cheltuita pentru procurarea unor obiecte de
valoare, care dupa o perioada relativ scurta de timp ajung sa fie depasite moral sau sa nu mai
fie in trend. Din acest motiv, tot mai multi incearca sa scape de ele scotandu-le la vanzare pe
diferite site-uri specializate, dornici sa recupereze o parte din cheltuielile initiale. Produsele
second-hand sunt cautate foarte mult in Romania. Exista suficienti cumparatori care vor sa
gaseasca un produs inca performant, la un pret acceptabil.

O conditie obligatorie pentru a obtine un pret bun la revanzare este pastrarea obiectelor
personale intr-o stare excelenta. De asemenea, cumparatorii sunt interesati sa afle cat mai
multe amanunte legate de modul in care functioneaza, asa ca istoricul eventualelor reparatii
trebuie pastrat pentru a fi consultat la nevoie. O alta idee buna este procurarea unor obiecte de
firme renumite, ce vor continua sa fie ravnite de altii.
Iata cateva sfaturi utile pentru a mentine in stare intacta bunurile valoroase!

Printre obiectele cele mai vandute la mana a doua se numara telefoanele mobile
Samsung. Valoarea acestora este data, in primul rand, de modul in care arata device-ul, asa ca
persoanele care vor cumpara un telefon scump si vor sa-i pastreze aspectul initial ar trebui sa
nu uite sa-l protejeze. Cea mai buna metoda in acest sens este achizitia de
noi modele
de huse pentru telefoanele Samsung
aparute pe piata din Romania, care vor reusi cu succes sa protejeze dispozitivul o lunga
perioada de timp;
Autoturismul personal este un bun extrem de tranzactionat pe piata de second-hand din
tara. Doritorii cauta in special anumite
marci si sunt atenti la fiecare detaliu care ar putea
face diferenta. In acest sens, vanzatorul trebuie sa aiba toate reviziile tehnice facute la timp, sa
completeze cartea tehnica a automobilului cu toate reparatiile si piesele schimbate si sa se
asigure ca toate accesoriile masinii functioneaza impecabil;
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Locuintele isi pot pierde foarte mult din valoare pe masura ce trece timpul, mai ales
daca nu sunt ingrijite corespunzator. Un strat de var lavabil si unul de vopsea pot face minuni,
adaugand un plus de valoare imobilului in momentul in care este vandut. Cei care doresc sa isi
revanda locuinta la un pret bun ar trebui sa aleaga o zona cautata si cu perspective de
dezvoltare in viitor. Se stie ca in cazul locuintelor, zona este foarte importanta la stabilirea
pretului final;
Imbracamintea, mai ales cea de firma, poate fi revanduta la un pret bun daca primii
proprietari o intretin in mod corespunzator. Spalarea ei trebuie facuta in conformitate cu
recomandarile producatorilor, la masina de spalat sau de mana, tinandu-se cont de materialele
din care este confectionata. De obicei, sunt cautate modelele clasice, care-si pastreaza
farmecul. Blanurile naturale sunt din ce in ce mai putin cautate, revanzarea lor putand fi
problematica, devenind practic obiecte de evitat pentru cei care vor sa le revanda.

In concluzie, exista anumite masuri pe care oricine le poate lua in vederea pastrarii valorii
obiectelor personale pentru revanzarea lor. Nimeni nu ar trebui sa trateze superficial aceasta
problema pentru ca ar fi pacat sa nu beneficieze de reintoarcerea la buget a unei sume
frumoase de bani.
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