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Oddajemy w Państwa ręce pierwszy numer „Magazynu 
OTOMOTO”. Stworzyliśmy go po to, by dzielić się naszą 
wiedzą o rynku aut w internecie.

Na podstawie milionów parametrów, które użytkownicy wybie-
rają w naszej wyszukiwarce oraz ogłoszeń zamieszczanych przez 
sprzedawców, tworzymy już od 4 lat raport „Internetowy Samo-
chód Roku”. Jednak otrzymywaliśmy wiele zapytań o statystyki 
dotyczące trendów miesięcznych czy kwartalnych. Wiemy, że taka 
wiedza o preferencjach na rynku oraz trendach sprzedażowych 
jest szczególnie cenna dla powodzenia Państwa biznesu. Dlatego 
postanowiliśmy publikować dane i ciekawostki co kwartał. 
Będziemy dostarczać je Państwu właśnie w formie magazynu – 
mamy nadzieję, że spotka się z pozytywnym przyjęciem. Jeste-
ście jego pierwszymi czytelnikami i bardzo chętnie dowiemy się, 
co jeszcze moglibyśmy przygotować w kolejnych wydaniach. Po-
dzielcie się swoimi opiniami – czekamy na maile pod adresem 
media@otomoto.pl.

Piotr Grzemski 

Brand Manager OTOMOTO

POBIeRz aPlIkacJę 
MOBIlNą OTOMOTO

PRzegląDaJ 
I DODaWaJ 
OgłOSzeNIa, 
gDzIekOlWIek JeSTeś
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Serwis OTOMOTO na podstawie wszystkich zapytań, jakie pojawiły się w 
jego wyszukiwarce w trzecim kwartale 2015 roku, przygotował raport na 
temat preferencji klientów kupujących auta używane. W publikowanym od 
4 lat raporcie „Internetowy Samochód Roku” niezmiennie królował Volks-
wagen golf. ale właśnie w ostatnim kwartale niemiecki „król kompaktów” 
ustąpił miejsca audi a4. To właśnie ten model był najczęściej poszukiwa-
nym autem w Polsce. W statystykach tego kwartału zaobserwowaliśmy 
również jeszcze większy odwrót Polaków od Diesla.

NajpopularNiejsze samochody 
ostatniego kwartału 

– raport otomoto

Jeśli nie Golf, to co? 

AutA osobowe używAne

najczęściej wyszukiwane modele
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W 2014 roku modele napędzane silnikami Diesla cieszyły się słabnącym, ale wciąż 
sporym zainteresowaniem. Wybierało je wtedy 37 proc. zainteresowanych kup-
nem. Silniki benzynowe znalazły się w ubiegłym roku na pierwszym miejscu, zdo-
bywając zaledwie o dwa punkty procentowe więcej zapytań.
Trzeci kwartał 2015 roku wyraźniej pokazał preferencje Polaków. Silniki benzyno-
we umocniły swoją pozycję, zdobywając 46,6 proc. wszystkich zapytań, natomiast 
modele zasilane silnikami Diesla straciły ponad 7 proc. udziału w rynku.
W zainteresowaniu samochodami zasilanymi lPg do tej pory odnotowywano mi-
nimalne spadki. W 2013 roku to alternatywne zasilanie wzbudzało zainteresowanie 
wśród 26 proc. poszukujących samochodów używanych. W 2014 roku znajdowało 
się na poziomie wynoszącym 22 proc. Trzeci kwartał 2015 roku przyniósł wyhamo-
wanie trendu spadkowego. Obecnie takie modele budzą zainteresowanie wśród 
21,8 proc. kupujących.
W trzecim kwartale najczęściej poszukiwane były samochody, których cena nie 
przekraczała 20 tys. zł. Takie modele są popularne wśród 42 proc. kupujących. 
Droższe modele, kosztujące powyżej 25 tys. zł, wzbudziły zainteresowanie wśród 
28 proc. poszukujących. Jeszcze 3 lata temu, w zestawieniu za rok 2011, najczęściej 
poszukiwane były samochody nie droższe niż 5 tys. zł.



AutA osobowe używAne

najczęściej wyszukiwane marki
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Fiat

2014

III kwartał 
2015

golf to najbardziej utytułowany model w historii raportu „Internetowy Samochód Roku” 
publikowanego przez serwis OTOMOTO. W podsumowaniu całego 2014 roku zajął po raz 
czwarty z kolei pierwsze miejsce, ale widać już było, jak audi a4 pnie się w górę w rankin-
gach popularności i zrzuca z drugiego miejsca Volkswagena Passata. Na zmianę na szczycie 
podium trzeba było jednak poczekać do drugiej połowy 2015 roku. grupa VW powinna być 
jednak zadowolona – jej modele nadal królują na pierwszych miejscach rankingu. Dalsze 
miejsce zestawienia również nie pozostały bez zmian. Dużo większym zainteresowaniem 
niż w zeszłym roku cieszyło się w trzecim kwartale BMW Serii 3, awansując z miejsca dziesią-
tego na czwarte. Ford Focus natomiast po mocnym awansie i próbie odbudowania utraco-
nej pozycji spadł na miejsce dziesiąte. 

Wśród najczęściej wyszukiwanych modeli 
na rynku wtórnym dominowały w 2014 
roku niemieckie koncerny. Rok wcześniej, 
w 2013 roku, na liście 10 najczęściej po-
szukiwanych samochodów można było 
znaleźć jedyny wyjątek od tej reguły w po-
staci Hondy civic, która zajęła wtedy ósme 
miejsce.
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Wyniki „Internetowego Samochodu Roku” 
2014 pokazały, że najpopularniejszymi mo-
delami dostawczymi były Volkswagen lT, 
Mercedes Sprinter oraz Renault Master. W 
trzecim kwartale 2015 roku sytuacja uległa 
niewielkiej zmianie. Na czoło wysunął się Fiat 
Ducato. Mercedes Sprinter i Renault Master 
obronili swoje miejsca. Wśród najczęściej wy-
szukiwanych marek w tej kategorii pierwsze 
miejsce zajął Mercedes, na dalszych  pozy-
cjach znalazły się Volkswagen i Renault.

W 2014 roku najczęściej poszukiwane były maszyny rolnicze produkowane przez Ursus (9 
proc. zapytań).  Na drugim miejscu znalazł się zetor (8 proc.), a trzecie miejsce przypadło 
John Deere (5 proc.). Najpopularniejszą grupę maszyn rolniczych stanowią ciągniki rolnicze. 
Ten typ maszyn był poszukiwany 5,3 mln razy, co dało mu 74 proc. udziału w rynku. 
W trzecim kwartale 2015 roku pierwsze miejsce przypadło producentowi John Deere, na dru-
gim znalazł się Ursus, stawkę na podium zamyka claas.  Najpopularniejsze modele maszyn 
rolniczych to w kolejności: Ursus c-330, Ursus c-360 i kombajn class Dominator. 
Najpopularniejsze marki maszyn budowlanych w trzecim kwartale 2015 roku to JcB, cater-
pillar i liebherr. Swoje dotychczasowe pozycje obroniły modele JcB 3cX (pierwsze miejsce) 
oraz JcB 4cX (drugie miejsce). Trzecie miejsce przypadło koparko-ładowarce caterpillar 432.

Najpopularniejsza trójka samochodów 
ciężarowych to w 2014 roku Mercedes 
atego, Renault Premium i Renault Ma-
gnum. W trzecim kwartale bieżącego 
roku na podium stanęły te same mode-
le, ale w nieco innej kolejności: Renault 
Magnum, Renault Premium i Mercedes 
atego.



zapraszamy na stronę 
http://akademia.otomoto.pl/ 
Już wkrótce pojawi się tam nowy kalendarz spotkań.

Jak klienci szukają samochodu?

raport

OTOMOTO to najpopularniejszy serwis ogłoszeń 
motoryzacyjnych w sieci. Wiedzą o promocji 
i sprzedaży pojazdów w internecie chcemy dzie-
lić się z naszymi Partnerami Biznesowymi.
Obojętnie, czy jesteś doświadczonym Sprze-
dawcą, czy dopiero zaczynasz prowadzić swój 
biznes samochodowy – akademia Rozwoju De-
alera to miejsce dla ciebie.
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Źródło: badanie TNS Polska dla serwisu OTOMOTO, 2015 r.

Właśnie zakończyliśmy pierwszy cykl warszta-
tów. Spotkania odbywały się w kilkunastu mia-
stach w całej Polsce. Prezentujemy na nich nie 
tylko statystyki z naszego serwisu, ale również 
badania klientów, które powstają przy współ-
pracy z TNS Polska. 

Szukanie ogłoszeń w serwisach www. 
aukcyjnych / ogłoszeniowych

Poinformowanie przyjaciół, rodziny

Odwiedzanie komisów w okolicy

Oglądanie ogłoszeń w gazetach / prasie

Odwiedzanie giełdy samochodowej

Oglądanie oferty sprzedaży na forach internetowych

Oglądanie na stronach autoryzowanych salonów dealerskich

Uczestnictwo w Targach motoryzacyjnych

Reklamy na Facebooku i w innych serwisach społecznościowych

Umieszczenie ogłoszenia chęci zakupu samochodu

68%

56%

30%

26%

21%

17%

13%

8%

3%

1%

klienci już na etapie 
poszukiwania auta określają 

jak chcą kupić samochód.
Internet jest bardzo popularnym 

źródłem pozyskiwania ofert wśród osób 
młodszych, bariera pojawia się wśród 

osób po 55 roku życia. Takie osoby wolą 
informować rodzinę, szukać ogłoszeń 

w prasie lub bezpośrednio 
w komisie,
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Najciekawsze auto, jakie miał Pan okazję 
sprzedawać albo transakcja, która szczególnie 
zapadła Panu w pamięć?

POTĘGA INTERNETU
Mirosław Szulc, Autoszulc, Sierakowice

Mam w ofercie nie tylko samochody, ale również przyczepy i zgłasza się do mnie wielu klientów z zagra-
nicy, szczególnie z europy Północnej oraz zachodniej. auta kupują u mnie także Polacy mieszkający w 
Niemczech (często zresztą sprowadzone z Niemiec). Nie spodziewałem się jednak, że trafią mi się klienci 
niemal spod chińskiego Muru.
To było trzech młodych skośnookich ludzi z Mongolii. znaleźli mnie oczywiście w internecie. kupowali 
niedrogie auto – Volkswagena Passata, wersja „uśmiech”, 1994 rocznik, za 750 euro. Dogadywaliśmy się 
trochę po angielsku, trochę po niemiecku. Wyciągnęli tablet z plecaka i pokazali mi trasę, jaką przebyli. 
Do egzotycznej dla nich Polski jechali 4 dni i 4 noce. chciałem im kupić polisę Oc na podróż powrotną, ale 
podziękowali. Mówili, że w ich kraju nie ma Oc, a do niedawna jeżdżono tam głównie konno. 
Moim priorytetem jest powrót klienta – za rok, 2, 5, 10 czy 15 lat. ciekawe, czy wróci do mnie tych trzech 
chłopaków.

AUTO DLA POZNANIAKA
Artur Kotecki, Autonata, Gniezno

zadzwonił do mnie kiedyś klient z Poznania, sądząc po głosie, w wieku 60-70 lat. Był zainteresowany 
Mitsubishi coltem. zadał jednak dość zaskakujące w przypadku auta osobowego pytanie – o masę. 
Dostawcze rozumiem, ale osobówka? Obiecałem, że sprawdzę i oddzwonię.
Tak też zrobiłem. Okazało się, że colt waży 1100 kg. – za dużo. kupuję tylko samochody do 900 kg, bo 
mniej palą – usłyszałem. zażartowałem, że można przecież wymontować tylną kanapę... – No właśnie 
już jeżdżę bez tylnych foteli – wyjaśnił. – Nie włączam też ogrzewania do 50 km.
Miał jeszcze kilka podobnych patentów, ale nie pamiętam już szczegółów. Potencjalne oszczędności 
(czasami zupełnie groszowe sprawy) miał dokładnie wyliczone! Mam jednak nadzieję, że żartował, 
kiedy mówił: – Jeżdżę również bez świateł. Starszego człowieka policjanci tylko pouczą.
chyba nie bez powodu poznańska oszczędność jest legendarna...

NAJLEPSZY PREZENT
Karol Stefaniak, Euro Auto, Chodzież

Nie zapomnę klienta, który pojawił się u mnie po prezent dla żony. To był Porsche Boxer, czerwony, 
2001 rocznik. Myślę, że sprawił jej dużą niespodziankę na Dzień kobiet. Panowie, drżyjcie teraz, aby 
wasze żony się czasami o tym nie dowiedziały!
ale podobnych historii miałem już więcej. ktoś podarował swojemu ojcu na 50. urodziny Mercedesa 
Slc, 1978 rocznik. Pewien 65-latek dostał klasycznego Trabanta. 
W ubiegłym roku mój przyjaciel postanowił sprezentować swojemu tacie audi. auto kupił na po-
czątku grudnia, a ja dostałem zadanie: dostarczyć je pod dom w samą Wigilię. Obdarowany aż po-
płakał się ze wzruszenia, przyjaciel obawiał się nawet o jego zdrowie...
cieszę się, że klienci szukają u mnie samochodów dla swoich bliskich. To świadczy o zaufaniu do 
mojej firmy.


