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To już drugi numer „Magazynu OTOMOTO”. Nasz kwartalnik powstał 
po to, byśmy mogli dzielić się statystykami i raportami na temat 
rynku aut używanych w Polsce. W tym wydaniu mamy sporą porcję 
ciekawych informacji. 

Przedstawiamy raport Internetowy Samochód Roku 2015. Od pięciu 
lat publikujemy raport, w którym prezentujemy najpopularniejsze 
marki i modele samochodów oraz najciekawsze trendy z naszego 
rynku ogłoszeń motoryzacyjnych.

Podsumowujemy w ten sposób preferencje Polaków kupują-
cych oraz sprzedających pojazdy nowe i używane – i to nie tylko 
te osobowe. Twórcami rankingu są użytkownicy serwisu, którzy 
w okresie od stycznia do grudnia 2015 roku poszukiwali pojazdów 
o konkretnych parametrach lub zamieszczali ogłoszenia sprzedaży 
na stronach OTOMOTO. Tegoroczną edycję rankingu stworzono na 
podstawie niemal miliarda zapytań z wyszukiwarki. Po raz pierwszy 
od pięciu lat – mamy zmianę na pozycji lidera. Sprawdźcie sami, 
jakiego modelu auta poszukiwano najczęściej w ubiegłym roku.  
Niespodzianka jest spora, bo Volkswagen Golf znalazł się dopiero 
na trzecim miejscu rankingu. Na wszelkie pytania, opinie i uwagi 
dotyczące magazynu czekamy pod adresem: media@otomoto.pl
 

Piotr Grzemski 
Brand Manager OTOMOTO

Gdybyśmy mieli na podstawie kryteriów wyszukań stworzyć 
auto, które w największym stopniu odpowiadałoby potrzebom 
przeciętnego użytkownika serwisu, to konfiguracja tego auta 
byłaby następująca:

Volkswagen
11% wyszukań

Klimatyzacja
29% wyszukań

Skórzana tapicerka 
9% wyszukań

Pochodzenie krajowe
74% wyszukań

Przedział cenowy do
15 tys. 46% wyszukań

Kolor czarny
28% wyszukań
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Oprócz rotacji miejsc na podium, największą zmianą jest awans BMW 
3 z lokaty dziesiątej na szóstą. 

Opel Astra i Audi A6 od lat zajmują czwarte i piąte miejsce, co 
również zostało powtórzone w tym roku. Pozostałe modele pierw-
szej dziesiątki pozostały bez zmian oraz zachowały kolejność, 

NAJCZĘŚCIEJ WYSZUKIWANE MODELE  
PIERWSZA DZIESIĄTKA BEZ WIĘKSZYCH ZMIAN

TOP 10

AUTA OSOBOWE UŻYWANE

AUDI A4

2011 2012 2013 2014 2015

1. VW Golf VW Golf VW Golf VW Golf Audi A4

2. VW Passat VW Passat Audi A4 Audi A4 VW Passat

3. Audi A4 Audi A4 VW Passat VW Passat VW Golf

4. Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra Opel Astra

5. Audi A6 Audi A6 Audi A6 Audi A6 Audi A6

6. VW Polo Ford Focus Škoda Octavia Škoda Octavia BMW 3

7. Mercedes E Klasa BMW 3 Audi A3 Ford Focus Škoda Octavia

8. Škoda Octavia Opel Vectra Honda Civic Audi A3 Ford Focus

9. Ford Focus Ford Mondeo BMW 3 Ford Mondeo Audi A3

10. BMW 3 Škoda Octavia Opel Vectra BMW 3 Ford Mondeo

1

PO RAZ PIERWSZY W RANKINGU ISR 
DETRONIZUJE WIELOLETNIEGO LIDERA

W plebiscycie Internetowy Samochód Roku 2015 Audi A4, dzięki liczbie 
14 433 759 wyszukań awansowało z drugiej lokaty, tym samym detronizując 
Volkswagena Golfa, który od lat zajmował pozycję lidera.
Użytkownicy serwisu OTOMOTO najczęściej poszukiwali egzemplarzy A4 
wyposażonych w silnik diesla. Blisko połowa zapytań (47%) dotyczyła samo-
chodów z silnikiem wysokoprężnym. W przypadku nadwozia największą 
popularnością cieszyła się wersja sedan (57% wyszukań).
W roku 2015 niewiele ponad połowa zapytań (51%) dotyczących Audi A4 
określała samochody o cenie nieprzekraczającej 20 tysięcy złotych. Przy 
czym najczęściej zaznaczanym przedziałem były kwoty mieszczące się 

między 10 a 20 tysięcy złotych, stanowiąc tym samym 34% wszystkich 
wyszukań tego modelu.
Zakładany budżet determinuje wiek poszukiwanego pojazdu. Najczęściej 
wyszukiwaną wersją Audi A4 był model B6 z lat 2000-2004, czyli auta liczące 
nawet 15 lat.
Sprzedawcy samochodów używanych doskonale czują rynek i potrzeby 
klientów. Jak podaje Instytut Samar* – Audi A4 był najczęściej rejestro-
wanym modelem wśród używanych samochodów osobowych sprowadzo-
nych w 2015 roku. Do Polski sprowadzono aż 32 738 sztuk tego modelu, co 
stanowi wynik o 4,5% wyższy niż w roku 2014.

przy czym przez awans BMW 3 przesunęły się o jedną pozycję 
w dół rankingu.

Pierwszy model w rankingu nie pochodzący od niemieckiego produ-
centa to Renualt Megane, które zajmuje czternastą pozycję. Pierwszy 
„japończyk” to Honda Civic na pozycji szesnastej.
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DLA KOGO AUDI A4?

KTO POSZUKUJE VW PASSATA?

KUPUJĄCY VW GOLFA, CZYLI KTO?

Raczej młodzi – niemal połowa poszukujących (45%) tego modelu stanowią 
osoby w wieku do 25 roku życia, a prawie jedna czwarta (23%) to osoby 
w przedziale wiekowym 26-35 lat.
Kiedy zakup? W tej grupie sporo jest osób (26%), które planują szybki zakup 
– w ciągu najbliższego miesiąca. Około jedna piąta swoje odkłada swoje 
zakupy motoryzacyjne na najbliższe 2-3 miesięcy. Dużo jest „oglądaczy”, 
robiących wstępne rozeznanie – 30% osób szukających Audi A4 nie przewi-
duje zakupu w ciągu najbliższych 6 miesięcy.
Finansowanie – trzy czwarte (75%) interesujących się Audi A4 planuje 
kupić auto całkowicie za gotówkę, co stanowi wyraźnie wyższy odsetek 

w porównaniu do grupy wszystkich zainteresowanych zakupem auta używa-
nego, gdzie w 69% planowane są zakupy gotówkowe.
Miejsce zamieszkania – połowa (51%) zainteresowanych A4 to mieszkańcy 
miejscowości poniżej 20 000 mieszkańców, przy czym ponad jedna trzecia 
(36%) to osoby mieszkające na wsi.
Aktualne auto – większość (86%) posiada aktualnie samochód osobowy. 
Jednocześnie ponad dwie trzecie (70%) tych pojazdów to auta liczące więcej 
niż 10 lat. 

Źródło: TNS

VOLKSWAGEN PASSAT

VOLKSWAGEN GOLF

2

3

Z TRZECIEGO NA DRUGIE

SPADEK O DWIE POZYCJE

Przez kilka lat z rzędu Passat był drugim najczęściej poszukiwanym samo-
chodem. W 2013 i 2014 roku drugie miejsce zajmowało Audi A4, spychając 
Passata na trzecią pozycję. Natomiast oba wspomniane modele awansowały 
w tegorocznym rankingu, co pozwoliło Passatowi odzyskać drugą lokatę. 
Passata wyszukiwano 13 851 195 razy.
W przypadku Passata internauci zdecydowanie upodobali sobie silnik diesla. 
Wybierało je 58% użytkowników serwisu OTOMOTO.

Nieco starsi niż osoby szukające Audi A4 – połowę (51%) stanowią osoby 
w wieku do 35 roku życia, a blisko jedną czwartą (24%) osoby w wieku 36-45 lat.
Kiedy zakup? Ponad połowa (53%) osób poszukujących Volkswagena Passata 
planuje zakup nie później niż w przeciągu 3 miesięcy. Przy czym 28% wszystkich 
zainteresowanych tym modelem chciałoby dokonać zakupu w ciągu miesiąca. 
Osoby odkładające zakup w czasie – nie mniej niż o 6 miesięcy – stanowią 27%.
Finansowanie – ponad dwie trzecie zainteresowanych (70%) planuje kupić 
Passata za gotówkę.

Rok 2015 okazał się przełomowym, ponieważ po raz pierwszy w historii 
rankingu ISR niemiecki „król kompaktów” nie znalazł się na pierwszym 
miejscu w kategorii samochody używane. Tym razem Volkswagen Golf spadł 
na ostatnie miejsce podium.
W 2015 roku serwis OTOMOTO odnotował 13 743 424 zapytań o Volkswagena 
Golfa. To o ponad półtora miliona mniej niż rok wcześniej i tylko 100 tysięcy 
mniej niż w przypadku VW Passata. Statystyczny kupujący zaintereso-
wany Golfem najczęściej poszukuje na rynku wtórnym czwartej generacji 
tego modelu. Najwięcej zapytań odnośnie rocznika dotyczyło bowiem lat 
produkcji od 1997 do 2003 roku. To duża zmiana w porównaniu do roku 

Osoby młodsze – podobnie jak w przypadku poszukujących Audi A4, więk-
szość (dwie trzecie) stanowią osoby w wieku do 35 roku życia.
Kiedy zakup? W przypadku VW Golfa spora jest grupa oglądaczy, robiących 
wstępne rozeznanie w rynku – 30% osób szukających tego modelu nie przewi-
duje zakupu auta w ciągu najbliższych 6 miesięcy. Nieco ponad jedna czwarta 
(27%) planuje zakup w ciągu miesiąca.
Finansowanie – wśród rozważających zakup VW Golfa występuje stosun-
kowo większy odsetek (75%) osób zainteresowanych zakupem za gotówkę, 
w porównaniu do ogółu osób szukających samochodów używanych.

Obie wersje nadwozia niemieckiego bestsellera cieszą się niemal identycznym 
zainteresowaniem. Wersja sedan była poszukiwana przez 51% osób zaintere-
sowanych Passatem, pozostałe 49% szukało nadwozia kombi.
Podobnie jak w przypadku A4, budżet zakładany na zakup Passata nie prze-
kraczał 20 tysięcy złotych. W tym przedziale zawiera się blisko 60% wyszukań.
W 2015 roku w serwisie OTOMOTO wystawionych do sprzedaży było ponad 
35 tysięcy VW Passatów. Były to najczęściej auta 13-letnie, z przebiegiem 
średnio 198 tysięcy km, w cenie oscylującej w okolicach 20 300 złotych.

Miejsce zamieszkania – w porównaniu do zainteresowanych Audi A4, osoby 
rozważające zakup Passata to w mniejszym stopniu mieszkańcy wsi (28%). 
Niemal jedną czwartą (22%) stanowią mieszkańcy dużych miast, powyżej 
200 tysięcy mieszkańców.
Aktualne auto – większość (87%) posiada aktualnie samochód osobowy. Duża 
część tych aut (69%) to pojazdy wyprodukowane przed 2006 rokiem.

ubiegłego kiedy najczęściej poszukiwane były modele z generacji piątej lub 
nawet szóstej.
W porównaniu do pozostałych modeli na podium VW Golfy znacznie częściej 
poszukiwane były w wersjach benzynowych. „Benzyniaków” szukało aż 41% 
zainteresowanych VW Golfem (dla porównania 36% poszukujących Audi A4 
i 28% poszukujących VW Passata).
Poszukiwane VW Golfy były zdecydowanie tańsze niż rywale z wyższych 
miejsc podium. Mniej niż jedna trzecia zapytań (29%) o kompaktowego Volks-
wagena dotyczyła auta w cenie powyżej 20 tysięcy złotych. Aż 41% wszystkich 
zapytań o VW Golfa zamykało się w przedziale cenowym do 10 tysięcy złotych.

Miejsce zamieszkania – największą grupę stanowią mieszkańcy wsi (34%). 
W porównaniu do pozostałych modeli na podium, wśród poszukujących Golfa 
jest dość duża grupa osób (15%) mieszkających w największych aglomeracjach 
(powyżej 500 tysięcy mieszkańców).
Aktualne auto – stosunkowo dużą grupę stanowią osoby, dla których Golf 
będzie prawdopodobnie pierwszym samochodem. Niespełna jedna piąta 
(18%), w stosunku do 12% ogółu poszukujących auta używanego, nie posiada 
aktualnie samochodu.

Źródło: TNS



Škoda Octavia1

Volkswagen Golf2

Mazda 63
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Pierwsze 4 marki w TOP10 w zasadzie nie ulegają zmianie. Jedynie Opel i Ford zamieniły się miejscami w porównaniu do wcześniejszego rankingu. 
Z TOP10 wypadły Fiat i BMW, natomiast do czołówki powróciły Hyundai i Mazda. Toyota awansowała z ósmej na szóstą pozycję. Spadki w tegorocznym 
rankingu to Audi z piątej pozycji, KIA z szóstej pozycji oraz Mercedes z dziewiątej.
W pierwszej dziesiątce modeli mamy takie nowości, jak wspomniana wcześniej Mazda 6 czy Seat Leon. Opel, oprócz Astry, wprowadził do TOP10 drugi model 
– Corsę. Oba modele Opla były odpowiednio czwartym i trzecim najlepiej sprzedającym się samochodem wśród klientów indywidualnych w 2015 roku.
Jedne z najlepiej sprzedających się Crossoverów/SUVów, znajdujących się w TOP10 to Nissan Qashqai i KIA Sportage. W tegorocznym rankingu zamieniły się 
one miejscami. Sportage awansował z ósmego na czwarte miejsce, a Qashqai spadł z czwartego zajmując ubiegłoroczne miejsce KII.

Niezaprzeczalny lider. Po raz piąty na pierwszym miejscu rankingu 
w kategorii samochody nowe w raporcie Internetowy Samochód 
Roku. Po raz siódmy jako lider pod względem liczby zarejestrowa-
nych, nowych pojazdów w Polsce. W 2015 roku w naszym kraju 
sprzedano blisko 14 200 nowych Octavii. To wynik wyższy o ponad 
2 000 sztuk w porównaniu do miejsca drugiego, które zajmuje 
siostra Octavii czyli Škoda Fabia.

Niemiecki „król kompaktów” utrzymał drugą lokatę wśród najczę-
ściej wyszukiwanych w internecie nowych samochodów. Jedno-
cześnie, Golf to trzeci najlepiej sprzedający się nowy samochód 
w Polsce w 2015 roku i tym samym najlepiej sprzedający się 
model Volkswagena. Od stycznia do grudnia sprzedano ponad 
11 600 nowych Golfów, co jest wynikiem o 26% lepszym w porów-
naniu do roku 2014.

Od kiedy Mazda wróciła na Polski rynek z odświeżoną linią mode-
lową i atrakcyjną stylistyką swoich samochodów, modele tej marki 
pojawiają się na podium rankingu nowych samochodów, jednak 
nieregularnie. Jak wcześniej Mazda 3, tak w roku 2015 Mazda 6 
cieszyła się dużym zainteresowaniem w serwisie OTOMOTO, 
co dało jej trzecią lokatę w tegorocznym zestawieniu.

SAMOCHODY OSOBOWE NOWE

Najczęściej wyszukiwane modeleNajczęściej wyszukiwane marki
Octavia

Golf
Mazda 6

Sportage
Astra

Focus
Corsa

QashQai
Passat

Leon

Škoda
Volkswagen

Opel
Ford

Hyundai
Toyota
Mazda

Kia
Audi

Mercedes-Benz



SAMOCHODY CIĘŻAROWE POWYŻEJ 3.5 T

magazyn

Pierwsze pięć miejsc rankingu popularności marek samochodów ciężarowych powyżej 3,5 tony układa się identycznie jak ranking sprzedaży 
pojazdów nowych w tym segmencie rynku. Pierwsze pięć marek odpowiada za 60% wyszukań w serwisie OTOMOTO i jednocześnie za 83% 
rynku nowych pojazdów ciężarowych w Polsce.
Używane pojazdy Renualt Trucks są bardziej popularne, a w rankingu OTOMOTO Renualt wyprzedza Iveco. Natomiast na rynku pojazdów 
nowych ta zależność jest odwrotna. Ostatnie trzy miejsca tegorocznego rankingu zajmują marki Star, VW oraz Fiat z udziałem wyszukań 
poniżej jednego procenta. 

Najczęściej wyszukiwane modele

Mercedes-Benz Atego2
DAF XF3

Renault Magnum1 Man
DAF

Mercedes-Benz
Scania
Volvo

Renault
Iveco

Star
Volkswagen

Fiat

Najczęściej wyszukiwane marki

Najczęściej wyszukiwane marki

Najczęściej wyszukiwane modele

SAMOCHODY DOSTAWCZE DO 3,5 T

W roku 2015 wśród pojazdów użytkowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony na pierwszym miejscu znalazł się Mercedes-Benz (15% 
wyszukań), który zamienił się miejscami z ubiegłorocznym zwycięzcą, marką Volkswagen (14% wyszukań). Kolejne miejsca z wynikiem 10% 
wszystkich zapytań, dotyczących pojazdów dostawczych zajęły Renualt i Fiat.
Jeśli spojrzymy na statystyki z ogłoszeniami, to okazuje się, że dwie wspomniane marki niemieckie plasują się na trzecim (VW) i czwartym (MB) 
miejscu pod względem liczby ogłoszeń. Natomiast Fiat (miejsce drugie) i Renault (miejsce pierwsze) przewyższają niemieckich konkurentów 
jeśli chodzi o podaż używanych pojazdów użytkowych.
Pierwszą dziesiątkę zamyka Lublin – polska konstrukcja produkowana w latach 1993-2007. To jedyny polski pojazd reprezentowany w rankingu 
i jednocześnie jeden z najrzadziej poszukiwanych samochodów w kategorii. Dostawczego Lublina dotyczyło 0,5% wszystkich zapytań o samo-
chody użytkowe do 3,5 tony.

Mercedes-Benz Sprinter2
Renault Master3

Fiat Ducato1 Mercedes-Benz
Volkswagen

Renault
Fiat

Iveco
Ford

Peugeot
Opel

Nissan
Lublin
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Najczęściej wyszukiwane modele

Zetor 3000-70002
John Deere seria 63

Ursus seria C1

Caterpillar seria 4002
Caterpillar seria M3003

JBC seria CX1
Koparki2
Ładowarki3

Koparko-ładowarki1

Ursus jest niezaprzeczalnym liderem jeśli chodzi o zaintereso-
wanie maszynami rolniczymi. Maszyn tej marki poszukuje aż 17% 
wszystkich zainteresowanych tą kategorią. Na drugie miejsce 
awansowała marka John Deere (12% zapytań) spychając na 
trzecią lokatę markę Zetor (9% zapytań).
Jak zwykle, najpopularniejszą grupę maszyn rolniczych stanowią 
ciągniki. Podobnie jak przed rokiem osiągnęły one 74% udziału 
w wyszukaniach w tej kategorii.

POJAZDY ROLNICZE

POJAZDY BUDOWLANE

Podobnie jak w poprzednich rankingach, wśród maszyn budowlanych największą popularnością wśród kupujących cieszyły się koparko-łado-
warki (32%), koparki (29%) i ładowarki (17%), głównie ze względu na ich uniwersalność i możliwość zastosowania przy wielu pracach budowla-
nych. Dźwigi i wózki widłowe odnotowały jeszcze zainteresowanie powyżej 5%, natomiast pozostałe typy maszyn mają bardzo specjalistyczne, 
czy wręcz niszowe zastosowania, dlatego ich popularność w serwisie jest znikoma. 
Koparko-ładowarki JCB z serii CX zdominowały ranking, odpowiadając łącznie za ponad 20% wyszukań. Maszyn z serii CX poszukiwano blisko 
500 tysięcy razy, przy czym najczęściej poszukiwany był model JCB 3CX. Drugie i trzecie miejsce w rankingu zajmują maszyny marki Caterpillar. 
Wiceliderem rankingu z liczbą blisko 219 tysięcy wyszukań zostały koparko-ładowarki CAT z serii 400. Ostatnie miejsce na podium zdobyły 
koparki kołowe CAT z serii M300. Tych maszyn poszukiwano 157 tysięcy razy.

Najczęściej wyszukiwane typy
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Zapraszamy na stronę 
http://akademia.otomoto.pl/ 
Już wkrótce pojawi się tam nowy kalendarz spotkań.

Jak klienci szukają samochodu?

OTOMOTO to najpopularniejszy serwis ogłoszeń motoryzacyjnych w sieci. 
Wiedzą o promocji i sprzedaży pojazdów w internecie chcemy dzielić się 
z naszymi Partnerami Biznesowymi. Obojętnie, czy jesteś doświadczonym 
Sprzedawcą, czy dopiero zaczynasz prowadzić swój biznes samochodowy 
Akademia Rozwoju Dealera to miejsce dla ciebie.
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Źródło: badanie TNS Polska dla serwisu OTOMOTO, 2015 r.

Właśnie zakończyliśmy pierwszy cykl warsztatów. Spotkania odbywały się 
w kilkunastu miastach w całej Polsce. Prezentujemy na nich nie tylko staty-
styki z naszego serwisu, ale również badania klientów, które powstają przy 
współpracy 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.

magazyn
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raport

Jakich informacji szukają 
w ogłoszeniach?

Jakie czynności wykonują przed zakupem klienci?

Cena samochodu

Dokładny opis parametrów technicznych

Dodatkowe informacje na temat modelu

Lokalizacja samochodu

Umieszczone dane kontaktowe

Typ sprzedającego (komis, dealer)

Jakość zdjęć

Liczba zdjęć

Opinie o sprzedającym

Skan książki serwisowej

Podany nr VIN pojazdu

Wygląd ogłoszenia - wytłuszczony druk

Certyfikat auto inspekcji

Inne

Korzystałem/am w miejscach, 
w których nie mogłem/am skorzystać 

z laptopa/PC np. Łóżko/tramwaj

Mogłem/am skontaktować
się ze sprzedającym od razu 

z poziomu telefonu

Mogłem/am pokazać 
wybrane oferty rodzinie 

czy znajomym

Mogłem/am zweryfikować 
interesujące mnie ceny

/pojazdy w dowolnej chwili

Nie miałem/am 
tradycyjnego 

laptopa/PC

Mogłem/am dodawać oferty 
do schowka lub zapisywać 

konkretne wyszukiwania

Nie musiałem/am 
oglądać reklam

 

Wersje na urządzenia mobilne są 
bardziej spersonalizowane, mają 

więcej opcji

Mogłem/am szukać 
ofert w okolicy po 
np. Geolokalizacji

Osobiste sprawdzenie, oglądanie samochodu

Odbycie jazdy testowej autem

Sprawdzenie przez znajomego, który się zna na samochodach

Sprawdzenie przez mechanika w warsztacie nieautoryzowanym

Sprawdzenie numeru VIN w rejestrze

Osobiste sprawdzenie samochodu przy pomocy narzędzi np. czujnika do lakieru itp.

Sprawdzenie w Autoryzowanym Serwisie

Sprawdzenie przez firmę profesjonalnie zajmującą się weryfikacją ofert

Próba potwierdzenia wiarygodności sprzedającego w internecie  lub w inny sposób

Samochód nie był sprawdzany

Wykorzystanie urządzeń mobilnych 
podczas poszukiwań samochodu

83%

73%

49%

46%

43%

38%

28%

26%

26%

22% 

20%

13%

12%

1%

54%

32%

25%

24%

20%

17%

15%

12%

8%

65%

58%

45%

26%

12%

10%

7%

6%

5%

4%

N=59N=407

Zalety 
korzystania 
z serwisów 

w wersji 
mobilnej

Źródło: badanie TNS Polska dla serwisu OTOMOTO, 2016r.



„BOREWICZ 
   jedzie!”

Jak w 1983 roku udało się Panu spełnić 
marzenie o nowym samochodzie? Nie było to 
wtedy tak łatwe jak teraz.
Wcześniej mieliśmy w rodzinie Fiata 126p. Jeździ-
liśmy nim jednak w piątkę, nie da się ukryć, że 
było nam ciasno. To był bezpośredni impuls do 
zakupu większego samochodu. Pamiętajmy, 
że na początku lat 80. popyt na samochody był 
ogromny. Wszystko, co wyprodukowano, scho-
dziło na pniu, bo było kroplą w morzu potrzeb. 
Wprowadzono przedpłaty i losowania. My 
zdecydowaliśmy się na jednorazową wpłatę. 
Polonez 1500 CE kosztował ok. 650 tys. złotych, 
czyli równowartość 3-letniej pensji. Po miesiącu 
czy dwóch przyszło potwierdzenie możliwości 
odbioru. Trzeba się było już tylko pofatygować do 
wskazanego Polmozbytu. Samochód kupił i przy-
prowadził dla mnie ojciec. To był wrzesień 1983 
roku, właśnie zacząłem pracę, więc nie mogłem 
pojechać po niego sam. Przy odbiorze podpisy-
wało się deklarację, że przez 4 lata nie kupi się 
nowego samochodu. Władza stosowała takie 
zabezpieczenie, aby zapobiec spekulacjom.

Czym Polonez górował nad innymi 
dostępnymi wówczas samochodami?
Na tamte czasy to był bardzo nowoczesny samo-
chód. Konstrukcją i bogatym wyposażeniem bił 

WYZNAJĘ ZASADĘ: JEDEN 
SAMOCHÓD, JEDEN WŁAŚCICIEL 
– MÓWI JANUSZ Z MIŃSKA 
MAZOWIECKIEGO. 
OD 32 LAT JEŹDZI POLONEZEM 
1500 CE I NIC NIE WSKAZUJE 
NA TO, ABY MIAŁ SIĘ Z NIM 
ROZSTAĆ.

na głowę inne auta produkowane w kraju. Na 
ich tle wydawał się wręcz luksusowy. Chociaż 
ja akurat kupiłem „golasa”, wersję kryzysową 
– bez listew bocznych, bez programatora, 
obrotomierza, zegarka, wycieraczki tylnej, ze 
zderzakami metalowymi, a nie gumowymi, 
z siedzeniami ze skaju (które z czasem wymie-
niłem na welur). Dzięki miękkiemu, komforto-
wemu zawieszeniu ładnie pokonuje nierówności: 
tory kolejowe czy garby. Jadę 60 km/h i nic nie 
czuję. Płynnie wybiera biegi. Prawie jak amery-
kański krążownik szos...

Żadnych mankamentów?
Silnik jest słaby, z fiata. Żadnego zrywu. Niektórzy 
żartują, że to auto dobre dla dziadka, który chce 
jedynie przejechać z punktu A do punktu B. Długo 
się ogrzewa, zwłaszcza na trasach 10-15 km, na 
dłuższych jest już lepiej. Przez to zimą gorzej się 
sprawdza, więc stawiam go na kołki do wiosny 
(mamy od 2 lat drugi samochód). Nie ma wspo-
magania, bajerów, więc np. parkowanie jest 
trudniejsze. 
Ale nie narzekam. Nigdy mnie nie zawiódł. Raz 
tylko nawalił i to z mojej winy – zostawiłem go 
na światłach dziennych i padł akumulator. Tę 
niezawodność łatwo wytłumaczyć: nie ma w nim 
elektroniki, która często się psuje, a jej naprawy 

są kosztowne. Tylko mechanika. Cztery klucze 
wystarczą, żeby go rozebrać.

Zwłaszcza jeśli ma się wykształcenie 
mechaniczne i smykałkę 
do majsterkowania...
Bakcyla połknąłem już w dzieciństwie. Sąsiad 
naprawiał samochody pod blokiem. Chodziłem 
do niego po szkole i wiele się już w tedy 
nauczyłem. Przez lata użytkowania wprowa-
dziłem kilka swoich patentów. Podczas jazdy 
w nocy deska rozdzielcza była niewidoczna, więc 
zamontowałem diody i mam podświetlenie. Zain-
stalowałem grzałkę. Podgrzewam teraz silnik do 
40-50 stopni i odpalam samochód. 

Nie oszczędzał Pan swojego Poloneza 
– licznik pokazuje ponad 360 tys. km – 
a jednak auto jest w doskonałym stanie. Jak 
udało się je utrzymać w takiej kondycji?
To dla mnie samochód codziennego użytku. 
Z  rodziną zjechaliśmy Polskę wzdłuż i wszerz. 
Jeździliśmy w góry, nad morze. Teraz robię może 
3-5 tys. km rocznie, bo szkoda mi go „piłować”. 
Ale każdego dnia dojeżdżam Polonezem do 
pracy (mam 20 km), a w ubiegłym roku jeszcze 
nim na Mazury pojechałem. Uważam, że samo-
chód trzeba wyczuć, a to wymaga czasu. Jeżdżę 
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Na początku lat 80. 
popyt na samochody 

był ogromny. Wszystko, 
co wyprodukowano 

w kraju, schodziło na 
pniu, bo było kroplą 

w morzu potrzeb. 
Wprowadzono więc 

przedpłaty i losowania. 

tym Polonezem już od 32 lat. Na początku, przez 
rok czy dwa, jeździł nim również mój brat. Później 
już tylko ja. Na przeglądy jadę po pieczątkę. 
Jeśli o auto dba się na bieżąco, to ono nam się 
odwdzięcza. Drobne usterki usuwam sam i nic się 
nie dzieje. Najważniejsze, to co roku odpowiednio 
zabezpieczyć blacharkę przed korozją. Mechanikę 
można zawsze zrobić. Moim zdaniem nowy samo-
chód nie wytrzyma tyle co auta z lat 80. i 90. – to 
sam plastik. A ja raz robiłem zawieszenie.

Produkcję Poloneza w Polsce wstrzymano 
w 2002 roku.  Czy obecnie nie ma problemu 
z dostępnością części zamiennych?
Zaczynają się problemy. Części oryginalne osią-
gają już wysokie ceny. A tylko oryginalne mnie 
interesują – inaczej nie ma tego smaku, tego 
wyglądu. Staram się w miarę możliwości kupować 

części na zapas. Mam np. klocki czy zaciski. Jak coś 
nawali, jestem na to przygotowany.

Auta z PRL-u, a do tego od pierwszego 
właściciela, zyskują dziś na popularności 
i cenie. Nikt nie składał Panu oferty 
kupna samochodu?
Dobrze utrzymany, zadbany samochód na czar-
nych tablicach budzi zaciekawienie. Ludzie oglą-
dają się, komentują. Mówią: „Borewicz jedzie”. Jak 
kiedyś zaparkowałem przed centrum handlowym, 
w ciągu 40 minut miałem pięć ofert kupna. 

Czy Poloneza czeka u Pana dożywocie?
Chyba tak… Wyznaję zasadę: jeden samochód, 
jeden właściciel. Znam go dobrze, wiem, co 
się w nim dzieje i na czym stoję. Mogę na nim 
polegać. Miałbym się go pozbyć?
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POBIERZ APLIKACJĘ 
MOBILNĄ OTOMOTO

PRZEGLĄDAJ 
I DODAWAJ 
OGŁOSZENIA, 
GDZIEKOLWIEK JESTEŚ


