
Trước khi quý vị mua một xe-hơi cũ (còn gọi là xe đã qua 
sử dụng [second-hand car]) điều quan trọng là biết mình 
cần những gì. Nhớ thu thập nhiều thông tin cần thiết nếu 
có thể, để giúp quý vị tìm mua chiếc xe thích hợp cho 
mình, cho gia đình mình và ngân sách chi tiêu của mình.

Nên nhớ!
Đừng bao giờ mua chiếc xe khi chỉ nhìn thấy hình. Luôn 
luôn tự mình đến xem chiếc xe, kiểm tra và lái thử. Việc 
này giúp khỏi mua nhằm chiếc xe bị hư lỗi hoặc có vấn đề 
về máy móc. 
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Top 10 Tips - Buying a used car



Sau đây là một số bí quyết nên xem xét khi mua xe cũ, để tránh 
việc trả nhiều tiền hơn trị giá thật sự của chiếc xe:

1. Thu thập thông tin  
Quý vị nên tự xem xét tìm hiểu để quyết định xem loại xe nào 
mình muốn mua và có thể trả nổi. Nên thảo luận với người thân 
và người bạn nào mà có kiến thức về xe hơi và hỏi ý kiến họ, tìm 
trên internet về kiểu mẫu xe (model), và xem các trang mạng viết 
về xe hơi, đọc các bài viết bày tỏ ý kiến hoặc bài nhận xét trên 
internet về loại xe mà quý vị muốn mua. Trước khi mua, đảm 
chắc chiếc xe được phù hợp với mục đích sử dụng của quý vị.

2.  Kiểm tra ngân sách chi tiêu của quý vị 
Nên kiểm tra ngân sách của mình để xem mình có thể trả bao 
nhiêu. Việc chọn xe mắc tiền có thể làm cho quý vị gặp rắc rối 
tài chánh. Hãy dọ giá với các nơi bán xe và so sánh giá cả. Nếu 
đi vay, nhớ đảm chắc quý vị có thể kham nổi khoản trả góp. 
Cùng với tổn phí mua xe, quý vị cũng cần trả tiền để sang tên 
mình làm chủ xe (ví dụ đăng bộ xe và lệ phí bảo hiểm). Một khi 
đã làm chủ chiếc xe, cũng có các phí tổn liên tục, chẳng hạn như 
bảo trì và sửa chữa xe và và việc tiếp tục đăng bạ hoặc bảo hiểm 
‘green slip’ (CTP) (bảo hiểm bắt buộc đệ tam nhân) và lệ phí bảo 
hiểm. Một số xe hơi cần loại xăng khác biệt do đó có thể dẫn 
đến tổn phí phụ trội.

3. Dọ giá nhiều nơi
Mua xe hơi là việc mua bán quan trọng và lớn lao. Có nhiều cách 
thức và nơi chốn để chọn khi mua xe cũ. Quý vị có thể mua xe 
cũ từ cá nhân, chẳng hạn như từ gia đình và bạn bè, mua đấu 
giá, mua từ đại lý buôn bán xe hơi hoặc mua trực tuyến.
Mỗi phương thức nói trên đều có các điểm thuận lợi và bất lợi. 
Nên dè dặt trước khi trả bất cứ khoản tiền nào, ví dụ đừng trả 
khoản đặt cọc nếu chưa thấy xe và chưa lái thử. Quý vị có thể 
không được trả lại tiền nếu có gì trục trặc.

4. Mua xe từ cá nhân 
Khi mua xe hơi từ cá nhân chẳng hạn như mua xe từ một người 
bạn, thì không có bảo hành. Cũng được xem là mua xe từ cá 
nhân nếu quý vị mua từ các chợ mua bán xe, chẳng hạn như 
những người mua bán ở sân nhà hoặc từ những chiếc xe bán 
bên đường. Quý vị chủ yếu dựa vào phán đoán và kiến thức của 
chính mình nếu mua xe từ cá nhân. 

5. Mua xe qua trang mạng
Khi mua xe qua trang mạng (trực tuyến), là quý vị mua từ cá 
nhân hoặc từ đại lý buôn bán xe hơi, do đó hãy làm theo các chỉ 
dẫn áp dụng cho các loại mua bán này. 
Nên cực kỳ thận trọng khi mua xe từ những nơi buôn bán trực 
tuyến. Những kẻ lừa đảo có thể giả danh là người bán hàng 
cá nhân và đôi khi quảng cáo những chiếc xe không hiện hữu. 



Đừng bao giờ trả bất cứ khoản tiền nào nếu quý vị chưa tận mắt 
nhìn thấy xe.

6. Mua xe đấu giá
Mua xe đấu giá có thể có lợi vì quý vị có thể tìm thấy xe bán rẻ. 
Nhưng quý vị không được lái thử. Ngoài ra, nếu có vấn đề gì với 
chiếc xe thì quý vị không có bảo vệ gì cả; các xe này không được 
bảo hành theo luật định và cũng không có bảo đảm dành cho 
người sử dụng.

7. Mua xe từ đại lý buôn bán xe hơi có môn bài
Có một số lợi lộc khi quý vị mua xe cũ từ đại lý xe hơi có môn 
bài. Đại lý phải bảo đảm rằng chiếc xe mà họ đang bán không 
có nợ tiền và chiếc xe còn lái được (không phải là xe ‘bỏ đi’). Quý 
vị cũng có thể lái thử chiếc xe, và đổi với chiếc xe cũ của mình và 
bù thêm tiền. 

8. Vay tiền để mua xe
Hầu hết các đại lý buôn bán xe-hơi có môn bài cũng cung ứng 
dịch vụ tài chính hoặc dịch vụ cho vay và bảo hiểm. Quý vị 
không bị buộc phải nhận các đề nghị này. Nếu mượn tiền hoặc 
vay trả góp mua xe, nhớ đảm chắc mình hiểu rõ hợp đồng và 
các điều khoản và điều kiện của việc trả góp khoản vay. Đừng ký 
thỏa ước hoặc hợp đồng vay tiền nếu không hiểu những gì ghi 
trong hợp đồng. Hãy tìm giúp đỡ từ người nào mà mình tin cậy.

9. Kiểm tra xe và nguồn gốc của xe
Quý vị nên tự mình nhìn thấy và kiểm tra chiếc xe trước khi 
quyết định mua. Bất kể chiếc xe có giá rẻ và hình dáng tốt thế 
nào, cũng đừng mua cho đến khi quý vị đã mướn một người thợ 
máy có môn bài đến kiểm tra chiếc xe. Các khiếm khuyết của 
xe có thể ảnh hưởng đến sự an toàn của xe. Nhớ đảm chắc đại 
lý bán xe có đưa cho quý vị một bản báo cáo Personal Property 
Securities Register (PPSR - danh bạ bảo vệ tài sản cá nhân) để 
quý vị thấy rằng chiếc xe không bị mắc nợ, không phải là xe 
mất cắp, bị tước giấy đăng ký hoặc bị xếp vào loại bỏ đi (xóa sổ). 
Ngoài ra, nên kiểm tra ngày hết hạn đăng bạ của xe, từ trang 
mạng của Service NSW www.service.nsw.gov.au

10. Nên làm gì nếu có vấn đề? 
Nếu có vấn đề gì với sản phẩm mà mình mua, trước nhất hãy 
liên lạc người bán và giải thích vấn đề và cho biết quý vị muốn 
giải quyết như thế nào.
Nếu quý vị không thể đạt đến thỏa thuận, hãy gọi đến  
NSW Fair Trading qua số 13 32 20 hoặc khiếu nại đến trang 
mạng của chúng tôi. NSW Fair Trading có thể giúp đỡ nếu quý vị 
không thể dàn xếp một tranh chấp nghiêm trọng với một đại lý 
bán xe có môn bài. Ngay cả khi không có bảo đảm của đại lý, có 
thể áp dụng Australian Consumer Law (Luật lệ dành cho người 
Tiêu dùng tại Úc).



Muốn biết thêm thông tin 
Muốn biết thêm thông tin về việc mua xe-hơi cũ, xem vi-đê-ô 
Buying a used car (Mua xe-hơi cũ) qua bảy thứ tiếng cộng đồng, 
tại youtube.com/NSWOFT
Quý vị có thể truy cập tất cả các tài liệu ngôn ngữ cộng  
đồng của chúng tôi qua phần dịch thuật của trang mạng  
NSW Fair Trading. 
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Muốn biết thêm thông tin: fairtrading.nsw.gov.au/ftw/Copyright.page
Không được dựa vào tài liệu này như là tư vấn pháp lý.  
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dành cho những người 
khiếm thính

Trợ giúp ngôn ngữ 
13 14 50

(yêu cầu một thông dịch 
viên nói tiếng Việt)

NSW Fair Trading – Chúng tôi làm gì

Nhấn nút ‘thích’ (like) chúng tôi qua Facebook
facebook.com/FairTradingNSW

Theo dõi (follow) chúng tôi qua Twitter 
twitter.com/NSW_FairTrading

Xem các vi-đê-ô của chúng tôi trên YouTube
youtube.com/NSWOFT

NSW Fair Trading
13 32 20

fairtrading.nsw.gov.au

•   Mua sắm và các đảm bảo 
cho người tiêu dùng

•    Thuê, mua, bán nhà

•   Xây cất và tân trang nhà cửa

•   Sinh sống trong chung cư và 
cộng đồng 

•   Làng hưu trí 
(retirement villages)

•   Hợp tác xã, hiệp hội, và gây 
quỹ từ thiện

•   An toàn sản phẩm

•   Giải quyết tranh chấp


