
PORADY

38 39Motor 9/2019 9/2019 Motor

Wartość aut

Volkswagen kontra Seat Jeep kontra Fiat Toyota kontra Citroen

K oncerny motoryzacyjne dążą 
do ujednolicenia konstrukcji 
modeli w ramach należących 

do siebie marek. Dzięki temu przy 
niewielkich inwestycjach w rozwój 
auta mogą poszerzyć swoją gamę. W 
efekcie na rynku nie brakuje bardzo 
zbliżonych pod względem konstruk-
cyjnym modeli, różniących się prze-
de wszystkim nazwą.

Oczywiście nie oznacza to, że takie 
samochody będą sprzedawane w tych 
samych cenach, ani że będą się cie-

szyły zbliżonym zainteresowaniem 
klientów – zarówno na rynku pier-
wotnym, jak i wtórnym. Przyzwy-
czajenia nabywców oraz postrzega-
nie poszczególnych marek i modeli 
nie zmieniają się tak szybko, a to ma 
przełożenie na finanse.

Postanowiliśmy bliżej przyjrzeć 
się, jak różnią się ceny zakupu i spad-
ki wartości bliźniaczych modeli. Wy-
braliśmy kilka par – niektóre z nich 
różnią się znacznie wyjściowymi 
cenami, inne kosztują niemal tyle 

samo. Na podstawie danych fir-
my Info-Ekspert ustaliliśmy ich 
przewidywaną wartość po upły-
wie czterech lat. Czy można liczyć 
na to, że większa inwestycja przy 
zakupie zwróci się przy odsprze-
daży? Czy auta warte tyle samo 
przy zakupie, po paru latach też 
będzie można sprzedać za zbli-
żone kwoty? Jak zwykle w takich 
przypadkach są pewne reguły, ale 
nie brakuje od nich wyjątków.
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Golf 1.0 TSI Trendline
Silnik: benz., turbo, 999 cm3

Moc maksymalna: 85 KM

Leon 1.0 TSI Reference
Silnik: benz., turbo, 999 cm3

Moc maksymalna: 85 KM

WnioSeK: Golf jest wyraźnie droższy w zakupie od Leona, ale oba 
auta procentowo tracą na wartości w zbliżonym tempie, co przekłada 
się na mniejszą stratę finansową w przypadku hiszpańskiego modelu. 

Strata po 4 latach: Strata po 4 latach:
Strata po 4 latach:Strata po   4 latach:

różnica 
po 4 latach

7000 zł

Cena nowego
72 000 zł

cena po 4 latach:
36 520 zł

cena po 4 latach: 29 520 zł

Cena nowego
61 000 zł

różnica przy zakupie

11 000 zł

35 480 zł 31 480 zł

Grandland 1.2 Enjoy
Silnik: benz., turbo, 1199 cm3

Moc maksymalna: 130 KM

Aygo 1.0 X
Silnik: benzynowy, 998 cm3

Moc maksymalna: 72 KM

3008 1.2 PT Access
Silnik: benz., turbo, 1199 cm3

Moc maksymalna: 130 KM

C1 1.0 Live
Silnik: benzynowy, 998 cm3

Moc maksymalna: 72 KM

WnioSeK: Podobnie jak w przy-
padku kompaktów koncernu VW, 
także tutaj Opel i Peugeot tra-

cą wartość w zbliżonym tempie. 
Droższy Grandland oczywiście po-
chłonie większą kwotę.

WnioSeK: Na tym przykładzie widać, jak bardzo postrzeganie mar-
ki wpływa na utratę wartości – Toyota i Citroen kosztują wyjściowo 
tyle samo, ale to model japońskiej marki jest lepszą inwestycją.

44 656 zł 16 389 zł40 084 zł 21 065 zł

Cena nowego
97 900 zł

Cena nowego
38 400 zł

cena po 4 latach:
53 244 zł

cena po 4 latach:
22 011 zł

Cena nowego
89 900 zł

Cena nowego
37 700 zł

Renegade 1.0 Sport
Silnik: benz., turbo, 999 cm3

Moc maksymalna: 120 KM

500X 1.0 Urban
Silnik: benz., turbo, 999 cm3

Moc maksymalna: 120 KM

WnioSeK: Może z wyglądu ta para różni się wyraźnie, ala pod 
względem techniki, a przede wszystkim cen i utraty wartości to 
prawdziwe bliźniaki.

31 087 zł 31 460 zł

Cena nowego
73 900 zł

cena po 4 latach:
42 813 zł

cena po 4 latach: 41 540 zł

Cena nowego
73 000 zł

nissan Qashqai 1.5 dCi Tekna+ 
Silnik: turbodiesel, 1461 cm3

Moc maksymalna: 115 KM

Renault Kadjar 1.5 dCi Intens
Silnik: turbodiesel, 1461 cm3

Moc maksymalna: 115 KM

WnioSeK: Model japońskiej marki jest znacz-
nie droższy, traci też na wartości w nieco szyb-
szym tempie, niż auto francuskie. W przelicze-
niu na złotówki, oznacza to wyraźną różnicę 
w kosztach posiadania samochodów na nieko-
rzyść Nissana.

58 484 zł

46 989 zł

Strata po 4 latach:

›› Porównujemy ceny zakupu i  spadki wartości bliźniaczych modeli
Źródło danych

takie same, 
tylko że inne 

Prezentowane wyliczenia spadków warto-
ści zostały opracowane przez firmę Info-
-Ekspert, specjalizującą się w wydawaniu 
katalogów i programów komputerowych 
służących od profesjonalnej wyceny po-
jazdów. Dane przedstawiają prognozo-
wany ubytek wartości wybranych par 
modeli zbliżonych pod względem kon-
strukcyjny w ciągu czterech lat dla wyj-
ściowo nowych samochodów.

różnica 
po 4 latach

19 505 zł

Cena nowego
135 000 zł

cena po 4 latach:
76 516 zł

cena po 4 latach: 57 011 zł

Cena nowego
104 000 zł

różnica przy zakupie

31 000 zł

różnica przy zakupie

900 zł

różnica 
po 4 latach

1273 zł

opel kontra Peuge ot

różnica przy zakupie

8000 zł

cena po 4 latach: 49 816 zł cena po 4 latach: 16 635 zł

różnica 
po 4 latach

3428 zł

różnica 
po 4 latach

5373 zł

różnica przy zakupie

700 zł

PoDSUMoWAnie
Zakup nowego auta to nie jest dobra inwestycja pieniędzy – utrata 
wartości po kilku latach sięga kilkudziesięciu tysięcy złotych i ma 
największy udział w ogólnych kosztach użytkowania pojazdu.  
W przypadku bliźniaczo spokrewnionych modeli większa dopłata przy 
zakupie raczej nie daje szansy na jej odzyskanie przy odsprzedaży, 
choć może przyczynić się do szybszego znalezienia nowego nabywcy.

Różnice w utracie wartości na-
wet bardzo podobnych pojaz-
dów wynikają m.in. z postrze-
gania marki lub konkretnego 
modelu na rynku, ceny za-
kupu, wieku modelu czy np. 
kompletacji wyposażenia 
standardowego.

Dariusz Wołoszka, 
inFo-eKSPeRT

Jeśli porównywane samochody tracą procentowo na wartości 
w podobnym tempie, strata finansowa na droższym modelu będzie 
w oczywisty sposób większa. W dodatku prędkość spadku cen 
droższych aut jest zwykle większe.

›› Na droższym aucie (prawie

zawsze) więcej się traci

Na wolniejszy spadek sprzedaży wpływa wiele czynników, ale jednym 
z najważniejszych jest duże wzięcie, jakim cieszy się dany model. 
Można więc liczyć na to, że znalezienie nabywcy przy odsprzedaży 
nie będzie trudne. 

›› Mała utrata wartości

sprzyja sprawnej sprzedaży

Model, który szybko traci na wartości nie jest dobrą okazją dla 
pierwszego właściciela, ale na rynku wtórnym może nią być. 
Zwłaszcza że pod względem jakości, praktyczności czy kosztów 
eksploatacji nie różni się od bliźniaczego, droższego odpowiednika.

›› Szybko taniejące modele

mogą być dobrą okazją

Mimo bliźniaczego pokrewieństwa modeli, różnice 
w cenie zakupu oraz spadku wartości bywają znaczne.


