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czas na biznes komis samochodowy

Klienci staj!cy przed wyborem kupna auta 
z drugiej r"ki maj! do dyspozycji kilka form jego 
zakupu. Jedn! z najpopularniejszych od lat jest 
zakup samochodu w komisie samochodowym. 
Miejsca te wpisa#y si" na dobre w krajobraz 
rodzimego rynku motoryzacyjnego i cho$ zdania 
co do zasadno%ci korzystania z ich us#ug s! 
w%ród klientów podzielone, to liczba tych, którzy 
zdecydowali si" im zaufa$, jest ogromna.

Sprawdzimy, w jaki sposób zorganizowany jest rynek komisów i jak 
uruchomi$ w#asny punkt sprzeda&y aut u&ywanych. Zbadamy, w jaki spo-
sób pozyskuje si" auta i z jakimi zyskami wi!&e si" po%redniczenie w ich 
sprzeda&y.

Charakterystyka rynku

Z roku na rok Polacy staj! si" coraz bardziej zmotoryzowani. W naszym 
kraju zarejestrowanych jest #!cznie ok. 20 mln samochodów. Co rok przy-
bywa ok. 500 000 nowych pojazdów. Czyni to z polskiego rynku jeden z naj-
wi"kszych, zaraz za niemieckim, w#oskim, francuskim, brytyjskim i hiszpa'-
skim. Jednocze%nie najwi"cej w naszym kraju jest samochodów starszych 
ni& 10-letnie, bo a& ponad 45%. Tych z przedzia#u 7-9 lat jest ok. 17%, 5-6 
lat – ok. 14%, 3-4 lata – ok. 16%, natomiast m#odszych ni& 2-letnie je(dzi po 
naszych drogach zaledwie ok. 8%.
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Spo!ród wszystkich nabywców aut w roku 2011 tylko 8% kupi"o nowy 
samochód z salonu. Pozosta"e 92% sta"o si# w"a!cicielami aut u$ywanych. 
%rednia cena takiego samochodu wynios"a 12 400 z". Zainteresowanie po-
jazdami u$ywanymi by"o o kilka procent wy$sze ni$ w roku 2009 i 2010. 
Polacy najcz#!ciej – a$ 35% z nich – wybierali bezpo!redni zakup od osób 
prywatnych. Spory odsetek – 17%, jako miejsce kupna auta wybiera"o komi-
sy samochodowe. 13% kupuj&cych korzysta"o z og"osze' zamieszczonych 
w internecie i na portalach aukcyjnych.

Konkurencja

W Polsce dzia"a kilka tysi#cy komisów samochodowych, ze znaczn& 
przewag& ilo!ciow& komisów prywatnych.

Prawie 1/4 stanowi& tak$e komisy dzia"aj&ce przy salonach samocho-
dowych prowadzone przez autoryzowanych przedstawicieli koncernów 
motoryzacyjnych. Klienci kupuj&c nowe auto w salonie, bardzo cz#sto zo-
stawiaj& w nich swój stary samochód w rozliczeniu. Z regu"y s& to pojazdy, 
które wcze!niej by"y kupione w tym salonie, dlatego te$ ich przyszli nabyw-
cy s& pewni sprawdzonej historii auta.

Na rynku dzia"a te$ kilka du$ych sieci zrzeszaj&cych kilkaset prywatnych 
komisów. Firmy zrzeszone „pod bander&” danej sieci korzystaj& z jej do-
!wiadczenia, wsparcia w postaci us"ug finansowych oraz marketingowych 
i promocyjnych. Najwi#ksze w Polsce sieci komisów samochodowych to: 
GEpardGratka.pl, Autotu, PDK Partner i eFauto.


