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Wstęp 

 

Dlaczego napisałem ten poradnik? 

Odkąd pamiętam interesowałem się samochodami. Wszyscy o tym wiedzieli. Powód był dość za-

bawny – mam pewną ciekawą i mało przydatną cechę – pamiętam dane techniczne samochodów – 

po prostu. Ale nie 5 czy 10 modeli – pamiętam setki, a może i tysiące. A taka wiedza, choć sama w 

sobie nie ma większej wartości, może robić wrażenie. Np. rozmawiam z kolegą o jego nowym 

BMW 740. On się zachwyca, że auto ładne, szybkie i... ma 300 koni mechanicznych. Jakie 300 

pytam? Przecież, ten model, z tego rocznika ma silnik V8 o mocy 286 KM! Kolega wzrokiem pyta 

się, skąd ja wiem takie ,,pierdoły"? Tłumaczę się i mówię mu: no wiesz, ten silnik był montowany 

też w BMW 540, a poza tym ma równo 210 kW, więc te 286 KM też zapamiętałem... Wiem, nie 

jest to normalne. 

Pomimo faktu, że taka ,,wiedza" nie ma praktycznie żadnej wartości, ludzie z czasem zaczęli uwa-

żać, że znam się na samochodach i pytali się mnie, jakie auto kupić. Po upływie lat, gdy zająłem się 

tematem motoryzacji ,,zawodowo", testowałem coraz więcej aut, zjawisko to jeszcze bardziej się 

nasiliło. 

Cóż skoro jeździłem tyloma autami, to na pewno będę wiedział czy lepszy jest VW Golf czy Peu-

geot 308. Staram się nie odpowiadać na typu pytania mówiąc ,,kupuj Golfa" lub ,,lepszy jest Peu-

geot 308". Raczej rozmawiałem z konkretną osobą i poznawałem jej preferencje i potrzeby. Dopie-

ro wtedy mogliśmy zacząć rozmowę o samochodach – wadach i zaletach konkretnych rozwiązań. 

Podczas jednej z takich ,,konsultacji" koleżanka która szukała wcześniej informacji w Internecie, 

zwróciła się do mnie: ,,Hej, nigdzie w necie nie mogłam się dowiedzieć tego o czym właśnie rozma-

wiamy. A w sumie jest to zupełnie proste, po kilku minutach naszej rozmowy, Wiem jakie auto bę-

dzie dla mnie najlepsze, szczegóły wybiorę sama – ty nie jesteś już potrzebny. Skoro piszesz artykuły 

i testy to dlaczego nie napiszesz takiego poradnika – he, nawet mam tytuł ,,Jakie auto kupić? Co ty 

na to?" 

Co ja na to? Zorientowałem się w temacie. Zdziwiło mnie to bardzo, ale nie znalazłem takiej publi-

kacji. Jest sporo artykułów jak kupić samochód używany, sprawdzić przebieg, bezwypadkowość 

itd. Nie ma natomiast uporządkowanych informacji na temat podstawowych zagadnień, takich jak 

wybór rodzaju nadwozia, silnika, skrzyni biegów i w końcu marki, modelu, wersji. Moim założe-
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niem było stworzenie eBooka którego będzie można czytać ,,wyrywkowo”, a drugiej strony będzie 

to coś więcej niż zbiór niepowiązanych ze sobą artykułów – czy mi się to udało? Sami oceńcie! 

Udane małżeństwo – czyli kierowca i jego pojazd 

Jeśli nie wiemy jaki kupić samochód, często pytamy o poradę znajomych, rodzinę, ,,specjalistów”. 

Uzyskujemy zazwyczaj szczere, pełne dobrej woli porady. Czy te wskazówki są dla nas istotne? 

Często mechanicy polecają auta typu ,,jak ci się zepsuje to go sobie sam naprawisz młotkiem i 

przecinakiem” – jednak nie każdy lubi naprawiać w domu swój samochód. Wskazówki innych 

osób, były by bardzo pomocne gdybyśmy mieli identyczną sytuację życiową. Tyle samo zarabiali, 

używali auta do takich samych celów, mieli taki sam temperament i upodobania – co w sumie 

raczej się nie zdarza. 

Rada jest prosta – każdy SAM musi wybrać samochód dla siebie – wszystkie jego parametry! 

Począwszy od typu nadwozia, rodzaju silnika, skrzyni biegów, kończąc na konkretnym modelu, 

konkretnej marki. 

Pisząc poniższy poradnik nie szukałem odpowiedzi na pytania typu ,,najlepszy SUV za 80 tys. zł”. 

Po prostu wiem, że nie ma odpowiedzi na to pytanie! Choć być może, gdyby jakaś firma zapłaciła 

mi odpowiednie pieniądze to zmienił bym zdanie, i szybko znalazł to jedyne, idealne dla każdego 

auto . 

Póki co, chciałbym na podstawie moich dotychczasowych doświadczeń, opisać pokrótce wady i 

zalety różnych typów samochodów. Nie będę szukał odpowiedzi na odwieczne pytania typu: ,,czy 

lepsze jest auto z silnikiem diesla czy z silnikiem benzynowym?”. Postawienie takiego pytania na 

forum publicznym – np. w postaci artykułu na portalu – generuje bardzo ciekawą i równie 

bezowocną dyskusję zagorzałych przeciwników, jak i zwolenników każdej opcji. 

Chodzi mi raczej o znalezienie odpowiedzi na pytanie typu: ,,Dla jakiego KIEROWCY silnik diesla 

będzie lepszy?” Gdzie poprzez słowo ,,kierowca” rozumiem człowieka, który ma pewne potrzeby, 

preferencje, przyzwyczajenia oraz może na samochód wydać określoną kwotę pieniędzy. 
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Rozdział 1: Jaki samochód będzie dla mnie najlepszy? 

Kierowca wybiera samochód...a może jest odwrotnie? 

Pamiętacie z pewnością scenę z Avatara, kiedy główny bohater - Jake Sully - wybiera sobie 

,,pojazd” (czyli olbrzymiego latającego stwora). Jednak jeśli wybrałby źle...cóż  ,,pojazd” go zabije! 

Wielu kierowców (sam osobiście miałem ,,wpadki”) źle wybiera dla siebie pojazdy, na szczęście 

rzadko z tego tytułu samochód nas zabija (choć są i takie przypadki). Najczęściej, musimy się 

męczyć w samochodzie w który np. podoba nam się wizualnie, ale nie jest praktyczny, albo też jest 

bardzo funkcjonalny, ale gdy na niego patrzymy to robi się nam słabo... Bardzo często auto pożera 

nas… finansowo, jest masę ogłoszeń typu - ,,Super samochód – dlaczego tak tanio sprzedaję tak 

dobre  auto – problemy finansowe, gdyby nie to – nigdy bym go nie sprzedał!”. Często ,,sprawcą” 

owych problemów finansowych jest właśnie sprzedawane auto. 

Testy, porównania, recenzje... 

W prawie każdej gazecie motoryzacyjnej, portalu czy blogu poświęconemu samochodom 

odnajdujemy dział ,,Testy”. Z łatwością znajdziemy różne recenzje najnowszych aut, porównania 

konkurencyjnych modeli, itd. Oczywiście, wszelkie porównania zazwyczaj wygrywają auta 

niemieckie (jeśli w ogóle samochody z innych krajów są brane pod uwagę), ale to już inna 

historia... 

Dziennikarze koncentrują się na szukaniu odpowiedzi na pytanie: który lepszy? Pytanie, na które 

nie ma tak naprawdę dobrej odpowiedzi. Można zbadać, które auto mniej spala paliwa lub szybciej 

jeździ, ale nie które jest LEPSZE. Czy Lamborghini jest lepszym autem od Malucha? Na torze 

wyścigowym – jest szybsze, pod dyskoteką – zrobi większe wrażenie, sąsiedzi – zzielenieją z 

zazdrości. Ok – ale to nie jest odpowiedź na wcześniejsze pytanie! Wielu powie – chętnie zamienię 

się na Malucha, ciekawe... 

Wyobrażam sobie taki układ, idę do właściciela Malucha i proponuję wymianę na najnowsze 

Lamborghini Aventador – bez dopłaty z żadnej strony. Mam tylko jeden warunek – ma tym 

samochodem tyle jeździć co swoim Maluchem, nie może go sprzedawać, zastawiać, etc.  

No i nasz ,,pacjent” ma to najlepsze auto – piękne, ekskluzywne, szybkie. Czy stać go na paliwo – 

nie, ubezpieczenie – nie, oponę kosztującą tyle co Fiat 126p – nie.  Ale co tam – auto jest 

zatankowane, chociaż wyjeździ jeden zbiornik paliwa – czemu nie! Czas na jazdę, tylko jest jeden 

problem – gdzie on tym autem pojedzie? Na ryby – nie ma mowy, że się zmieści na wąskich 

leśnych drogach prowadzących do ulubionych łowisk. Do miasta – przecież nie przejedzie przez 

http://przyspieszenie.pl/
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większość dróg nie uszkadzając niskoprofilowych opon lub spoilerów niemalże muskających 

drogę... 

Tak naprawdę, dla naszego ,,pacjenta” NAJLEPSZE auto to ten stary Maluch! Daje mu komfort 

psychiczny, ponieważ wie, że każda naprawa będzie tania. Może nim wszędzie wjechać, kierowcy 

którzy posiadali Fiata 126p wiedzą jak bardzo wszędobylska jest to maszyna :-). Spala niewiele, 

ubezpieczenie tanie...same zalety. Może nie jest dynamiczny czy cichy, ale nasz ,,pacjent” ma słaby 

słuch i nigdzie mu się nie spieszy. 

Tak – Fiat 126p może być NAJLEPSZYM autem z możliwych! Tak naprawdę jest! 

Czy naprawdę wiemy jaki samochód jest dla nas najlepszy? 

Na krajowym rynku nowych samochodów, jest dostępnych ponad 20 000 modeli aut osobowych! 

Aż tyle? Spójrzmy np. na Skodę Octavię: dwie wersje nadwozia (liftback i kombi), kilkanaście 

wersji silnikowych, kilka wersji wyposażeniowych – okazuję się, że takie ,,zwykłe” auto występuje 

z kilkudziesięciu wariantach! I teraz wystarczy dodać, że na polskim rynku jest dostępnych ponad 

40 marek zazwyczaj każdy producent oferuje co najmniej kilka modeli! Do tego dochodzi 

przebogata oferta aut używanych… 

Tak naprawdę, nie musimy się orientować w całej ofercie rynkowej – przecież chcemy kupić tylko 

jedno auto. Szukamy samochodu spełniającego nasze potrzeby – i to jest kluczem – NASZE 

potrzeby. Tylko jak wybrać jedno auto z kilkudziesięciu tysięcy wariantów? To prostsze niż się 

wydaje, i nie trzeba być super-znawcą! 

Zalety i wady 

Oceniając jakiekolwiek auto szukamy jego wad i zalet – to oczywiste. Pytanie tylko co jest zaletą 

(czy wadą) w konkretnym przypadku? Czy jak auto bardzo efektownie wygląda to jest to zaleta? 

Jeśli chcemy ,,zaszpanować” przed innymi – niewątpliwie tak! Jednak jeśli, w obawie o swoje 

bezpieczeństwo, nie chcemy się obnosić ze swoim majątkiem, ,,kłujące w oczy” auto nie jest 

dobrym pomysłem. Czyli, większość cech auta może być zarówno wadą, jak i zaletą. 

Osiągi – szybki samochód nie zawsze jest lepszy 

Prędkość maksymalna, przyspieszenie – teoretycznie im auto ma lesze osiągi tym lepiej. Na osiągi 

w głównej mierze wpływa potencjał silnika (moc i moment obrotowy), masa własna oraz rodzaj 

zastosowanej skrzyni biegów. 

Ogólnie, możemy przyjąć uproszczenie, że im auto ma lepsze osiągi tym jest droższe. Kiedyś 

http://przyspieszenie.pl/
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większa cena zakupu wynikała zazwyczaj ze znacznie większej ilości materiałów i bardziej 

skomplikowanej konstrukcji, w dzisiejszych czasach nie jest to już takie oczywiste. 

Dlaczego warto mieć auto o dobrych osiągach? 

Biorąc pod uwagę obowiązujące ograniczenia prędkości, wartość prędkości maksymalnej ma 

drugorzędne znaczenie. Praktycznie każdym nowym autem, możemy podróżować z prędkością 140 

km/h (maksymalna dozwolona prędkość w Polsce). Jedynie jeśli sporo jeździmy w Niemczech 

(gdzie są drogi bez ograniczeń prędkości), może mieć znaczenie, czy samochód ma prędkość 

maksymalną 180 czy 220 km/h – choć na autostradzie nie tylko prędkość maksymalna się liczy. 

Czyli ważniejsze jest przyspieszenie – tak? 

Można powiedzieć, że zrywniejsze auto jest bezpieczniejsze, np. sprawniej (i bezpieczniej) można 

wyprzedzać czy szybko i pewnie włączać się do ruchu. Wszystko teoretycznie się zgadza, ale tylko 

teoretycznie. W praktyce, częściej ,,nie zdążają” (wyprzedzić, włączyć się do ruchu) kierowcy 

mocnych aut. Argument ,,bezpieczeństwa” często jest stosowany przez 18-latków chcących 

namówić naiwną mamę do zakupu np. Subaru Imprezy: 

- Mamo, to auto jest dla mnie najlepsze bo jest bezpieczne. Mocny silnik – więc bezpieczne 

wyprzedzanie, napęd 4x4 więc dobra trakcja na śliskiej nawierzchni, sportowe zawieszenie – lepsze 

prowadzenie w zakrętach… 

I potem słyszymy o 18-latku który owinął wokół drzewa nowe Subaru, zabijając przy tym kilku 

kolegów. Oczywiście ten przykład jest celowo przerysowany, jednak, żeby osiągi auta pozytywnie 

wpływały na bezpieczeństwo jazdy, wraz ze wzrostem mocy silnika, musi się zwiększać poziom 

umiejętności kierowcy a z tym bywa różnie… 

Tylko emocje! 

Zazwyczaj głównym powodem zakupu samochodu o dobrych osiągach są… emocje. Dźwięk 

silnika, wciskanie w fotel, wygrane pojedynki spod świateł, auto szybsze niż ma kolega – tak, to są 

główne powody skłaniające do zakupu bardzo szybkich aut. Nie ma oczywiście w tym nic złego – 

przeciwnie – warto sobie uświadomić swoje potrzeby i wybrać odpowiednie auto!  

Nie ma róży bez kolców 

Szybsze auta są nie tylko droższe w zakupie, są również (co do zasady) droższe i bardziej 

kłopotliwe w serwisie. Często, w wyniku oszczędności, producent stosuje podobne komponenty 

zarówno w słabszych jak i w mocniejszych wersjach. W wyniku tego, w samochodach z 

http://przyspieszenie.pl/
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mocniejszymi silnikami, wiele części zużywa się szybciej. Często to zjawisko dotyczy układu 

przeniesienia napędu (sprzęgło, skrzynia biegów itp.), ale nie tylko. Również układ hamulcowy 

zużywa się szybciej. Droższy serwis to nie jedyna wada szybkich aut. 

Zastosowanie mocnego silnika wymusza na producencie szereg zmian w stosunku do słabszych 

wersji samochodu. Większa prędkość maksymalna oznacza konieczność zastosowania 

odpowiednich (większych) tarcz hamulcowych, co determinuje rozmiar felg. Dla przykładu, nowe 

BMW 320 o mocy 184 KM posiada 16-calowe koła, a mocniejsza wersja – 328 ( 245 KM) jest 

wyposażona w koła 17-calowe. Różnica teoretycznie niewielka, jednak jakie koła lepiej sprawdzą 

się w zimę na naszych dziurawych drogach? Oczywiście, że mniejsze 16-calowe o dość wysokim 

profilu – auto będzie bardziej komfortowe i jest mniejsza szansa, że uszkodzimy felgę lub oponę 

(np. wjeżdżając na krawężnik). 

Samochody z mocniejszymi wersjami silnikowymi są nie tylko droższe w zakupie, często są 

bardziej awaryjne, mniej trwałe, kosztowniejsze w serwisie oraz… mniej komfortowe (szczególnie 

wszelkie usportowione wersje) 

Komfort jazdy – nie tylko wygoda 

Często w samochodzie spędzamy wiele godzin tygodniowo, więc sprawa komfortu jest bardzo 

ważna. Nie chodzi tylko o ,,wygodnictwo”, ale przede wszystkim o samopoczucie i… zdrowie! 

Choć być może brzmi to dziwnie, ale jazda niekomfortowym (niedopasowanym) samochodem 

może powodować różne (często poważne) problemy zdrowotne! 

Jakie elementy wpływają na komfort jazdy?  

Opisując zagadnienie komfortu jazdy, warto się przyjrzeć dwóm aspektom naszej natury – ciała i 

psychiki. Najnowsze badania udowadniają (to co ,,szamani” wiedzą od tysięcy lat), że dobra 

kondycja psychiczna pozytywnie wpływa na ciało, oraz odwrotnie. Pamiętamy powiedzenie ,,w 

zdrowym ciele, zdrowy duch". Każdy samochód wpływa zarówno na nasze ciało jak i psychikę.  

Zdrowe ciało – podstawa to postawa 

Główny elementem wpływającym na komfort jazdy jest postawa kierowcy. Nie chodzi tylko o 

wygodny fotel, ale o możliwość znalezienia za kierownicą właściwej pozycji. Wbrew pozorom, 

samochody nie są produkowane w ten sposób, że ,,pasują” do każdego. Oczywiście, są pewne 

normy, producenci starają się zrobić auto które będzie maksymalnie uniwersalne, ale zazwyczaj 

oszczędności wygrywają… 

http://przyspieszenie.pl/
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Żeby sprawdzić, czy samochód do nas ,,pasuje” trzeba po prostu w nim usiąść, lub jeśli to możliwe 

przejechać się. Najpierw ustawiamy odległość fotela od pedałów – wciskając sprzęgło powinniśmy 

niemal prostować lewą nogę. Następnie regulujemy wysokość fotela, aby dobrze widzieć drogę, 

zegary. Ustawiamy kąt pochylenia fotela, aby uzyskać komfortową pozycję zapewniającą nam 

całkowitą swobodę ruchów. Ostatnim elementem do regulacji jest kierownica – fachowcy zalecają, 

żeby tak ustawić kierownicę, aby móc dotknąć jej górnej krawędzi nadgarstkiem. 

Jeśli mamy ,,typową” budowę ciała, jest duża szansa, że znajdziemy wygodną pozycję. Tyle tylko, 

że większość ludzi ma budowę ,,nietypową”. Posłużę się swoim przykładem – 182 cm wzrostu, 85 

kg wagi – typowe, normalne ,,rozmiary” dorosłego mężczyzny. Teoretycznie, bo w praktyce dość 

nietypowe. Mam stosunkowo krótkie nogi, i długi korpus (na pierwszy, a nawet na drugi rzut oka 

wyglądam normalnie ). Jednak, gdy szukam miejsca za kierownicą, muszę przesunąć fotel dość 

blisko kierownicy i dość mocno go obniżyć (żeby nie dotykać głową sufitu). Żeby jednak było 

ciekawiej, często fotel obniża się podczas przesuwania do tyłu więc nie zawsze jest odpowiedni 

zapas regulacji. Możecie mi wierzyć lub nie, ale wygodniej mi się siedzi w Hyundai-u i10 niż w 

Lexusie GS! 

Wzrost, proporcje, waga, a nawet sprawność fizyczna – mieszanka tych ,,parametrów” sprawia, że 

trudno (jeśli to w ogóle jest możliwe) jest zrobić auto pasujące do każdego. 

Samochód to nie but – nie ,,rozchodzi” się! 

Warto sobie uświadomić, że auto w przeciwieństwie do innych artykułów (butów, ubrań), nie może 

się do naszych potrzeb ,,dopasować” z czasem. Od razu, musimy mieć możliwość zajęcia 

komfortowej pozycji – auto musi do nas ,,pasować”.  

Kiedyś szukałem nowego samochodu, usiadłem w pewnym aucie, dopasowałem fotel i kierownicę 

– sprzedawca spytał czy wygodnie. Odpowiedziałem, że nie – nie jest mi wygodnie, na co on - ,,to 

kwestia regulacji ustawień fotela, trzeba to zrobić na spokojnie” – bzdura! Po ustawieniu fotela i 

kierownicy, powinniśmy mieć wrażenie, że samochód jest dla nas skrojony! Nie wierzmy 

sprzedawcom, że trzeba się przyzwyczaić czy dokładnie wyregulować fotel… w domu. 

Wyciszenie… 

Temat komfortu jazdy jest niezwykle szeroki, najważniejsza jest prawidłowa postawa, wygodny 

fotel to oczywiście nie wszystko. W długich trasach (i nie tylko) ważnym aspektem jest wyciszenie 

samochodu. W dobrze wyciszonym samochodzie nie tylko mniej się męczymy podczas jazdy, 

również możemy się cieszyć lepszym dźwiękiem z systemu audio. Nie bez powodu, pierwszą 
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rzeczą, którą wykonują specjalistyczne zakłady montujący profesjonalne nagłośnienie, jest 

wyciszenie wnętrza!  

We współczesnych samochodach, coraz mniejszym problemem są wibracje generowane przez 

silnik, jeśli jednak kupujemy samochód używany, warto na to zwrócić uwagę. Wibracje, podobnie 

jak hałas, negatywnie wpływają na samopoczucie kierowcy. 

Wyposażenie dodatkowe 

Oferowane na rynku samochody często można ,,doposażyć” w wiele elementów zwiększających 

komfort. Zaczynając od niemal standardowej klimatyzacji, kończąc na aktywnym tempomacie. 

Pozycji jest bardzo wiele, głównym kluczem wyboru jest stosunek ceny do wartości – chyba, że nie 

mamy ograniczeń finansowych. Dopłata 2000 zł do klimatyzacji wydaję się rozsądna, natomiast 10 

tys. zł za fabryczną nawigację to rozbój w biały dzień – ale jak tu kupić luksusowego Mercedesa 

bez nawigacji… 

Więcej informacji o wyposażeniu dodatkowym w dziale Wyposażenie. 

Komfort psychiczny 

Możemy mieć bardzo wygodny fotel, świetnie wyciszone wnętrze i pełne wyposażenie, a i tak 

samochód może nas wprowadzać w ponury nastrój. Często, ciemne (czarne) wnętrze, może działać 

przygnębiająco – subiektywna różnica w odczuciach kierowcy może być naprawdę duża. 

Atrakcyjnie zaprojektowane wnętrze w jasnych kolorach może nie jest tak praktyczne jak ,,szaro-

bure” i zazwyczaj wymaga dopłaty, jednak jest to ciekawa opcja dla znacznej części kierowców. 

Nasz nastrój mogą również poprawić eleganckie elementy wykończeniowe (np. drewno) lub 

skórzana tapicerka. Piękne wnętrze to ważny aspekt samochodu, przecież częściej oglądamy go od 

środka niż z zewnątrz. Niestety, zazwyczaj klienci ze względu na ograniczone możliwości 

finansowe, muszą wybierać, np. eleganckie jasne wnętrze lub dodatkowe 50 koni mechanicznych – 

zazwyczaj wygrywają konie . 

Światło i widoczność 

Producenci aut wymyślają coraz nowsze typy samochodów. Aby nowe pojazdy były ekonomiczne, 

muszą być bardzo opływowe, co wpływa na cały design. Dodatkowo, klienci coraz częściej 

wymagają od kombi dynamicznego wyglądu w stylu coupe. Powstaje później ,,kombi”, które nie 

jest ani specjalnie praktyczne, ani ładne... Nisko poprowadzona lina dachu, ogranicza opór 

powietrza i …widoczność. Dodatkowo, mniejsza ilość światła we wnętrzu może negatywnie 

wpływać na komfort psychiczny kierowcy i pasażerów. Mała powierzchnia szyb (szczególnie 
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bocznych) ma dla producentów jeszcze jedną zaletę – łatwiej (taniej) jest stworzyć sztywne 

nadwozie, które dobrze ,,wypadnie” w testach zderzeniowych. Dlatego, czasem się zdarza, że stare 

wersje samochodów oferują większą przestrzeń i lepszą widoczność!  

Koszty eksploatacji – na auto wydajemy dużo… 

Ważną kwestią, mającą bardzo duże znaczenie przy zakupie jakiegokolwiek produktu, jest jego 

cena. Samochody są dość nietypowym produktem. Po pierwsze - na zakup auta wydajemy 

proporcjonalnie dużo pieniędzy (zazwyczaj tylko mieszkanie mamy droższe). Po drugie,  kwota za 

którą kupujemy samochód to tylko jedna z wielu składowych, które musimy zapłacić. Do tego 

dochodzą m.in.: 

 Paliwo 

 Serwis, naprawy, eksploatacja 

 Zakup ubezpieczenia 

 Utrata wartości 

 Opłaty, pozostałe koszty 

 ,,Koszt użytkownika” 

Koszt zakupu samochodu 

Tą kwotę najłatwiej przewidzieć w przypadku kupowania samochodu nowego. Sprawa jest prosta – 

wartość pojazdu plus ew. koszty leasingu czy kredytu. Zawsze trudno odpowiedzieć obiektywnie na 

pytanie ,,czy stać mnie na auto kosztujące tyle pieniędzy?”. Warto sobie zadać pytanie 

pomocnicze – co się stanie jeśli mój samochód zostanie skradziony, padnie ofiarą wandalizmu, lub 

rozbiję go jadąc pod wpływem alkoholu? Jeśli w wyniku utraty lub zniszczenia pojazdu mamy paść 

na zawał to może warto przemyśleć zakup czegoś tańszego. 

Jeśli kupujemy auto na kredyt, weźmy pod uwagę możliwość utraty pracy, podwyżkę cen paliwa 

czy innych kosztów eksploatacji – dla swojego zdrowia psychicznego nie warto kupować niczego 

(a w szczególności bardziej samochodu) wykorzystując wszystkie swoje możliwości finansowe. 

Wiem, łatwo powiedzieć, a trudniej zrobić, przy naszych zarobkach. I tak, i nie. Zawsze można 

kupić auto tańsze, prostsze w naprawach, tańsze w eksploatacji. Jednak umiar w wydawaniu 

pieniędzy na samochód nie jest naszą narodową zaletą. Często widujemy na ulicach ,,wypasione” 

Mercedesy których właścicielom niestety już nie starczyło pieniędzy np. na zakup opon zimowych. 

http://przyspieszenie.pl/
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Przy tej okazji przychodzi mi to głowy pewien dowcip, dość dobrze ilustrujący to zagadnienie – 

Polak jadący starym Trabantem miał stłuczkę z Niemcem jadącym nowym Mercedesem. Polak 

wyskakuje z rozbitego Trabanta, lamentuje, płacze – oto popsuł swoje ukochane auto. Na to 

właściciel Mercedesa mówi ze spokojem - ,,Widzisz – nie trzeba było kupować takiego drogiego 

samochodu!” 

Ogólnie – wynika to z wielu przyczyn – kupujemy samochody za drogie i często ładujemy się z 

tego powodu w solidne tarapaty. Tańszy samochód może być naprawdę bardziej komfortowy i … 

bezpieczny. Osobiście wolę jeździć mniejszym, tańszym autem, ale sprawnym w 100%, niż 

luksusową limuzyną z niedziałającym wyposażeniem, zawieszeniem do remontu i ,,łysych” 

oponach. 

Najważniejsze – planując zakup samochodu uwzględnijmy pozostałe koszty! 

Paliwo 

Przy zakupie nowego samochodu bierzemy oczywiście pod uwagę, ile wynosi średnie spalanie. 

Choć w praktyce, rzadko kiedy realne ,,średnie spalanie” będzie wynosić tyle, ile podaje producent, 

to jednak czymś trzeba się kierować. Nie zawsze (raczej w wyjątkowych przypadkach) możemy 

sprawdzić, ile konkretny samochód będzie spalał ,,w naszych” rękach. Ogólnie dobrze jest dołożyć 

do wartości podawanych przez producenta ok. 25%, choć czasem osoby jeżdżące bardzo 

dynamicznie, lub wyłącznie na krótkich dystansach mogą spokojnie podwoić wartość średniego 

spalania podawanego przez producenta.  

Ceny paliwa w ostatnich latach dość mocno wzrosły, niestety szanse na obniżkę cen nie są duże. 

Przeciwnie – nie będzie przesadą, jeśli założymy, że za kilka lat paliwo może kosztować 7-8 zł (lub 

może już 2-3 euro). 

Dygresja – pamiętam jak kilkanaście lat temu benzyna kosztowała 1,7 zł a olej napędowy 1,3 zł. W 

tym czasie, mój znajomy (rozsądny człowiek) zapewniał mnie, że jak cena benzyny przekroczy 

2zł/litr to ludzie się zbuntują, wyjdą na ulicę, przestaną tankować i paliwo stanienie. Nie stało się 

tak, ani przy 2 zł, ani przy 3 zł, 4 zł, 5 zł… 

Serwis, naprawy, eksploatacja 

Ile może kosztować nas serwisowanie samochodu? Najłatwiej to oszacować, jeśli zamierzamy 

kupić nowe auto. Przy zakupie, sprzedawca, z pewnością może nam udzielić pomocnych 

informacji, np. ,,mały przegląd” co 15 tys. km kosztuje 700 zł, a ,,duży” co 30 tys. km kosztuje 

1300 zł. Mnożymy to przez szacunkową ilość przejechanych kilometrów i otrzymujemy pewną 
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kwotę, która … jest punktem wyjścia. Tzn. wiadomo, że na 100% nie będzie taniej, a 

najprawdopodobniej będzie drożej. Jakie są dodatkowe koszty związane z bieżącym 

serwisowaniem samochodu? 

 Zakup i wymiana opon  

 Mycie, konserwacja nadwozia 

 Olej ,,na dolewkę”, płyn do spryskiwaczy 

 Usterki których nie obejmuje gwarancja 

Te ,,drobiazgi” same w sobie nie są specjalnie kosztowne, ale w całości mogą być odczuwalne pod 

względem finansowym. Szczególnie usterki i awarie, które nie są naprawiane na gwarancji mogą 

być kosztowne. Jakie to awarie? Wbrew pozorom jest ich bardzo dużo np.: uszkodzone sprzęgło 

(koło dwumasowe), uszkodzenie elementów układu paliwowego (wrażliwych na niską jakość 

paliwa), zużycie hamulców, uszkodzenie zawieszenia, uszkodzenia kół. Czasem wystarczy nie 

zauważyć jednej dziury na drodze, aby uszkodzić koła, zawieszenie – często usunięcie tego typu 

awarii jest bardzo kosztowne, szczególnie przy drogich samochodach z wyrafinowanymi 

rozwiązaniami konstrukcyjnymi. 

Ogólnie rzecz ujmując, serwis nowego samochodu może wynosić od 2 tys. zł rocznie do… górna 

granica jest trudna do oszacowania.  

Zakup ubezpieczenia 

W przypadku zakupu nowego samochodu, większość klientów oprócz obowiązkowego 

ubezpieczenia OC (od Odpowiedzialności Cywilnej) wykupuje również polisę AC (Auto Casco). 

Dodatkowo, polisa AC jest zazwyczaj również wymagana przez bank, jeśli nowy samochód 

nabywamy w kredycie lub leasingu. Sprzedawcy często kuszą klientów ofertami typu ,,polisa 

gratis” lub za 1% wartości auta. Warto brać pod uwagę, że mimo faktu, że nowe samochody mają 

stosunkowo tanie polisy AC to często, kolejny rok ubezpieczenia (pomimo mniejszej wartości 

pojazdu) jest droższy. Tym bardziej, jeśli zdarzy się jakaś szkoda likwidowana z polisy AC. 

Teoretycznie zawsze możemy nie kupować polisy AC… chyba, że wzięliśmy kredyt. Dlatego, nie 

warto brać kredytu czy leasingu na wiele lat, ponieważ oprócz sporych odsetek będziemy musieli 

wykupić (często drogą) polisę AC, która niekoniecznie jest nam potrzebna. 

Niezależnie, czy kupujemy tylko polisę OC, czy cały pakiet obejmujący OC, AC, NWW, 

Assistance, zakup polisy to kolejny stały koszt, na który musimy być przygotowani. 
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Utrata wartości 

Czas użytkowania samochodów przez ,,pierwszych” właścicieli w ostatnich czasach mocno się 

skrócił. Jeszcze, dwadzieścia lat temu, większość kierowców (szczególnie w zachodniej Europie) 

kupowała samochód na co najmniej 5-10 lat. Dziś, bardzo duże grono osób wymienia samochody 

co 3-5 lat. Jeśli kupujemy nowy samochód, który za 3 lata zamierzamy sprzedać, musimy wziąć 

pod uwagę utratę wartości pojazdu. Np. kupując nowe auto klasy średniej za 100 tys. zł, możemy 

zakładać, że po upływie 3 lat będzie ono warte przy odsprzedaży np. 50 tys. zł. Czyli tak naprawdę, 

oprócz wszystkich pozostałych kosztów utrzymania, posiadanie tego konkretnego samochodu 

kosztowało nas 50 tys. zł!  

Ile moje auto straci na wartości? Ogólnie rzecz ujmując, im droższy, bardziej nietypowy samochód, 

tym więcej procentowo (i oczywiście kwotowo) straci na wartości. Najwięcej na wartości tracą 

samochody luksusowe, najmniej – tanie i ekonomiczne. Powód jest prosty, klienci szukający 

używanych aut zazwyczaj nie chcą (lub nie mogą) wydawać dużo na paliwo, serwis i inne koszty 

eksploatacji. 

Nawet kupując dwa samochody w identycznej cenie, nie możemy zakładać, że po upływie kilku lat 

będą warte tyle samo. Niektóre marki (modele) są bardzo poszukiwane na rynku aut używanych, 

inne trudno sprzedać za rozsądną cenę.  

Dla przykładu rozważmy zakup dwóch aut za tą samą cenę, powiedzmy za 100 tys. zł. Jedno auto to 

np. podstawowa wersja Toyoty Avensis z silnikiem Diesla, drugie to np. Renault Laguna z pełnym 

wyposażeniem i silnikiem benzynowym. Jest niemal pewne, że pomimo takiej samej ceny zakupu 

ekonomiczna Toyota po 3 latach eksploatacji będzie znacznie więcej warta niż ekskluzywne 

Renault. Różnica może być naprawdę duża, 3-leni Avensis może być wyceniany np. na 60 tys. zł, a 

Laguna na jedynie 40 tys. zł. Czyli w naszym przykładzie, na 3-letniej eksploatacji Toyoty 

oszczędzamy 20 tys. zł! Tego nie widać na pierwszy rzut oka, ta kwota staje się faktem dopiero przy 

sprzedaży samochodu – trzeba to brać jednak pod uwagę. 

Oczywiście najrozsądniej, jest jeździć samochodem długo, im dłużej tym lepiej, a na pewno taniej. 

Wielu kierowców pozbywa się 2-3 letnich aut, zaraz po upływie gwarancji - ,,bo zaraz zacznie się 

sypać”. Po pierwsze, jeśli auto ,,wytrzymuje” jedynie 2-3 lata eksploatacji to jest nic nie warte i tym 

bardziej nie warto kupować drugiego takiego samego, tylko nowego. Po drugie, większość 

oferowanych na naszym rynku pojazdów, jeśli jest właściwie serwisowana i użytkowana, 

wytrzymuje przebiegi rzędu 300-500 tys. km bez większych problemów, więc nie ma ,,realnego” 

powodu, aby zmieniać auto. Po trzecie, często pojawiają się nowe modele samochodów – to fakt. 
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Jednak, rzadko kiedy kolejny model był wyraźnie lepszy od poprzedniego. Często ,,nowy” model to 

niemal identyczny samochód jakim jeździmy tylko w nieco innym ,,ubranku” – czy warto jest 

płacić sporą kwotę pieniędzy tylko i wyłącznie za nowszy wygląd? 

Opłaty, pozostałe koszty 

Doświadczeni kierowcy doskonale sobie zdają sprawę z pozostałych kosztów posiadania 

samochodu. Jednak osoby kupujący swoje pierwsze auto, rzadko pamiętają, że do wszystkich wyżej 

wymienionych kosztów związanych z posiadaniem i użytkowaniem samochodu trzeba doliczyć 

takie wydatki jak: opłaty za autostrady, parkingi. Może się zdarzyć, że te kwoty są porównywalne 

np. z kosztami paliwa! Wystarczy, że do pracy jedziemy płatną autostradą, i korzystamy z płatnych 

miejsc parkingowych w mieście – rachunek miesięczny może bez problemu przekroczyć 1000 zł! 

,,Koszt użytkownika” 

Policzyliśmy już koszty zakupu, serwisu, ubezpieczenia, eksploatacji – czy tylko tyle będzie nas 

kosztował samochód? Nie. Dochodzi jeszcze jedna płatność – nasz czas! Jeśli np. kupujemy stary, 

używany samochód, który wymaga ,,troski” i częstych (np. raz w miesiącu) wizyt u mechanika to 

realnie rzecz biorąc, powinniśmy policzyć również swój ,,stracony” czas, i brać pod uwagę tzw. 

,,zawracanie głowy”. Są klienci, którzy poszukują aut z maksymalnie długim okresem 

międzyprzeglądowym, żeby nie tracić swojego ,,cennego” czasu na serwis. Szukamy jak 

najbardziej bezawaryjnych samochodów, nie tylko po to, żeby nie płacić za naprawy. Również po 

to, aby cały czas mieć dostępne auto i nie musieć myśleć, jak i gdzie naprawić jakąś usterkę. Często 

dzień bez sprawnego samochodu jest dniem straconym . 

Atrakcyjny wygląd bywa najważniejszy 

Zazwyczaj każdy samochód, który kupujemy jest pewnym kompromisem. Np. jest albo bardzo 

praktyczny albo bardzo ładny. W naszym kraju większość kierowców wybierze pierwszy wariant – 

tani, praktyczny, niekoniecznie piękny. Wynika to z wielu powodów, choć z pewnością główną 

przyczyną są dość niskie zarobki oraz pewne… uprzedzenia. 

Dlaczego warto kupić ładny samochód? A może precyzyjnej, dlaczego warto kupić samochód który 

NAM się podoba?  

Hindusi uważają (a to bardzo mądry naród), że patrzenie na ,,brzydkie” rzeczy w pewien sposób 

,,kaleczy” psychikę człowieka. Przykład ekstremalny – problemy ze zdrowiem psychicznym ludzi 

powracających z wojny, niekoniecznie walczących - lekarzy, sanitariuszy, techników. Z drugiej 

strony od dawna wiadomo, że patrzenie na ,,rzeczy piękne” jest uzdrawiające dla ciała i umysłu. 

http://przyspieszenie.pl/
https://www.facebook.com/przyspieszenie
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Przenosząc powyższe ,,prawdy” w świat motoryzacji, dostrzegamy pewną dysproporcję - jak tu 

porównywać wojnę do samochodu. Jednak, współczesne badania konsumentów, jednoznacznie 

wskazują, że klienci którym własne auto się bardzo podoba, są bardziej z niego zadowoleni. 

Ewentualne awarie, problemy (a takie zawsze mogą się zdarzyć) nie są większym problemem. 

Przytoczę pewną autentyczną rozmowę dwóch przyjaciół (mężczyzn). Dotyczyła ona porównania 

Renault Laguny (piękna) i Skody Octavii (praktyczna). Zwolennik ,,pięknej” Laguny argumentuje  

- Wiesz – nawet jak Laguna się popsuje raz na kilka miesięcy to i tak ją wolę od Skody, która ani 

razu by się nie popsuła! 

- Jak to? Wolisz jeździć co chwilę do ASO, niż kupić prostą Skodę i mieć spokój na lata? 

- A powiedz mi. Czy wolałbyś uprawiać sex z 30-letnią Monicą Belluci (zakładając, że raz w 

miesiącu Monika ,,obrazi się na kilka dni”) czy może z niezawodną, 60-letnią babcią? 

Jak tu pokonać taki argument  

Czasem warto, nie kierować się ,,logiką” i kupić coś pięknego, nawet kosztem praktyczności. Jeśli 

auto nam się podoba to jest to TWARDA zaleta, taka sama jak niskie spalanie czy pojemność 

bagażnika. Kto wie, czy nie jest to najważniejsza zaleta. Bardzo wiele samochodów, odniosło 

wielki sukces rynkowy, mimo awaryjnej technologii, czy małej praktyczności – wystarczył świetny 

wygląd!  

Bezawaryjność vs. nowoczesne technologie 

Powszechnie wiadomo, że im rzadziej samochód się psuje tym lepiej – to oczywiste. Jak znaleźć 

model samochodu, który będzie się psuł najmniej? 

Niestety, czasy kiedy produkowano ,,pewne” samochody skończyły się w latach 90-tych. 

Postarzanie produktu jest powszechną praktyką przy produkcji nowych samochodów, dlatego zakup 

bezawaryjnego samochodu na wiele lat jest coraz trudniejszym zadaniem. Czasy kiedy Mercedes 

był absolutnie niezawodny, a Volkswagen bardzo tani w eksploatacji, są już przeszłością. Jak więc 

możemy się bronić przed awaryjnymi samochodami? 

Im prościej tym lepiej? 

Jeśli zależy nam na maksymalnej bezawaryjności, warto poszukać stosunkowo prostych 

samochodów. Bez skomplikowanych i delikatnych silników (turbo, wtrysk bezpośredni), bez 

niepotrzebnego wyposażenia, o prostej konstrukcji i dobrej jakości wykonania. Niestety takich 

samochodów jest coraz mniej, ale jeszcze są. 

http://przyspieszenie.pl/
https://www.facebook.com/przyspieszenie
http://przyspieszenie.pl/29761/jak-producenci-aut-oszukuja-kierowcow/
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Choroby wieku dziecięcego 

Często najbardziej usterkowe są pierwsze wersje nowego modelu samochodu, producenci tłumaczą 

się wyrażeniem-wytrychem: ,,choroby wieku dziecięcego”. Nowe modele psują się częściej, jednak 

po kilku latach produkcji zazwyczaj udaję się wyeliminować główne wady pojazdu. 

Nie gonić za nowościami – niech inni testują 

Jest spora grupa klientów (kupujących również bardzo drogie auta), którzy kupują ,,schodzące” 

modele. Taka koncepcja ma sporo zalet. Po pierwsze – modele wychodzące z produkcji często są 

mocno przecenione – więc zaoszczędzamy na zakupie. Po drugie – są ,,przetestowane” przez 

tysiące kierowców i zazwyczaj są bardziej dopracowane i bezawaryjne niż nowsze wersje. 

Największą wadą (dla niektórych zaletą) takiego podejścia jest fakt, że kupujemy nowe auto, które 

wygląda jak… używane 

Emocje – czy kierujemy się rozumem? 

Kierowcy to ludzie, a ludzie przy dokonywaniu jakichkolwiek wyborów kierują się emocjami, 

czasem nie są zbyt racjonalni. Czy możemy walczyć z emocjami? Czy w ogóle warto? 

Niedawno znalazłem na stronach portalu aukcyjnego niezwykle ciekawe auto – Alfę Romeo 156 z 

małym przebiegiem, super wyposażeniem w niebywale niskiej cenie. Zapytałem kolegę (miłośnika 

marki Alfa Romeo) dlaczego to auto jest tak tanie i czy warto je kupić. Odpowiedź była mniej 

więcej taka: będzie się psuć zawieszenie, silnik, elektryka, …, auto ,,rozejdzie się”. Na naprawy i 

remonty wydasz masę pieniędzy, stracisz dużo czasu w warsztatach, po krótkiej eksploatacji 

sprzedasz auto za pół ceny, ale oczywiście polecam Ci zakup tego auta! 

Dla prawdziwego fana danej marki (czy modelu) jakiekolwiek wady nie mają żadnego znaczenia! 

Czy Alfaholik ma się zmuszać do zakupu innego auta? 

Właściwie wybrany samochód powinien z jednej strony odpowiadać naszym osobistym 

preferencjom, z drugiej spełniać konkretne wymagania. Jeśli np. kochamy czerwone Mercedesy i 

poszukujemy auta dla 6-osobowej rodziny to nasze potrzeby (zewnętrzne i osobiste) najlepiej 

zaspokoi np. czerwony Mercedes Viano. Oczywiście nie zawsze jest to takie proste, czasem nie da 

się znaleźć ,,idealnego” samochodu, jednak i tak warto sobie uświadomić czego szukamy, na czym 

nam zależy. 

 

http://przyspieszenie.pl/
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Rozdział 2: Zastosowanie samochodu 

Aby wybrać pojazd dostosowany do swoich potrzeb musimy na początku określić… swoje 

potrzeby. Wystarczy szczerze odpowiedzieć sobie na kilka pytań, żeby dość dokładnie wyliczyć 

swoje wymagania odnośnie funkcjonalności samochodu.  

Zanim jednak zacznę opisywać dokładniej kilka ,,scenariuszy”, chciałem poruszyć niezmiernie 

istotny ,,parametr”, często ignorowany przy zakupie. Żaden samochód nie jest wykorzystywany 

tylko i wyłącznie w jednej ,,funkcji”. Auto sportowe czasem jest używane do przeprowadzki, a 

samochód miejski do dalekich wakacyjnych wojaży. 

Dlatego ważne jest określenie, która funkcja (cecha) pojazdu jest dla nas najważniejsza, jakie zalety 

są najważniejsze. 

Funkcje codzienne,  funkcje okazjonalne – samochód 5-osobowej 
rodziny 

Czy gdy posiadamy 5-osobową rodzinę to automatycznie potrzebujemy tzw. samochodu 

rodzinnego? Czy jeśli lubimy dynamiczną jazdę to najlepsze dla nas będzie auto sportowe? A jakie 

auto ma wybrać osoba, która ma liczną rodzinę i lubi dynamiczną jazdę? 

Odpowiedź jest prosta – trzeba tylko znaleźć główną (codzienną) funkcję pojazdu. W tym wypadku 

może to być np. dowożenie dzieci do szkoły i rodziców do pracy. Wówczas najlepiej może się 

sprawdzić minivan (np. Renault Scenic). Wszyscy się spokojnie pomieszczą, ale dynamika… cóż 

nie ma 300-konnych minivanów.  

Jednak to nie jedyny możliwy scenariusz. Wyobraźmy sobie, że dzieci chodzą do szkoły same, a ich 

matka nie potrzebuje auta ponieważ mieszka w centrum miasta. Dodatkowo, głowa rodziny to 

przejeżdżający 80 tys. km rocznie biznesman. Razem jeżdżą tylko na wakacje dwa razy do roku. 

Jakie auto mogą kupić? Szybkiego i luksusowego sedana? Czemu nie! To, że raz na pół roku auto 

będzie wykorzystywane jako pojazd ,,ekspedycyjny” nie przekreśla tego zakupu. Wystarczy 

bagażnik dachowy i spokojnie pomieścimy 5 osób nawet z kompletem bagaży.  

Najważniejsza jest główna funkcja samochodu – to ona powinna determinować zakup. 

Samochód uniwersalny 

Niełatwo znaleźć auto, które jest dobre we wszystkim – czy są w ogóle takie samochody. Tanie i 

eleganckie, szybkie i ekonomiczne, pojemne, ale nie za duże. Co ciekawe, grupa kierowców 

szukających takiego ,,uniwersalnego” pojazdu jest najbardziej liczna – powód jest oczywisty, tylko 

http://przyspieszenie.pl/
https://www.facebook.com/przyspieszenie
http://przyspieszenie.pl/kategoria/testy/samochody/renault/scenic/
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nielicznych klientów stać na posiadanie kilku aut. Zazwyczaj musimy kupić jedno auto ,,do 

wszystkiego”. 

Znalezienie samochodu uniwersalnego wbrew pozorom nie jest trudne. Trzeba po prostu znaleźć 

jedną najważniejszą dla nas funkcję, tylko jedną. Dla przykładu, około 10 lat temu szukałem 

pojazdu uniwersalnego – cena: do 10 tys. zł. Pojazd miał służyć do jazd miejskich, dalekich 

wypadów z kompletem pasażerów i dawać frajdę z jazdy, spalać niewiele paliwa i być prosty w 

naprawach. Bez żartów – przecież nie ma takiego pojazdu! No tak – wybierzmy więc funkcję która 

jest ,,codzienna” – cóż – jazda po mieście. Kupiłem więc samochód miejski! Miał służyć również 

do dalekich podróży – więc szukałem najbardziej pojemnego samochodu, ale miejskiego – 

pamiętałem o podstawowej funkcji. Mój wybór padł na popularnego Matiza. Auto spisywało się 

doskonale, tanie, ekonomiczne, wygodne do miasta. Dalekie trasy z kompletem pasażerów – cóż to 

była tragedia. Gdy jechałem Zakopianką w 5 osób z bagażami, i mimo redukcji do 3 biegu, 

samochód zwalniał przy podjeżdżaniu pod górkę… Dodam tylko jeden szczegół – tylko raz (przez 

2 lata użytkowania) jeździłem po górzystym terenie z kompletem pasażerów, tylko raz! Więc ta 

,,funkcja” pojazdu, nie miała w sumie żadnego znaczenia. 

Warto wybrać jedną, główną funkcję pojazdu, nawet gdy samochód ma być ,,do wszystkiego”. Dla 

rolnika mieszkającego w Bieszczadach samochód uniwersalny to pełnokrwista terenówka, a dla 

kierowcy rajdowego, autem uniwersalnym do codziennej jazdy może być Porsche 911… 

Samochody superuniwersalne? 

Niedawno miałem przyjemność jeździć nowym Audi RS6. Duże, wygodne kombi. 580-konny silnik 

zapewnia lepsze przyspieszenie niż Porsche 911 Carrera S, a dzięki pneumatycznemu zawieszeniu 

można jeździć komfortowo i wygodnie. Sprawny napęd 4x4 umożliwia bezpieczną jazdę w 

każdych warunkach. Czy to jest samochód superuniwersalny? Nie, bo jak już ustaliliśmy, nie ma 

takich pojazdów. Dlaczego? Po pierwsze, kosztuje pół miliona złotych, po drugie – nie jest to 

idealny pojazd na dalekie podróże. Jak to? Przy dynamicznej jeździe auto ma zasięg około 250 

kilometrów, czyli na niemieckiej autostradzie trzeba tankować co… godzinę?! Choć tego typu 

samochody są reklamowane jako bardzo wszechstronne pojazdy, to są to tak naprawdę pojazdy 

sportowe. Duże, pojemne i w miarę praktyczne – ale sportowe, służące do dawania frajdy z jazdy! 

Samochód rodzinny 

Jaki powinien być idealny samochód rodzinny? Oczywiście to zależy od naszych potrzeb, w 

szczególności od ,,liczebności” naszej rodziny. Sprawą oczywistą jest, że rodzina typu 2+1 

http://przyspieszenie.pl/
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potrzebuje innego pojazdu niż rodzina typu 2+5. Mała, 3-4 osoba rodzina wygodnie się zmieści w 

praktycznie każdym aucie, oczywiście pod warunkiem, że nie przewożą większych bagaży, a tych 

zawsze może być sporo… 

Przestrzeń ładunkowa 

Typowy wakacyjny ekwipunek rodziny z małym dzieckiem: wózek, składany kojec, walizka 

ubranek, worek jednorazowych pieluszek. Do tego dochodzą pakunki rodziców oraz innych 

dzieci… Cóż, taki ekwipunek nie wszędzie się zmieści. Trzeba jednak brać również pod uwagę jak 

często będziemy jeździć ,,z pełnym” wyposażeniem. Jeśli będą to cotygodniowe wyjazdy na 

weekend, warto kupić typowe auto rodzinne, czyli minivana lub vana. Nawet największe 

samochody typu kombi nie są tak praktyczne i wygodne jak średniej wielkości minivan, który ma 

jeszcze inne zalety… 

Komfort 

Co to znaczy komfortowy samochód rodzinny? Jakie cechy są najważniejsze? Samochód musi 

zapewniać odpowiednie miejsce ,,pracy” kierowcy – to oczywiste.  

Dużą zaletą każdego pojazdu rodzinnego jest nieco wyższe nadwozie (np. minivan, SUV) – dzięki 

temu procedura ,,wkładania” małego dziecka do fotelika jest dużo wygodniejsza, nie musimy się 

schylać, mamy więcej dostępnej przestrzeni. Większa wysokość pojazdu może mieć jeszcze jedną 

zaletę – pośrednio może zwiększać komfort kierowcy. Jak to możliwe? Prosty test – montuję dwa 

foteliki z tyłu w ,,normalnym” aucie – co widać z perspektywy 2-3 letniego dziecka? Niewiele… 

Dzieję się tak dlatego, że w ,,normalnych” autach (typu sedan, hatchback, kombi) siedzenia są 

usytuowane dość nisko względem dolnej krawędzi bocznych szyb. Dlatego ,,mali” pasażerowie 

niewiele widzą i się… nudzą. Sytuacja zupełnie się zmienia, gdy fotelik zamontujemy na 

,,wysokim” fotelu w minivanie – wówczas nie tylko mamy znacznie łatwiejszy dostęp do fotelika – 

dodatkowo dziecko widzi to, co się wokół dzieje i po prostu się nie nudzi – i tym samym sprawia 

mniej problemów w podróży. 

Samochód rodzinny nie musi być duży, wystarczy żeby był… sprytny! 

Duży (długi) samochód nie zawsze jest praktyczny – szczególnie jeśli jeździmy głównie po mieście. 

Jest jednak spora grupa samochodów będąca kompromisem pomiędzy klasycznymi minivanami a 

typowymi samochodami miejskimi.  

Pojazdy takie jak Nissan Note czy Fiat 500L mogą się świetnie sprawdzić jako rodzinne pojazdy, 

służące głównie do jazdy po mieście. Ich główna wadę – stosunkowo mały bagażnik – 

http://przyspieszenie.pl/
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rekompensuje pojemne wnętrze i niewielkie rozmiary ułatwiające jazdę w mieście. 

Wyposażenie samochodu rodzinnego 

Obecnie większość nowych aut jest w standardzie wyposażona w klimatyzację manualną, radio, 

systemy ABS, ESP. Jakie elementy wyposażenia warto ,,dołożyć” do wyposażenia podstawowego. 

1) Automatyczna klimatyzacja – pozwala na łatwiejsze ustawienie optymalnej temperatury i 

zmniejsza ryzyko przypadkowych przeziębień. Część producentów (np. Renault) dodatkowo 

wyposaża systemy klimatyzacji w funkcję ,,Soft” umożliwiającą łagodniejsze schładzanie 

pojazdu – bardzo dobre rozwiązanie, przydatne szczególnie przy małych dzieciach. 

2) W większości ,,normalnych” pojazdów rodzinnych w wyposażeniu standardowym są 

praktyczne osłony przeciwsłoneczne dla pasażerów tylnych miejsc. Jednak często w 

pojazdach firm niemieckich za takie rzeczy trzeba dopłacić… 

3) Hak – jeśli zamierzamy przewozić rowery, bagażnik montowany na haku może się okazać 

najpraktyczniejszym rozwiązaniem. Samochody marki Opel można wyposażyć w 

zintegrowany bagażnik na rowery – Flex Fix 

4) Zintegrowane foteliki dziecięce – coraz częściej możemy spotkać samochody z możliwością 

zamówienia zintegrowanych fotelików dziecięcych (VW, Volvo) – jest to rozwiązanie 

bardzo wygodne i przede wszystkim bezpieczne – warto skorzystać z takiej opcji. 

5) Składane tylne fotele z osobną regulacją – dzięki temu możemy w łatwy sposób dostosować 

pojazd do swoich aktualnych (zazwyczaj często się zmieniających potrzeb). Większość 

minivanów posiada 3 niezależne fotele z tyłu z trzema uchwytami iso-fix. 

6) 7-osobowy samochód –  czasem warto kupić 7-osobowe auto, nawet jeśli nasza rodzina 

zmieści się w ,,zwykły” samochód. Takie rozwiązanie sprawdza się w praktyce, szczególnie, 

że ostatni rząd siedzeń zazwyczaj można łatwo złożyć. W części aut, dodatkowy rząd 

siedzeń wymaga dopłaty (np. VW Sharan), w niektórych (np. Renault Grand Scenic) ta 

opcja wyposażenia jest standardowa. Oczywiście, jazda w 7 osób znacznie ogranicza 

możliwość przewożenia bagażu, ale zawsze można się ,,ratować” boxem dachowym. 

7) Okno dachowe – takie rozwiązanie dobrze doświetla wnętrze i zwiększa komfort pasażerów. 

Jest to jednak sprawa dość indywidualna i warto przetestować ją przed zakupem. Niektórzy 

kierowcy i pasażerowie nie czują się bowiem zbyt komfortowo w takiej sytuacji. Brak im 

poczucia bezpieczeństwa, prywatności. Oczywiście, praktycznie każde okno dachowe 
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można zasłonić, tylko po co w takim razie dopłacać do takiego rozwiązania. Dodatkową 

wadą tego typu rozwiązań jest słabsze wyciszenie pojazdu, odczuwalne szczególnie przy 

jeździe z dużymi prędkościami. 

Samochód rodzinny powinien być tani… 

Trzeba brać pod uwagę, że auta rodzinne zazwyczaj pracują ,,w ciężkich” warunkach. Wnętrze (i 

nie tylko) często jest narażone na przypadkowe uszkodzenia, zabrudzenia itd. Warto kupić takie 

auto, którego ,, nie będzie nam szkoda”. Producenci wychodzą naprzeciw oczekiwaniom klientów i 

np. produkują tapicerkę odporną na zabrudzenia (Renault), ale warto traktować auto rodzinne jako 

pojazd czysto użytkowy. Może być piękny, komfortowy, ale przede wszystkim ma być praktyczny.  

Z tego powodu, świetnymi pojazdami rodzinnymi są samochody ,,wywodzące” się z aut 

dostawczych (np. Peugeot Partner czy Mercedes Viano). Proste, czasem wręcz prymitywne, okazują 

się najpraktyczniejsze.   

 

Emocje, sport, osiągi 

Producenci samochodów oferują coraz mocniejsze pojazdy w coraz niższych cenach. Samochód 

coraz częściej ma być nie tylko praktyczny, ale również zapewniać frajdę z samej jazdy. Wielu 

kierowców chętnie akceptuje pewne niedogodności samochodów ,,sportowych” takich jak niższy 

komfort jazdy czy większe koszty eksploatacji – dla nich najważniejsze są emocje jakich może 

dostarczyć prowadzenie auta o zacięciu sportowym.  

Samochód sportowy – czyli jaki? 

Jeszcze do niedawna, z pojęciem samochodu sportowego kojarzyły nam się takie marki jak 

Porsche, Ferrari. Jednak obecnie jest dostępnych na rynku bardzo dużo ,,usportowionych” aut – są 

szybkie, mają zapewnić frajdę z jazdy i są znacznie bardziej praktyczne niż klasyczne auta 

sportowe. Czy Skoda Fabia RS różni się bardzo od Porsche 911? Jeśli chodzi o główną funkcję to 

różnice nie są wielkie. Oba auta mają zapewnić frajdę z jazdy – oczywiście 911-stka to inna liga 

(szczególnie jeśli chodzi o cenę) niż Fabia RS, jednak podstawowe wymagania dla obu aut są 

podobne. 

Jaki powinien być samochód sportowy? 

Powinien spełniać dwa założenia: zapewniać emocje podczas jazdy i… wyróżniać się na ulicy.  
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Po pierwsze emocje! 

Emocje? A gdzie szybkość, przyspieszenie, moc… Cóż – to są tylko środki do osiągnięcia celu, 

którym jest dostarczenie niezapomnianych wrażeń z jazdy. Auto o małej mocy i stosunkowo 

słabych osiągach może zapewnić większe emocje (rzecz jasna subiektywne) niż znacznie 

mocniejszy samochód. Przykład: 200-konne Renault Clio RS (poprzedniej generacji) – ten 

samochód zapewni wiele więcej wrażeń z przyspieszania, pokonywania zakrętów, niż 400-konna 

limuzyna która jest… szybsza! Samochody sportowe nie służą do szybszego przemieszczania się z 

punktu A do B – szybkość tą i tak ograniczają przepisy ruchu drogowego – przynajmniej w teorii. 

Nikt przecież nie kupuje 500-konnego Porsche żeby szybciej dojeżdżać do pracy . 

Po drugie wygląd 

Nie ma co się oszukiwać, wszelkie ,,sportowe” pojazdy kupuje się również dlatego (a czasem 

przede wszystkim), że wyróżniają się na ulicy. Efektowny, agresywny wygląd łatwo przyciąga 

wzrok innych kierowców. To są samochody w pewnym sensie ,,dla szpanu” – i nie ma w tym nic 

złego! Możemy sobie oczywiście wmawiać, że ten sportowy czerwony kabriolet Mercedesa ma 

służyć głównie do szybkiej jazdy po górskich serpentynach lub próbować przekonać innych do tego 

punktu widzenia (np. żonę). Jednak fakty są takie, że samochody sportowe, ze swojej natury (i 

wynikających z owej natury skojarzeń) są, a właściwie powinny być, ,,szpanerskie”! 

Przede wszystkim jazda próbna 

Przy kupnie samochodu sportowego warto zwrócić uwagę na kilka istotnych spraw. Po pierwsze, 

nigdy nie kupujmy takich aut ,,z katalogu”. Nie zawsze jest możliwość, odbycia jazdy testowej 

identycznym modelem, ale zazwyczaj można znaleźć samochody ,,porównywalne” – czasem trzeba 

pojechać do innego miasta, ale warto! Musimy osobiście sprawdzić czy dźwięk silnika nie jest zbyt 

dokuczliwy, zawieszenie zbyt twarde. Samochody sportowe nie są tylko szybsze, są również 

znacznie mniej praktyczne i komfortowe. 

Jeszcze lepiej skorzystać ze specjalnych jazd na torze (czasem jest taka możliwość) i dopiero tam 

tak naprawdę poznamy wszystkie możliwości samochodu, lecz też nie do końca. Niedawno miałem 

okazję uczestniczyć w imprezie Audi Driving Expierence, w programie imprezy znalazły się takie 

atrakcje jak jazda po torze Audi R8 oraz test drogowy (140 km) modeli RS4 i RS6. Wydawałoby 

się, że to idealna impreza dla osób szukających sportowych aut. Tak jest w rzeczywistości, ale jest 

jeden mały ,,polski” haczyk. Otóż, w chwili obecnej, po naszych drogach nie da się jeździć (czy 

może bardziej cieszyć jazdą) praktycznie żadnym sportowym autem (RS6 jest jednym z wyjątków). 

http://przyspieszenie.pl/
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Często na imprezach typu Audi Driving Expierence jest wybrana specjalna trasa składająca się z 

autostrady i idealnie równych i krętych dróg pozamiejskich. Na takich drogach każde sportowe auto 

spisuje się znakomicie, ale nie każde auto sportowe będzie w stanie przejechać przez Łódź czy 

Warszawę… 

Wady samochodów sportowych 

Praktycznie każdy klient zamierzający nabyć auto sportowe wie, jakie są jego główne wady. 

Sprawą oczywistą jest, że takie auto nie będzie zbyt komfortowe, ani tanie w eksploatacji. Są 

jednak uciążliwe problemy o których nie każdy pamięta: 

1) Niskoprofilowe opony 

Nawet usportowione kompakty (hot-hatch) często są wyposażone w 18- lub 19-calowe koła z 

niskoprofilowymi oponami. Takie rozwiązanie ma kilka zalet, po pierwsze – łatwiej ,,zmieścić” 

duże tarcze hamulcowe, po drugie – auto z takimi kołami precyzyjniej się prowadzi w 

zakrętach, kierowca lepiej ,,czuje” drogę (zwykle aż za mocno). Oczywiście samochód z tak 

wielkimi felgami znacznie się wyróżnia na ulicy – kolejna ,,zaleta”. 

Same zalety! Cóż nie jest tak różowo. Na jakiejkolwiek nierówności (np. wyrwa w asfalcie) 

bardzo łatwo uszkodzić felgę, oponę czy zawieszenie. Czasem widać na ulicach ,,wypasione 

fury” na 20-calowych kołach, które przejeżdżają przez skrzyżowanie z prędkością 5 km/h, bo 

np. są tam tory tramwajowe… Miałem raz sytuację, kiedy uszkodziłem koło w 

,,usportowionym” kompakcie na równiej drodze bez żadnych wyrw. Jak to możliwe? Cóż, 

sztywne zawieszenie + opony które praktycznie nie amortyzują powodują, że czasem wystarczy 

przejechać przez koleiny na poprzecznej drodze… Od razu pojawiają się wibracje, sprawdzam 

w serwisie co się stało – felga – jak nowa, opona bez uszkodzeń, dlaczego więc nie da się 

wyważyć. Odpowiedź jest prosta – całe koło się skrzywiło, nie tylko krawędź. Jedno koło w 

sportowym samochodzie może kosztować kilka tysięcy zł! 

Jeśli zamierzamy użytkować auto sportowe w zimę (co ogólnie nie jest dobrym pomysłem), to ze 

względu na niskoprofilowe opony będziemy mieli spore problemy z trakcją. Opona zimowa, żeby 

dobrze spełniała swoją funkcję musi się nieco ,,ugiąć”, a opona o wysokości kilku centymetrów 

napompowana z ciśnieniem 2,5 bara praktycznie w ogóle ,,nie pracuje”. 

2) Hałas – co za dużo to nie zdrowo! 

Niemalże obowiązkową cechą auta o sportowych aspiracjach jest ,,głośny” układ 

wydechowy. Nie ma on takich funkcji jak w przypadku aut wyścigowych (m.in. zwiększenie 
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mocy silnika) – służy głównie do potęgowania emocji. Samochody sportowe często 

sprawiają tylko wrażenie, że są bardzo szybkie – głównie za sprawą głośnego układu 

wydechowego. Dobry samochód sportowy (np. Audi S5) zapewnia rasowy dźwięk silnika 

przy dynamicznej jeździe, a przy spokojnej jeździe w trasie (nawet z dużymi prędkościami) 

silnik jest niemal niesłyszalny – i o to chodzi! Nie wolno mylić aut sportowych z 

wyścigowymi. Te pierwsze są użytkowane na co dzień przez ,,cywilnych” kierowców, te 

drugie przez zawodników w kaskach. 

Umiejętności kierowcy czyli wąskie gardło… 

Zdecydowana większość klientów kupujących sportowe samochody to ,,amatorzy” – czyli zwykli 

śmiertelnicy, którzy nie trenują na co dzień na torach wyścigowych – to oczywiste, dlaczego więc o 

tym wspominam? Cóż - ,,mocne” samochody umożliwiają np. szybszą jazdę w zakręcie, ale bez 

odpowiednich umiejętności mogą być bardzo niebezpieczne. Jak to się dzieje? 

Wyobraźmy sobie jazdę po oblodzonej drodze autem typu FSO Polonez. Samochód efektownie 

wchodzi w poślizgi, stosunkowo łatwo jest nad nim zapanować – można sobie pomyśleć, fajnie 

było by pojeździć w poślizgach BMW M3… I tu pojawiają się problemy. Większość samochodów 

sportowych umożliwia znacznie szybszą i pewną jazdę. Jadąc Audi R8 z napędem na 4 koła mamy 

wrażenie, że nic nie jest w stanie wytrącić go z równowagi, jednak jeśli już tak się stanie to 

opanowanie pojazdu (nawet z pomocą elektronicznych systemów bezpieczeństwa) jest bardzo 

trudne, a często po prostu niemożliwe. Co się stanie z samochodem kompaktowym, gdy wjedziemy 

w zakręt z minimalnie za dużą prędkością? Cóż – nic groźnego – opony ,,zapiszczą”, włączy się 

system ESP – możemy opanować sytuację. W przypadku auta sportowego może to być dużo 

trudniejsze, nawet mały błąd kierowcy czasem może być ,,nie do odrobienia”.  

Aby cieszyć się z jazdy sportowym samochodem nasze umiejętności muszą być dostosowane do 

możliwości danego pojazdu. Z tego powodu, coraz częściej firmy oferujące sportowe pojazdy (np. 

Porsche) organizują imprezy na torach wyścigowych dla swoich klientów – takie szkolenia są 

bardzo pomocne, choć jeden dzień jazdy na torze nie zmieni naszych nawyków, ale może nam 

uświadomić, że nie jesteśmy tak dobrymi kierowcami jak nam się wydaje… 

Samochód służbowy 

Dla wielu kierowców samochód jest głównie narzędziem pracy oraz miejscem w którym spędzają 

dużą część dnia. Nie zawsze mamy wpływ na to jakim autem będziemy jeździć w pracy, ale czasem 

sami dla siebie wybieramy auto służbowe – o czym warto wtedy pamiętać. 
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Samochód na trasy czyli wygoda przede wszystkim  

Pojazd który jest dla nas narzędziem pracy powinien być komfortowy, oczywiście nie zawsze jest to 

możliwe, np. jeśli mamy do wydania 30 tys. zł. na nowy samochód to trudno będzie znaleźć bardzo 

komfortowe auto, ale nawet i w tym przypadku nie jesteśmy skazani na porażkę. Dlaczego komfort 

jest taki ważny? Jeśli nie przewozimy w samochodzie towaru, lub gdy najważniejszym ,,towarem” 

w aucie jesteśmy my sami to warto zadbać o nasze samopoczucie. Handlowiec po 200-

kilometrowej podróży w upalny dzień w samochodzie bez klimatyzacji nie będzie raczej dobrze 

wykonywał swojego zawodu. Przecież podczas jazdy również można pracować (np. prowadzić 

rozmowy telefoniczne), dlatego samochód służbowy jest de-facto drugim biurem i na pewnych 

rzeczach nie warto oszczędzać. 

 Cisza 

Dobrze wyciszony samochód umożliwia komfortową rozmowę telefoniczną i zwiększa 

,,wydajność” kierowcy. W katalogach nie znajdziemy raczej informacji o ,,głośności” pojazdu, 

jednak można poczynić następujące uproszczenie – im samochód wyższej klasy, tym jest lepiej 

wyciszony. Czasem warto więc kupić np. ,,podstawową” wersję samochodu kompaktowego, a nie 

,,wypasione” auto miejskie. 

 Wyposażenie 

Bywa, że osoby decydujące o zakupie samochodów dla flot nie wybierają najtańszych modeli, tylko 

,,optymalne konfiguracje”. Klimatyzacja w samochodzie służbowym nie jest jakimś super luksusem 

tylko niezbędnym wyposażeniem – oczywiście znacznie lepsza (i coraz częściej wybierana) jest 

klimatyzacja automatyczna. Kolejnym praktycznym dodatkiem jest radio z możliwością odbierania 

rozmów telefonicznych ze sterowaniem przy kierownicy – to jest rozwiązanie bardzo praktyczne i 

coraz tańsze. Co więcej potrzebujemy w samochodzie służbowym? Praktycznie nic. Nawigacja? 

Czasem można dokupić rozsądną nawigację satelitarną w dobrej cenie – jednak jest to raczej 

wyjątek od reguły. Zazwyczaj za 500 zł kupimy dużo lepszą (i częściej aktualizowaną) nawigację 

niż kosztującą kilka tysięcy zł wersję ,,fabryczną”. 

 Silnik – jest jakaś alternatywa dla diesla? 

Samochody służbowe co do zasady pokonują bardzo duże dystanse, przebiegi rzędu 100 tys. km 

rocznie nie są rzadkością. W takich przypadkach koszty eksploatacji są bardzo ważne, klienci 

szukają więc najbardziej ekonomicznych aut czyli wyposażonych w silnik diesla lub instalację 

LPG. W niektórych przypadkach (jazda głównie po mieście) ciekawą alternatywą mogą być 
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samochody z napędem hybrydowym, szczególnie, że od niedawna są dostępne stosunkowo tanie 

modele (np. Toyota Yaris Hybrid) 

Samochód miejski 

W naszym kraju samochody miejskie są kupowanie często nie dlatego, że dany kierowca potrzebuje 

auta do jazdy miejskiej – często są to po prostu najtańsze samochody – choć i tym przypadku są 

pewne wyjątki. Jaki powinien być idealny samochód do miasta? Może zacznijmy od tego jakie 

cechy pojazdu są ,,zbędne”. Po pierwsze osiągi – w mieście trudno wykorzystać potencjał mocnego 

samochodu, zazwyczaj ograniczają nas przepisy ruchu drogowego lub inni użytkownicy dróg. To 

czy samochód ma 100 czy 300 KM nie ma w sumie większego znaczenia – chyba, że ktoś lubi się 

ścigać spod świateł lub samochód nie jest mu potrzebny do jazdy ale np. do leczenia kompleksów. 

Wymiary zewnętrzne – duże (długie i szerokie) auto zazwyczaj jest dużo mniej wygodne przy 

parkowaniu oraz jeździe w ciasnych krętych uliczkach. Jaki więc powinien być samochód do 

miasta? 

1) Wymiary zewnętrzne – mały nie znaczy ciasny 

Wśród kierowców wciąż dominuje paradygmat, że małe auta są ciasne i niewygodne – to 

niekoniecznie jest prawdą. Pojawia się coraz więcej mikrovanów o małych wymiarach 

zewnętrznych i bardzo obszernych wnętrzach. Nawet typowe samochody miejskie (np. VW 

up!) są obecnie projektowane z myślą o zapewnieniu kierowcy i pasażerom odpowiedniej 

przestrzeni. 

2) Silnik – najlepiej benzynowy 

W zdecydowanej większości przypadków warto unikać zakupu samochodu z silnikiem 

diesla jako auta typowo miejskiego. Jazda na krótkich dystansach to nie jest optymalne 

zastosowanie silników wysokoprężnych, w tych warunkach najlepiej się sprawdzają silniki 

benzynowe – szybciej się nagrzewają i pracują w optymalnej temperaturze, co ma 

pozytywny wpływ na zużycie paliwa oraz trwałość jednostki. Co prawda pojawia się coraz 

więcej benzynowych silników z turbosprężarkami, które mają podobne wady jak diesle, 

przy jednoczesnym braku zalet - stosunkowo wysokie spalanie. Wolnossące silniki 

benzynowe to optymalny napęd do typowego auta miejskiego. 

3) Skrzynia biegów 

Podczas jazd w mieście można szczególnie docenić dobrą skrzynię automatyczną. Nie w 

każdym modelu ,,automat” jest dostępny, jeśli jednak jest możliwość zakupu samochodu ze 
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skrzynią automatyczną warto rozważyć taką opcję. 

Więcej informacji w dziale: Rodzaje skrzyń biegów 

A może hybryda? 

Opisując auta miejskie nie sposób nie wspomnieć o samochodach hybrydowych, które są 

,,stworzone” do miasta. W zdecydowanej większości są napędzane (oprócz silników elektrycznych) 

przez niewysilone, benzynowe jednostki sprzężone z automatyczną skrzynią biegów. Takie 

rozwiązanie zapewnia nie tylko niesłychany komfort jazdy, ale również bardzo niskie spalanie i na 

dłuższą metę zakup samochodu hybrydowego może się po prostu opłacać! 
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Rozdział 3: Rodzaje nadwozia 

Jeśli już wiemy, jakie funkcje powinien spełniać nasz wymarzony samochód, dobrze jest zawęzić 

krąg poszukiwań wybierając optymalne nadwozie. Jaką wersję nadwozia wybrać? Często jeden 

model samochodu występuje w dwóch, trzech a nawet w czterech wersjach nadwozia.  Cóż, wybór 

nie powinien być trudny, jeśli znamy podstawową (codzienną) funkcję pojazdu. 

Hatchback 

Najpopularniejszy rodzaj nadwozia to hatchback, do 

niedawna takie nadwozie było kojarzone z 

samochodami tanimi, jednak dziś pojawiają się 

hatchbacki kosztujące ponad 300 tys. zł! 

Największą zaletą tego nadwozia jest praktyczność, 

możliwe jest połączenie kompaktowych wymiarów 

nadwozia z pojemnym wnętrzem oraz sporym (i 

łatwo dostępnym) bagażnikiem. Jeśli w danym modelu występują różne wersje nadwozia, 

samochody typu hatchback są zwykle najtańsze, a np. wersje kombi wymagają dopłaty. Wady? Cóż, 

nie wszystkie hatchbacki są piękne, często kierowcy wolą np. klasyczne sedany lub nieco 

pojemniejsze kombi. 

Liftback 

Samochody o nadwoziu typu liftback są często 

mylone z sedanami, choć są tak naprawdę odmianą 

aut o nadwoziu hatchback. W odróżnieniu od 

nadwozia typu sedan, pokrywa bagażnika oraz tylna 

szyba stanowią jeden integralny element. Dzięki 

temu otrzymujemy znacznie łatwiejszy dostęp do 

bagażnika, typowym liftbackiem jest popularna 

Skoda Octavia. Ciekawym samochodem o nadwoziu typu liftback jest Skoda Superb II, w tym 

przypadku możemy otwierać zarówno samą pokrywę bagażnika (jak w sedanie), jak i pokrywę 

bagażnika z szybą (jak w liftback-u). 
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Sedan 

Klasyczne, trójbryłowe nadwozie jest uważane za 

najbardziej proporcjonalne i eleganckie. Typowe 

limuzyny to właśnie sedany, wynika to głównie z 

przyzwyczajeń kierowców. Na rynku pojawiają się 

hatchbacki i liftbacki, które są wygodniejsze i 

praktyczniejsze niż sedany (np. BMW 5 GT) – takie 

auta powoli łamią stereotypy, mówiące, że auto 

luksusowe musi być sedanem.  

Kombi 

Dla kierowców potrzebującym sporej przestrzeni 

ładunkowej, samochody z nadwoziem kombi mogą 

być najlepszą alternatywą. Jeśli chcemy w pełni 

wykorzystywać możliwości transportowe pojazdu, 

warto zwrócić uwagę na kształt bagażnika po 

złożeniu tylnych siedzeń – płaska ,,podłoga” 

znacznie ułatwia pełne wykorzystanie przestrzeni 

ładunkowej. Oczywiście, samochody typu Van lub Minivan bywają jeszcze bardzie pojemne, 

jednak nie znajdziemy ,,mocnych” wersji tych aut – w przypadku kombi nie mamy niemal żadnych 

ograniczeń. Obecnie, możemy kupić praktyczne kombi z silnikiem o mocy ponad 500 KM! 

SUV 

Samochody o nadwoziu typu SUV stają się coraz 

popularniejsze. Dziś wykorzystywane są jako auta 

rodzinne lub po prostu uniwersalne. W wersjach z 

napędem 4x4 umożliwiają również jazdę w lekkim 

terenie, choć napęd na 4 koła i podwyższony prześwit 

przydają się nie tylko w terenie. SUVy bywają 

mylone z samochodami terenowymi, do których 

zresztą często są bardzo podobne. Trzeba jednak pamiętać, że SUVy to samochody głównie ,,na 

szosę” – konstrukcyjnie bardziej przypominają typ Kombi, niż samochody terenowe. 
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Większość popularnych SUVów jest dostępna zarówno w wersjach z przednim napędem, jak i z 

napędem 4x4. Czy warto dopłacić kilka tysięcy złotych, aby mieć napęd na 4 koła? Biorąc pod 

uwagę warunki klimatyczne i drogowe, które są w naszym kraju, dokupienie napędu 4x4 jest 

racjonalnym pomysłem. 

Dlaczego warto kupić samochód z napędem 4x4? 

Oczywiście istnienie wiele rodzajów napędów 4x4, choć w popularnych SUV-ach najczęściej 

występuje stały napęd na przednią oś z automatycznie dołączaną tylną osią – to tanie i 

wystarczająco skuteczne rozwiązanie. Oczywiście są również modele ze stałym napędem na obie 

osie (np. Subaru). Więcej informacji o rodzajach napędów 4x4 >> 

Terenowy 

W odróżnienia od SUVów naturalnym 

,,środowiskiem pracy” aut terenowych są bezdroża. 

Z tego faktu wynikają specjalne cechy konstrukcyjne 

takie jak: 

 Konstrukcja ramowa 

 Stały napęd na 4 koła 

 Reduktor (biegi terenowe) 

Taka konstrukcja pojazdu gwarantuje niezbędne własności terenowe, jednak te samochody w 

odróżnieniu od SUVów niezbyt dobrze sprawdzają się przy jeździe po asfalcie. Duży prześwit i 

miękkie zawieszenie świetnie sprawdzają się w terenie, jednak przy jeździe po zwykłych drogach, 

typowe auta terenowe nie są zbyt stabilne w prowadzeniu. Ciekawą i przydatną opcją w 

samochodach terenowych (i nie tylko) jest pneumatyczne zawieszenie, pozwalające na zmianę 

zarówno charakterystyki pracy zawieszenia jak i wysokość prześwitu. Dzięki temu, nowoczesne (i 

zazwyczaj bardzo drogie) samochody terenowe dużo lepiej się prowadzą na asfalcie, co nie zmienia 

faktu, że do szybkiej jazdy się nie nadają (mimo mocnych jednostek napędowych). 
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Coupe, Cabrio 

Samochody typu Coupe lub Cabrio wciąż się kojarzą 

z autami bardzo ekskluzywnymi, choć dziś możemy 

nabyć bardzo atrakcyjnie wyglądające coupe w cenie 

samochodu klasy średniej. W ostatnich latach pojawił 

się nowy typ nadwozia Coupe-Cabrio – łączący 

zalety obu aut – czyli możliwość jazdy z otwartym 

dachem, oraz praktyczne i ładne nadwozie. 

Jedną z wad samochodów z nadwoziem typu Coupe-Cabrio jest większa masa własna (w 

porównaniu aut z miękkim, materiałowym dachem). Dodatkowo dochodzi pewna, niewidoczna na 

pierwszy rzut oka wada. Nowoczesne samochody typu CC (Coupe-Cabrio) przy zamkniętym dachu 

do złudzenia przypominają ,,zwykłe” coupe, więc przysłowiowy ,,sąsiad” może nie zauważyć, że 

mamy rasowego Cabrioleta. Auta z miękkim dachem są bardziej ,,szpanerskie”, są oczywiście 

mniej praktyczne, ale czy w tym segmencie ma to jakiekolwiek znaczenie? 

Minivan, Van 

Segment samochodów typu Van jest bardzo szeroki i 

obejmuje wiele aut zaczynając od małych - 

miejskich (tzw. MicroVany) a kończąc na dużych 7-

czy 9-osobowych Vanach bazujących na 

technologiach samochodów dostawczych. Wspólną 

cechą wszystkich aut typu Van jest praktyczność. 

Zazwyczaj są to auta bardzo przestronne i pojemne 

(biorąc pod uwagę wymiary zewnętrzne), pełne schowków i innych praktycznych rozwiązań. W 

tym segmencie nie znajdziemy aut o bardzo dużej mocy, jednak nowoczesne Vany prowadzą się 

niemal równie pewnie jak ,,zwykłe” auta osobowe, oferując przy tym znacznie wyższy komfort 

jazdy. Nawet kompaktowe minivany (np. Renault Scenic lub Citroen C4 Picasso) oferują więcej 

przestrzeni dla kierowcy i pasażerów niż topowe limuzyny klasy wyższej. Sporo aut z tego 

segmentu jest dostępnych w wersjach 7-osobowych, gdzie trzeci rząd foteli jest chowany w 

podłodze bagażnika. Praktycznie tylko w tym segmencie znajdziemy samochody, w których na 

tylnej kanapie można zamontować trzy foteliki iso-fix. 

http://przyspieszenie.pl/
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Niektóre vany są dostępne z systemem drzwi 

przesuwnych. To bardzo wygodne i praktyczne 

rozwiązanie, nieocenione na ciasnych parkingach, 

szczególnie jeśli musimy np. włożyć dziecko do 

fotelika. Takie rozwiązanie poza wieloma zaletami 

ma kilka wad. W zimę, podczas mrozów i opadów 

śniegu, otwieranie i zamykanie drzwi może być 

kłopotliwe – szczególnie jeśli pojazd jest 

,,garażowany pod chmurką”. Niektórzy uważają, że takie drzwi są niebezpieczne dla wysiadających 

dzieci - kierowcy, którzy mijają zaparkowany pojazd mogą nie zauważyć, że drzwi są otwarte i za 

chwilę ktoś będzie wysiadał. Ten argument ma sens jeśli ktoś wysiada z lewej strony, jednak 

najczęściej wysiada się z prawej strony. 

Pickup 

Pickupy to, co do zasady, pojazdy użytkowe, 

jednak w ostatnich latach (ze względu na korzystne 

przepisy podatkowe) są używane także w 

charakterze aut osobowych. Osoby prowadzące 

działalność gospodarczą mogą wybierać np. 

pomiędzy SUVem za 106 tys. zł a pickupem za 123 

tys. zł – po odliczeniu VAT-u auta kosztują tyle 

samo – taka oferta jest kusząca. 

Z racji swojej budowy, popularne pickupy są najbardziej zbliżone do samochodów terenowych: 

mocna konstrukcja ramowa, ,,sztywny” most, napęd 4x4 (zwykle dołączany manualnie). Te auta 

świetnie się sprawdzają w roli samochodów do ciężkiej pracy, czyli np. do ciągnięcia przyczep lub 

przewożenia ciężkich towarów po niekoniecznie dobrych drogach.  

Jeśli chcemy wykorzystywać pickupa jako auto ,,osobowe” dostrzeżemy kilka poważnych wad tych 

aut. W zdecydowanej większości aut (wyjątki to VW Amarok i Mitsubishi L200), napęd 4x4 jest 

załączany ,,na sztywno” - czyli bez międzyosiowego mechanizmu różnicowego – jakie to ma 

znaczenie dla kierowcy? W terenie, przy załączonym napędzie 4x4 pickupy okazują się niemal 

równie dzielne jak rasowe pojazdy terenowe. Jednak na asfalcie (przynajmniej teoretycznie), 

powinniśmy jeździć tylko w trybie RWD, czyli tylko z napędem na tylną oś. Jeśli tylna oś nie jest 

dociążona (przyczepa, ładunek) mogą się pojawić problemy z trakcją i nadsterownością na 
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zakrętach – szczególnie, że pickupy z dieslami o mocy ponad 160 KM nie należą do rzadkości. Na 

szczęście, coraz częściej (choć nie zawsze), w wyposażeniu standardowym znajduje się kontrola 

trakcji i system ESP – dzięki temu znacznie zwiększa się bezpieczeństwo jazdy. 
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Rozdział 4: Marka, model – czyli zawężamy krąg poszukiwań 

Po wybraniu konkretnego typu nadwozia mocno zawężamy krąg poszukiwań, jednak możliwości 

jest jeszcze bardzo dużo. Jednym z pierwszych wyborów wielu klientów, jest wybranie kilku 

(zazwyczaj 2-3) marek, które są nam najbardziej znane i mamy dobre zdanie o ich samochodach. 

Zwykle sami mamy pozytywne (lub negatywne) doświadczenia z autami konkretnych producentów, 

czasem jednak nasz wybór determinują różne informacje ,,ze świata zewnętrznego”. W skład tych 

informacji mogą wchodzić: mity, półprawdy, kłamstwa, sponsorowane testy w prasie branżowej 

oraz uprzedzenia.  

Jak znaleźć najlepsze auto? Który producent oferuje najlepsze samochody? 

Nie jestem w stanie odpowiedzieć na tak postawione pytanie, ogólnie rzecz ujmując wszystkie 

samochody są dość podobne ponieważ są produkowane przez firmy, które (co wynika niejako z 

definicji) są nastawione na jak największy, stabilny i rosnący zysk. Więc pewne cechy aut są 

identyczne dla wszystkich producentów, jednak są pewne różnice w ,,metodach” do osiągnięcia 

tego samego celu – czyli zarabiania pieniędzy. 

Różne strategie producentów ze względu na miejsce produkcji 

Jeśli zamierzamy kupić auto produkowane np. w Niemczech czy we Francji, to nie będziemy mieli 

problemu z możliwością niemal dowolnej konfiguracji wersji wyposażeniowej. Jeśli chcemy kupić 

auto np. z Japonii musimy się zadowolić jednym z wariantów (pakietów) wyposażenia. Ze względu 

na logistykę, nie byłoby możliwe (przede wszystkim ekonomicznie uzasadnione) tworzenie tysięcy 

,,indywidualnych” wersji – firmy z Japonii i Korei muszą przygotować auto, które ma wszystkie 

oczekiwane elementy wyposażenia w standardzie (oczywiście w kilku poziomach wyposażenia). 

Co z tego wynika dla klienta? Cóż – firmy spoza Europy musza się bardziej ,,postarać” i zazwyczaj 

mają bogatsze wyposażenie standardowe. 

Przykład ekstremalny – czyli Niemcy kontra Azja 

Jakiś czas temu miałem przyjemność podróżować samochodem Audi kosztującym ponad 300 tys. 

zł, chcieliśmy posłuchać ulubionej muzyki, więc wyjąłem pendrive z utworami w formacie MP3. 

Okazało się, że mogę go sobie… wsadzić! Ponieważ niemal wszystkie elementy w opisywanym 

Audi figurowały w katalogu jako opcje dodatkowe, klient zapomniał dokupić opcji podłączenia 

zewnętrznej pamięci przez USB, więc w wartym kilkanaście tysięcy złotych systemie audio po 

prostu jej nie było!  

Warto dodać, że ten samochód posiadał wyposażenie dodatkowe za łącznie ok. 70 tys. zł. Być może 
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nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że praktycznie każda KIA czy Hyundai ma radio z 

wyjściem USB w standardzie! 

Marki – fakty i mity 

W erze globalizacji zaciera się granica pomiędzy ,,dobrymi” markami a producentami ,,zwykłymi”. 

Cofnijmy się o 20-30 lat. Jakie samochody produkował wtedy np. Mercedes, a jakie firma Renault 

– cóż, jeśli chodzi o jakość wykonania, trwałość – były to dwa różne światy. Czy byłoby wtedy 

możliwe, czy ktoś by o tym w ogóle pomyślał, żeby sprzedawać Mercedesy z silnikiem Renault? 

Teraz jest to możliwe! Możemy kupić dostawczego Mercedesa Citana z silnikiem od Renault - co 

więcej jest to niemal identyczna adaptacja modelu Renault Kangoo. Dlaczego tak jest – cóż, 

ekonomia! Opracowanie nowego silnika to proces długotrwały i bardzo kosztowy, Mercedes w 

przypadku Citana zdecydował się na zastosowanie bardzo popularnego silnika 1.5 dCi oraz innych 

podzespołów z bliźniaczego samochodu, czyli Renault Kangoo. Te same rozwiązania techniczne 

(np. silniki) możemy znaleźć np. w samochodach Peugeot i BMW (silnik 1.6 THP). Takich 

przykładów jest oczywiście bardzo wiele – co z tego wynika? Cóż, kupując 20 lat temu BMW czy 

Mercedesa nabywaliśmy samochód dużo bardziej zaawansowany technologicznie niż np. Renault, 

dziś już nie jest to takie oczywiste, przynajmniej w tańszych modelach aut tzw. Klasy premium. 

Postarzanie produktu, błędy konstrukcyjne, niska jakość materiałów 

Czy są marki lepsze i gorsze? Czy Lexus jest lepszą marką od Dacii? Tak, Lexus produkuje lepsze i 

bardziej dopracowane auta od Dacii, tyle tylko, że w zupełnie innym przedziale cenowym. Weźmy 

pod uwagę inny przykład, czy w chwili obecnej Volkswagen produkuje lepsze auta od Renault? 

Moim zdaniem nie, choć Volkswageny są znacznie droższe. Jakość aut francuskich, włoskich, 

koreańskich systematycznie się podnosi, a niemieckich spada… Czy warto dopłacić ,,za markę”?  

W pewnych sytuacjach może mieć to sens, ze względu na mniejszą utratę wartości. Tyle tylko, że 

bardzo trudno przewidzieć, czy nasze auto nie będzie przypadkiem tym nieudanym modelem, który 

okaże się awaryjny i drogi w eksploatacji. Jeśli ktoś uważa, ze Volkswageny mało tracą na wartości 

to niech sprawdzi ceny 3-4 letnich aut z silnikami TSI! 

Jak producenci aut ,,oszukują” kierowców? 

Europejski konsument 

Na naszym kontynencie (w szczególności w naszym kraju), większość osób przykłada dużą wagę 

właśnie do marki. Wielu wybierze ,,gołego” Mercedesa ze słabym silnikiem, zamiast kompletnie 

wyposażonej Toyoty o takich samych (lub lepszych) parametrach. Bo Mercedes to Mercedes… Bo 
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Audi, bo BMW, bo Volvo… Cóż nie jesteśmy zbyt wybrednymi konsumentami i łatwo dajemy się 

w pewien sposób nabrać na ,,produkt story”. 

Nieco inna sytuacja jest w USA, gdzie marka jest istotna, jednak gdy pojawi się nowy, nieznany 

producent oferujący lepsze samochody, nikt nie będzie się długo zastanawiał. Właśnie tak 

,,przebiły” się tam samochody japońskie i koreańskie. 

Wybieramy model 

Jeśli ,,upatrzyliśmy” sobie jakąś konkretną markę i wiemy jaki rodzaj auta chcemy nabyć (np. 

ekonomiczne kombi) to zwykle nie mamy zbyt wielkiego wyboru, jeśli chodzi o model. 

Szczególnie, że prawie zawsze nasz wybór jest ograniczony przez możliwości finansowe. Nie mniej 

jednak, bywa że w obrębie jednej marki, są oferowane 2 a czasem nawet 3 modele w podobnych 

cenach. Można się tutaj posłużyć przykładem Skody. Jeśli chcemy nabyć liftbacka w cenie 50-65 

tys. zł, to możemy wybrać zarówno Skodę Rapid jak i Skodę Octavię.  

Zazwyczaj samochody z wyższego segmentu oferują bogatsze wyposażenie standardowe, może się 

okazać, że ,,wypasiona” Skoda Rapid kosztuje praktycznie tyle samo co większa Octavia z tym 

samym silnikiem i porównywalnym wyposażeniem! Z drugiej strony, dopłata do automatycznej 

skrzyni biegów DSG w przypadku Rapida wynosi 6 tys. zł, a w przypadku Octavii 8 tys. zł – 

oczywiście skrzynie te są identyczne (choć są montowane w nieco innych jednostkach 

napędowych). 

Zazwyczaj auta droższe (w naszym przykładzie Octavia) mniej tracą na wartości, są bardziej 

komfortowe i droższe w eksploatacji. Jednak nie zawsze tak musi być. Gdybyśmy wybierali 

hatchbacka od Renault w cenie 50-60 tys. zł może się okazać, że nowe i atrakcyjne Clio mniej straci 

na wartości niż większe Megane – wybór nie zawsze jest łatwy. 
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Rozdział 5: Parametry techniczne 

Załóżmy, że mamy wybraną markę, model i wersję nadwozia – co dalej? Dalszych możliwości 

wyboru jest bardzo wiele, zazwyczaj jest dostępnych kilka wersji silnikowych, różne rodzaje 

skrzyni biegów i wiele wariantów wyposażenia. W droższych samochodach (oraz SUV-ach) 

pojawia się opcja z napędem 4x4. Różnica w cenie najtańszej i najdrożej wersji danego modelu 

może być nawet 3-krotna! Najlepiej zacząć od wybrania optymalnego napędu. 

Zazwyczaj musimy iść na różne kompromisy, np. silnik który nam odpowiada nie występuje w 

wersjach z napędem 4x4 lub skrzynią automatyczną. Jednak ilość dostępnych ,,kombinacji” jest tak 

duża, że chyba każdy znajdzie coś dla siebie. 

Wybieramy silnik  

Benzyna, Diesel a może LPG? 

Wybór optymalnej jednostki napędowej to jedna z kluczowych decyzji przy zakupie samochodu. 

Parametrów jest sporo, po pierwsze typ silnika: benzynowy czy wysokoprężny, po drugie moc – ile 

koni mechanicznych i niutonometrów jest nam potrzebne… 

Silniki benzynowe 

W większości przypadków, podstawowe wersje samochodów osobowych są wyposażone w silniki 

benzynowe. Auta z silnikami wysokoprężnymi (Diesla) zwykle wymagają dopłaty. Jeszcze do 

niedawna panował pogląd, że silnik benzynowy jest cichszy, bardziej dynamiczny, ale więcej spala. 

Jednak biorąc pod uwagę niebywały postęp w konstrukcjach wysokoprężnych, różnice te powoli się 

zacierają. 

Aby opisać zalety i wady silników benzynowych, wprowadzę pewien podział: silniki wolnossące i 

silniki doładowane.  

Wolnossące silniki benzynowe 

Jeszcze do niedawna, zdecydowana większość jednostek benzynowych nie posiadała doładowania. 

Obecnie, takie silniki są spotykane coraz rzadziej, a w niektórych modelach są niedostępne. Takie 

jednostki napędowe są stosowane zarówno w samochodach najtańszych o mocy 60 KM, jak i w 

super sportowych, ponad 600-konnych Ferrari czy Lamborghini. Oczywiście są to zupełnie inne 

konstrukcje, ale mają pewne cechy wspólne – tak samo pewne cechy wspólne mają wszystkie 

silniki doładowane. 

Po pierwsze, jednostki wolnossące są prostsze w konstrukcji (szczególnie te w tańszych 
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samochodach), osiągają mniejszą moc oraz moment obrotowy (z litra pojemności) niż jednostki 

doładowane. Porównując dwa silniki konstrukcji VW: nie produkowany już 1.6 MPI o mocy 102 

KM i 1.2 TSI (turbo) o mocy 105 KM zauważymy, że silnik z turbo zapewnia większą dynamikę i 

elastyczność, ale ma też pewne wady… 

Ze względu na mniejsze wysilenie jednostki napędowej, silniki bez doładowania są zazwyczaj 

trwalsze i mniej awaryjne. Dodatkowo są bardziej odporne na brutalną jazdę, trudne warunki pracy 

(np. jazda w mieście na krótkich dystansach). Lepiej również znoszą paliwo słabszej jakości 

(szczególnie te z wtryskiem pośrednim), oraz częściej niż w przypadku jednostek doładowanych 

dobrze ,,znoszą” montaż instalacji gazowych. 

Kwestia trwałości, czyli czy silnik wytrzyma 150 tys. km czy 400 tys. km, niejednokrotnie nie 

obchodzi pierwszego właściciela, bo np. przez 3-4 lata jazdy zrobi około 100 tys. km. Jednak dla 

każdego ważna jest utrata wartości, a samochody z małymi, mocno wysilonymi 

(turbodoładowanymi) silnikami zdecydowanie szybciej tracą na wartości. Jednostki doładowane, 

nie muszą być również bardziej ekonomiczne (mimo tego, co jest pisane w katalogach). 

Wolnossące silniki benzynowe – zalety: 

 Stosunkowo prosta konstrukcja – czyli łatwiejszy i tańszy serwis 

 Duża trwałość 

 Odporność na trudne warunki eksploatacji 

 Stosunkowo niskie spalanie przy dynamicznej jeździe (w porównaniu do aut z 

doładowanymi silnikami benzynowymi).  

 Możliwość zamontowania taniej instalacji LPG (dla aut bez wtrysku bezpośredniego) 

 Mniejsza utrata wartości – samochody z tymi silnikami są dość ,,przewidywalne” jeśli 

chodzi o koszty utrzymania. 

Wolnossące silniki benzynowe wady: 

 Niska dynamika – są oczywiście auta bardzo szybkie, ale jeśli porównamy trzy silniki o tej 

samej mocy: benzynowy niedoładowany, benzynowy doładowany i turbodiesel – to 

zazwyczaj, silnik benzynowy bez doładowania będzie najmniej dynamiczny. Dzieje się tak, 

ponieważ wolnossące jednostki benzynowe nie generują dużej wartości momentu 

obrotowego (do około 100 Nm z litra pojemności). 
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 Hałas – przy jeździe autostradowej, silniki wolnossące pracują z prędkością obrotową nawet 

3,5-4 tys. obr./min., co może wpływać na komfort akustyczny jazdy. Porównywalne silniki 

doładowane (zarówno benzynowe, jak i diesle) mogą (dzięki większej wartości momentu 

obr.) pracować na niższych obrotach (dłuższe przełożenia skrzyni biegów) i być cichsze. Ta 

wada dotyczy jednak głównie aut o mniejszej pojemności skokowej. 

 Większa pojemność niż porównywalne silniki doładowane – czyli większe opłaty za 

ubezpieczenia, akcyza itp. 

Do wad wolnossących silników benzynowych niektórzy zaliczają wysokie spalanie (w stosunku do 

doładowanych ,,benzynowców” o mniejszej pojemności) - jednak ta sprawa nie jest taka oczywista. 

Testowałem kiedyś dwie wersje popularnej Octavii: z wolnossącym silnikiem 1.6 (102 KM) i 

turbodoładowanym 1.2 TSI (105 KM).  Wersja 1.6 spalała w trasie (w zależności od prędkości) od 6 

do 8 l na 100 km.  Samochód z silnikiem 1.2 TSI mniej spalał przy bardzo delikatnej jeździe (5,5 l) 

natomiast na autostradzie spalanie znacznie przekraczało 10 l/100 km – co było absolutnie 

niemożliwe w przypadku silnika wolnossącego. 

Średnie spalanie katalogowe – czyli sprytne oszustwo producentów 

Doładowane silniki benzynowe 

Ile mocy może mieć wolnossący silnik benzynowy o pojemności 2 litrów? W większości 

przypadków od 150 do 180 KM i około 200 Nm momentu obrotowego. Jak mogą wyglądać te 

parametry w przypadku silnika doładowanego? Montowany w najnowszej wersji Mercedesa klasy 

A, dwulitrowy, turbodoładowany motor generuje 360 KM oraz 450 Nm momentu obrotowego! 

Chyba już wiecie do czego zmierzam… 

Doładowane silniki benzynowe, niezależnie od rodzaju zastosowanego rozwiązania technicznego 

(turbosprężarka, kompresor, turbina Rootsa), mogą generować znacznie większą moc i moment 

obrotowy niż jednostki wolnossące o tej samej pojemności. Dzięki temu, np. w sportowym aucie, 

można zamontować 2-litrowy silnik z turbo zamiast np. 3.5-litrowego – dzięki temu samochody 

mogą być lżejsze i tańsze (przynajmniej w teorii). Oczywiście, znacznie trudniej jest skonstruować 

bardzo wysilony i zarazem bardzo trwały silnik, jednak często w praktyce nie musi to być 

problemem. Jak często wykorzystujemy pełną moc (i moment obrotowy) silnika? Przy 

dynamicznym przyspieszaniu i jeździe z maksymalną prędkością – czyli stosunkowo rzadko.  

W ostatnich latach popularna staje się idea ,,downsizingu”, czyli zmniejszania pojemności 

skokowej przy jednoczesnym zwiększeniu mocy. Ford oferuje 3-cylindrowy silnik pojemności 
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zaledwie 1-litra i mocy 125 KM. Podobne silniki oferują niemal wszyscy producenci, a niektóre 

firmy (np. BMW, Volvo) mają w ofercie tylko i wyłącznie silniki doładowane! Coraz częściej 

jesteśmy ,,skazani” na takie silniki, np. popularna Octavia jest już dostępna tylko z silnikami 

turbodoładownymi, podobnie jak wiele innych aut. Skoro często ,,nie mamy wyboru” warto dobrze 

poznać zalety i przede wszystkim uświadomić sobie ich główne wady. 

Doładowane silniki benzynowe – zalety 

 Duża moc i moment obrotowy – praktycznie wszystkie auta napędzane doładowanymi 

silnikami benzynowymi zapewniają dobre osiągi (w stosunku do uzyskiwanej mocy 

maksymalnej) 

 Elastyczność – maksymalna wartość momentu obrotowego jest uzyskiwana już przy 

stosunkowo niskich obrotach (np. 1400 obr./m). Współczesne, doładowane silniki 

benzynowe świetnie współpracują z szybkimi automatycznymi skrzyniami biegów o wielu 

przełożeniach (6-8), przy spokojnej jeździe silnik jest utrzymywany na minimalnych 

obrotach, co pozytywnie wpływa zarówno na komfort jazdy, jak i pozwala obniżyć spalanie. 

 Niskie spalanie przy delikatnej jeździe 

 Mniejsza pojemność skokowa – czyli tańsze ubezpieczenia i akcyza 

Doładowane silniki benzynowe – wady 

 Niska trwałość jednostki – nie jest tajemnicą, że tego typu nowe silniki są ,,obliczone” na 

150-250 tys. km. Problem w tym, że często nie wytrzymują bez poważnych awarii nawet 

100 tys. km! 

 Drogi serwis, wysokie koszy napraw 

 Mała odporność na trudne (lub niewłaściwe) warunki eksploatacji – dynamiczna jazda na 

niedogrzanym silniku może być przyczyną kosztownych awarii. Samochody wyposażone 

we wtrysk bezpośredni (czyli większość) są również ,,czułe” na jakość paliwa. W pewnym 

sensie (podobnie jak nowoczesne turbodiesle) – są to silniki ,,specjalnej troski”. 

 Wysokie (lub bardzo wysokie) spalanie przy dynamicznej jeździe. Warto brać pod uwagę 

fakt, że auto które ,,katalogowo” spala w trasie np. 5l/100 km, podczas jazdy po autostradzie 

z prędkością podróżną 140 km/h może spokojnie spalać 10l/100 km! Nawet, jeśli nie 

obchodzą nas koszty paliwa, trzeba brać pod uwagę stosunkowo mały zasięg auta.  

http://przyspieszenie.pl/
https://www.facebook.com/przyspieszenie


 

 

43 
Bolesław Ejsmont – Jaki samochód kupić? 

przyspieszenie.pl | facebook.com/przyspieszenie 

 Duża (lub bardzo duża) utrata wartości – klienci boją się kupować używanych aut z małymi 

i bardzo wysilonymi silnikami – trudno się temu dziwić. Strach przed kosztownymi 

awariami to nie wszystko, te jednostki napędowe zazwyczaj nie nadają się do montażu 

instalacji LPG – co dla wielu klientów jest kluczowym parametrem. 

Silniki benzynowe z instalacjami LPG 

Ze względu na wysokie ceny paliw, wielu klientów wybiera samochody ,,na gazie”. Oferta nowych 

samochodów wyposażonych w instalacje LPG nie jest zbyt bogata, na rynku jest dostępnych 

zaledwie kilkanaście modeli, zazwyczaj są to auta wyposażone w najsłabsze jednostki napędowe. 

Biorąc pod uwagę całkowite koszty, samochody z instalacjami LPG są zazwyczaj najtańsze w 

eksploatacji. W praktyce, żaden ,,eko” diesel (który jest znacznie droższy w zakupie) nie zapewnia 

tak niskich kosztów utrzymania jak samochód z instalacją LPG. Poza najniższymi kosztami 

eksploatacji, samochody z LPG mają kilka wad. Zazwyczaj, ,,fabryczna” instalacja gazowa posiada 

zbiornik gazu umiejscowiony we wnęce na koło zapasowe, co z jednej strony ogranicza jego 

pojemność (ok. 40 litrów), z drugiej strony zmniejsza pojemność i funkcjonalność bagażnika. 

Instalacje gazowe wymagają dodatkowych czynności serwisowych (zazwyczaj co 15 tys. km), 

czasem jednak ten okres ,,pokrywa” się z ,,normalnymi” przeglądami. 

Jak trwałe są silniki zasilane LPG? Nowoczesne instalacje nie wpływają praktycznie w żaden 

sposób na zużycie silnika, a w niektórych przypadkach mogą nawet zwiększyć trwałość jednostki. 

Jednak producenci czasem oszczędzają na jakości samych instalacji i niektóre elementy (np. 

wtryskiwacze) potrafią się przedwcześnie zużyć. 

Silniki diesla 

Samochody z silnikami wysokoprężnymi mają wielu zwolenników, szczególnie w Europie – gdzie 

paliwo jest stosunkowo drogie. W przeciągu ostatnich 20 lat, silniki diesla zmieniły się wręcz nie do 

poznania. Udało się wyeliminować ich główne wady, czyli hałas i wibracje oraz stosunkowo niską 

moc. Obecnie silniki wysokoprężne dysponują często dużą mocą, są też znacznie cichsze. Napęd 

idealny? 

 

Silniki diesla są efektywniejsze! 

W porównaniu do silników benzynowych, jednostki wysokoprężne są efektywniejsze, tzn. 

potrzebują mniej paliwa do wykonania tej samej pracy. Dlaczego tak się dzieje? Główną przyczyną 

są własności samego paliwa – czyli oleju napędowego. W porównaniu do benzyny posiada on 
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większą wartość opałową (w przeliczeniu na litr paliwa). Wartość opałowa benzyny wynosi 31,79 

MJ / dm3, a oleju napędowego aż 36,7 MJ / dm3 – czyli o ponad 15% więcej. Warto dodać, że 

podane wartości dotyczą wartości opałowej w stosunku do objętości (a nie masy) – ponieważ 

paliwo kupujemy na litry, a nie na kilogramy. Podając wartość opałową względem masy paliwa, nie 

ma takiej różnicy (benzyna ma mniejszą gęstość 0,6 kg/dm3, olej napędowy ma gęstość 0,83 

kg/dm3).  

Do tego dochodzą różne zagadnienia związane z budową samych silników (min. wyższy stopień 

sprężania), trudno byłoby je wszystkie wymienić – chodzi mi tylko o fakt, że silniki diesla są 

sprawniejsze ,,z natury”. Niezależnie od stopnia zaawansowania benzynowych jednostek 

napędowych, porównywalny silnik wysokoprężny będzie ,,efektywniejszy” (jeśli chodzi o 

spalanie). 

 

Fizyka, chemia i… kierowca 

Dlaczego warto pamiętać o ,,efektywności” diesli? Kupując auto w salonie (lub przeglądając 

katalog) możemy otrzymać informacje, że np. Golf 1.6 TDI spala litr mniej niż odpowiednik 

benzynowy (1.2 TSI) – np. 3,8 ON vs. 4,9 benzyny (dane katalogowe). Jednak w praktyce, różnice 

są znacznie większe. Po pierwsze, różnice w spalaniu trzeba podawać w procentach, np. diesel spala 

80% paliwa, które spala silnik benzynowy (katalogowo). 

 

Tak jest przy bardzo ,,lekkich” a najlepiej ,,katalogowych” warunkach pracy, w której silniki 

benzynowe (głównie turbodoładowane) pracują dość efektywnie. Jeśli auto będzie wykorzystywane 

do ,,ciężkiej” pracy – czyli np. jazdy po autostradzie z dużymi prędkościami, różnice (nawet te 

procentowe) się zwiększają – na korzyść diesla oczywiście. Posłużmy się wymienionym 

przykładem Golfa – jazda po niemieckiej autostradzie, ,,gaz w podłodze” – jakie będzie spalanie 

wersji benzynowej? Około 14-16 l/ 100 km, diesel spali połowę tej wartości! Tu już nie ma różnicy 

1litra, czy 20%, w ,,trudnych” warunkach pracy – diesel może spalać 50% paliwa mniej niż 

porównywalny silnik benzynowy (szczególnie doładowany). 

 

Nie tylko oszczędności… 

Diesle mniej spalają to fakt – jednak po co w takim razie są produkowane gigantyczne 6-8 

cylindrowe jednostki o mocy ponad 300 KM? Przecież samochody z tymi silnikami kosztują często 

ponad pół miliona złotych i ich właściciele nie muszą oszczędzać ,,drobnych” na paliwie. Silniki 

wysokoprężne mają jeszcze jedną zaletę – stosunkowo duży moment obrotowy. Jeśli porównamy 3 
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silniki (benzynowy wolnossący, benzynowy doładowany, turbodiesel) o mocy około 150 KM 

otrzymamy następujące parametry: 

- 192 Nm / 4100, 156 KM  / 6300   (Honda Accord 2.0) – benzynowy wolnossący 

- 240 Nm / 1400, 156 KM / 6000 (Peugeot 1.6 THP) – benzynowy turbodoładowany 

- 350 Nm / 1600-2400, 150 KM / 3600 (Subaru Outback 2.0D) - turbodiesel 

Jak widać, silnik diesla generuje największą wartość momentu obrotowego (przy tej samej mocy). 

Duży moment obrotowy umożliwia np. sprawne wyprzedzanie, bez konieczności redukcji biegu, ale 

nie tylko. 

Miałem ostatnio przyjemność podróżować topową limuzyną Audi – modelem A8 wyposażonym w 

gigantyczny, 8-cylindrowy silnik diesla. Pojemność 4.2 l, moc 350 KM, moment obrotowy 800 

Nm… Dzięki automatycznej skrzyni biegów o ośmiu (!) przełożeniach, na autostradzie, przy 

prędkości 200 km/h silnik pracował na stosunkowo niskich obrotach (nieco ponad 2 tys. obr. /m) 

zapewniając zarówno komfort jazdy, jak i niskie spalanie (ok. 10l/100 km). 

 

Ponieważ silniki diesla są najbardziej ekonomiczne oraz generują największy moment obrotowy, 

zazwyczaj idealnie nadają się jako napęd samochodów dużych, ciężkich. Duże samochody 

terenowe, pickupy są zwykle oferowane tylko i wyłącznie z takimi silnikami.  

 

Awaryjność diesli 

Przez lata, silniki diesla uchodziły za najtrwalsze – i tak jest wciąż, choć wielu kierowców miało z 

niektórymi z nich spore ,,przejścia”. Wynika to z kilku przyczyn: coraz bardziej skomplikowanej 

konstrukcji, niewłaściwego serwisu, oszczędności producentów oraz niewłaściwej eksploatacji.  

 

Ogólnie rzecz ujmując – samochody (i nie tylko) są produkowane ,,dla pierwszego właściciela”. 

Mają wytrzymać tyle (i najlepiej tylko tyle), ile będzie jeździł pierwszy właściciel. Statystycznie, 

klienci kupujący auta z silnikami diesla jeżdżą dużo – więc samochody te są tak produkowane, aby 

wytrzymywać stosunkowo duże przebiegi. Oczywiście, w większości przypadków nie ma mowy o 

trwałości porównywalnej z kultowymi dieslami z lat 80-tych i 90-tych, ale i tak są trwalsze niż 

doładowane silniki benzynowe. 

Warto również dodać, że często wiele usterek w samochodach z silnikami diesla wynika ze złej 

eksploatacji. Na przykład – duża wartość momentu obrotowego zapewnia dobre przyspieszenie, ale 

również dodatkowo obciąża układ przeniesienia napędu (sprzęgło, skrzynia biegów) – szczególnie 

przy niewłaściwej eksploatacji.  
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Silniki diesla – zalety 

 

 Niskie spalanie (również przy szybkiej jeździe) oraz wynikający z tego duży zasięg. 

 Wysoka wartość uzyskiwanego momentu obrotowego (choć zazwyczaj w dość wąskim 

zakresie obrotów – 1800 – 2700 obr./m) 

 Duża moc – często silniki diesla to najmocniejsze jednostki napędowe w ofercie. 

 Stosunkowo mała utrata wartości – samochody z silnikami diesla nie mają tak dobrej opinii 

jak kiedyś, ale w porównaniu do ,,turbo-benzynówek” mogą być traktowane jako ,,mniejsze 

zło”. 

 Trwałość – silniki wysokoprężne są (choć nie zawsze) trwalsze niż benzynowe. Wynika to 

zarówno z cech konstrukcyjnych, jak i z przeznaczenia aut z silniami diesla – są to – 

przynajmniej teoretycznie – samochody przeznaczone co ciężkiej i długotrwałej ,,pracy”. 

 

Silniki diesla – wady 

 

 Wysoka cena zakupu – silniki wysokoprężne są zazwyczaj droższe (zwykle o 5-15 tys. zł) 

niż ,,benzynowe”,  choć zdarzają się wyjątki. Często wysoka cena jest spowodowana 

również przez wyższą stawkę akcyzy (dla samochodów z silnikami o poj. pow. 2l).  

 ,,Delikatność” – wyrafinowana konstrukcja współczesnych diesli sprawia, że silniki te nie są 

odporne. Paliwo słabej jakości, niewłaściwy serwis czy brutalna jazda skutkują poważnymi 

awariami. 

 Kosztowne awarie i serwis – w samochodach z silnikami diesla zdarzają się awarie (np. 

układ wtryskowy, turbosprężarka, czy sprzęgło), których usunięcie może być bardzo 

kosztowne. Wiele części (np. niektóre wtryskiwacze) jest nienaprawialnych i stosunkowo 

podatnych na usterki. 

 Przeciętna kultura pracy – choć w ostatnich latach w tej dziedzinie silniki diesla bardzo się 

poprawiły, to trzeba przyznać, że porównywalne jednostki benzynowe niemal zawsze 

pracują ciszej i z mniejszymi wibracjami. 

 

Wybór jednostki napędowej – nie tylko kalkulacje 

Benzyna, Diesel a może auto na gaz? Na to pytanie nie znajdziemy odpowiedzi w katalogach – nic 

nie zastąpi jazdy testowej. Czasem po dokładniejszym poznaniu auta dochodzimy do wniosku, że 
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jesteśmy w stanie ponosić spore koszty związane z zakupem paliwa do mocnego, 

turbodoładowanego silnika benzynowego lub odwrotnie – wolimy dołożyć przy zakupie auta sporą 

kwotę, aby nabyć cichego i elastycznego diesla.  

Wybór silnika może bardzo zmienić charakter samochodu oraz … cenę. Większość kierowców ma 

ograniczony budżet na zakup auta – czyli. np. możemy kupić mocniejszy silnik albo skórzaną 

tapicerkę albo automatyczną skrzynię biegów… Co wybrać? Cóż, warto pamiętać, że jeśli chodzi o 

moc silnika, to Polacy (choć nie tylko oni) mają pewne kompleksy. Przez lata, nasze auta 

dysponowały bardzo słabymi jednostkami napędowymi (np. silnik małego Fiata generował 

zaledwie 24-26 KM) i w miarę ,,bogacenia” się społeczeństwa, szybko chcemy nasycić ,,głód 

mocy”. Tylko czy zawsze ta moc i te osiągi są nam potrzebne? 

 

Ciemna strona mocy 

Producenci sugerują (m. in. polityką cenową), że samochody z mocniejszymi silnikami są lepsze – 

naprawdę tak jest? Nie do końca. Po pierwsze – duże przyspieszenia, generują duże przeciążenia – 

co ujemnie wpływa na komfort (szczególnie pasażerów). Bywa, że najmocniejsze wersje silnikowe 

są wyposażone w ,,sportowe zawieszenie” i niskoprofilowe opony, co znów obniża komfort i 

zwiększa szanse na awarie, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę stan naszych dróg. Oczywiście 

samochody z mocnymi silnikami są przesadnie drogie i oczywiście droższe w eksploatacji. 

Możemy kupić Audi RS6 i nawet dokupić pakiet zwiększający prędkość maksymalną z 250 km/h 

do 305 km/h i co dalej? Teoretycznie, w naszym kraju obowiązują limity prędkości, na autostradzie 

możemy jeździć z prędkością do 140 km/h. Kierowca jadący ponad 300-konnym autem czasem ma 

wrażenie, że jego auto ,,dusi” się przy tak wolnej jeździe, i należało by je… ,,przedmuchać’’. W 

tym momencie zaczyna się zabawa w kotka i myszkę z policją – nie każdy to lubi. Czy po to mamy 

dopłacać dużo pieniędzy do mocnego silnika, aby się denerwować, że nie możemy nigdzie 

wykorzystać potencjału samochodu? Że wszyscy jeżdżą za wolno, a nasze drogi do koszmar? 

Zamiast słuchać muzyki z doskonałego zestawu audio wolimy nasłuchiwać na skrzeczącym CB-

radiu czy czasem nie ma po drodze ,,Suszarek”? Jak kto lubi! 

 

Szybkie auta są fajne… 

… na torze wyścigowym. Szkoda, że w naszym kraju, przeciętny kierowca ma niewiele 

możliwości, aby pojeździć szybko i ekstremalne (ale bezpiecznie) na torze wyścigowym. Jest jeden 

profesjonalny tor (w Poznaniu) który musi wystarczyć dla wszystkich – wiadomo, że nie wystarczy. 

Do tego dochodzi kilka mniejszych obiektów, na którym też można ,,poszaleć” – lubisz szybką 
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jazdę – spróbuj na torze . Właśnie na torze widać, co potrafią te ,,Porszaki” czy ,,Imprezy” i 

również łatwo możemy dostrzec, że wcale nie jesteśmy królami kierownicy (nie zabijając się przy 

tym przy okazji). 

Rodzaje skrzyń biegów 

Skrzynia manualna vs. automatyczna 

Do niedawna, zdecydowaną większość samochodów sprzedawanych w naszym kraju stanowiły 

auta wyposażone w skrzynię manualną, przekładnie automatycznie były ,,zarezerwowane” dla 

pojazdów luksusowych, wyposażonych zazwyczaj w duże i mocne jednostki napędowe. Jednak w 

ostatnich latach, udział w rynku samochodów z ,,automatami” systematycznie się zwiększa. Dzieje 

się tak z kilku przyczyn. Po pierwsze współczesne konstrukcje automatycznych skrzyń biegów są 

coraz doskonalsze – zazwyczaj nie pogorszają osiągów, ani nie zwiększają zużycia paliwa, po 

drugie – są oferowane (zazwyczaj jako wyposażenie opcjonalne) w bardzo wielu autach. Obecnie, 

nawet najtańsze auta mogą być wyposażone w skrzynię automatyczną – nie zawsze jest to 

rozwiązanie idealne, ale jest to alternatywa dla przekładni manualnej. 

Nie wnikając w szczegóły konstrukcyjne konkretnych ,,automatów” warto się przyjrzeć ogólnym 

zaletom i wadom samochodów wyposażonych w automatycznie przekładnie. Muszę dodać, że 

jestem fanem przekładni automatycznych i prywatnie kupuje tylko takie auta (od dłuższego czasu), 

więc oceniając skrzynie automatyczne mogę nie być do końca obiektywny. Niemniej, bardzo często 

spotykam się z działającą w praktyce regułą, mówiącą ,,że jak ktoś raz pojeździ samochodem z 

dobrą, automatyczną skrzynią biegów to nie będzie już nigdy chciał auta ze skrzynią manualną” – 

coś jest na rzeczy.  

Zalety automatycznej skrzyni biegów 

1) Łatwiejsza jazda – gaz i hamulec – proste. Chcemy przyspieszyć dodajemy gazu, chcemy 

zwolnić wciskamy hamulec. Nie mamy pedału sprzęgła, nie musimy się zastanawiać nad 

tym, na jakim biegu jedziemy i kiedy mamy zmienić bieg na niższy lub wyższy. Powyższe 

cechy sprawiają, że kobiety bardzo ,,lubią” automaty – prawdopodobnie dlatego narodził się 

pogląd ,,że prawdziwy mężczyzna jeździ samochodem z manualną skrzynią biegów”. 

2) Bezpieczeństwo – teoretycznie, rodzaj skrzyni biegów nie ma wpływu na bezpieczeństwo – 

teoretycznie… Wyobraźmy sobie manewr włączania się do ruchu z drogi podporządkowanej 

– jeśli podczas ruszania zgaśnie nam samochód i staniemy w poprzek drogi - mamy 

problemy. Nie wiem, jakie są statystyki tego typu zdarzeń, ale osobiście znam przypadek 
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tragicznego wypadku wynikającego właśnie z tej przyczyny. W przypadku automatycznej 

skrzyni biegów nie możemy przypadkowo zgasić silnika przy ruszaniu - ,,gaz do dechy” i 

auto rusza z maksymalną siłą – zawsze! To samo dotyczy manewru wyprzedzania, jeśli 

jedziemy samochodem ze skrzynią manualną, aby wykorzystać maksymalny potencjał 

silnika i wykonać ten niebezpieczny manewr jak najsprawniej, należało by zredukować bieg 

(np. z 6-tki do 3-ki) i dopiero wtedy dysponujemy maksymalną mocą silnika. Problem w 

tym, że wielu kierowców nie zawsze wie, jak ,,mocno” trzeba zredukować bieg w danej 

sytuacji. W przypadku skrzyni automatycznej sprawa jest banalna – wciskamy pedał gazu 

do oporu i skrzynia sama (często w ułamku sekundy) redukuję ,,odpowiednią” ilość 

przełożeń. 

3) Komfort jazdy – jazda, szczególnie po mieście, samochodem z manualną skrzynią biegów 

zazwyczaj oznacza, że bardzo często musimy sięgać do lewarka zmiany biegów. W 

przypadku ,,automatu” ta czynność nam odpada. Szczególnie w korkach można docenić 

komfort jazdy wynikającej z jazdy autem ze skrzynią automatyczną, ale nie tylko. Ponieważ 

nie musimy obsługiwać lewarka zmiany biegów, mamy ,,wolną” prawą rękę. Dużo 

wygodniej możemy się np. napić kawy podczas jazdy, nie martwiąc się że za 3 sekundy 

musimy odłożyć gorący kubek ponieważ trzeba zmienić bieg. Dodatkowo - większość 

nowoczesnych skrzyń automatycznych zmienia biegi szybciej i bardziej płynnie niż 

jesteśmy to wstanie zrobić w przypadku skrzyni manualnej. 

4) Zdrowie – czy rodzaj skrzyni biegów może mieć wpływ na nasze zdrowie? Wiem, że 

zabrzmi to dziwnie, ale tak. Przynajmniej tak dowodzą ,,naukowcy”. Chodzi o to, że w 

przypadku skrzyni manualnej wiele razy musimy wcisnąć lewą nogą pedał sprzęgła – 

szybko i do końca. To powoduje, że kierowcy aut z manualną skrzynią biegów siedzą 

krzywo, tzn. z lekko wysuniętym lewym biodrem. Taka ,,niesymetryczna” postawa znacznie 

zwiększa ryzyko problemów z kręgosłupem. 

5) Niższe spalanie i lepsze osiągi – samochody ze skrzyniami automatycznymi zapewniają 

katalogowo podobne osiągi i spalanie. Jednak w praktyce, w takim przypadku, są zarówno 

dynamiczniejsze jak i mniej spalają. Dlaczego? Aby uzyskać ,,fabryczne” przyspieszenie w 

,,automacie” wystarczy wcisnąć gaz do oporu i… tyle! W przypadku aut ze skrzynią 

manualną nie jest to takie proste, trzeba bardzo brutalnie ruszyć oraz równie brutalnie i 

szybko zmieniać biegi w optymalnym momencie – to nie takie proste. Co do spalania, z 

naszych testów wynika, że auta z automatycznymi skrzyniami biegów lepiej nadają się do 
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,,eco-drivingu” i łatwiej jest uzyskać niskie spalanie. Dzieje się tak z kilku przyczyn. Po 

pierwsze, ,,automaty” mają często więcej przełożeń więc trafniej mogą dobrać optymalne 

przełożenie, po drugie – są maszynami więc się nie nudzą i zmieniają biegi w sytuacjach, 

gdzie kierowcy by się po prostu nie chciało. 

Wyjątkami od tej reguły są auta z klasycznymi, starodawnymi przekładniami 

automatycznymi (np. o 4 przełożeniach) montowanymi w tańszych autach miejskich i 

samochodach kompaktowych.  

Wady automatycznej skrzyni biegów: 

1) Koszty – zazwyczaj samochody z automatyczną skrzynią biegów wymagają dopłaty 

(zwykle 4-10 tys. zł). Do tego dochodzą dodatkowe czynności serwisowe (np. co 60 tys. 

km). 

2) Uboższa oferta rynkowa – nie wszystkie samochody są dostępne w wariantach z 

automatyczną skrzynią biegów, szczególnie w przypadku tańszych aut.  

Trwałość i bezawaryjność ,,automatów” 

Często się zdarza, że na rynku samochodów używanych auta z automatyczną skrzynią biegów są 

tańsze niż takie same modele ale z manualną przekładnią. Można przypuszczać, że jest tak, 

ponieważ kierowcy boją się kosztownych awarii ,,automatów”. Czy skrzynie automatyczne psują 

się częściej? Ogólnie nie ma reguł, ale zaryzykowałbym stwierdzenie, że właściwie użytkowany 

samochód z automatyczną skrzynią biegów jest bardziej trwały (przypominam, że mogę nie być w 

tej kwestii obiektywny). Proszę zwrócić uwagę na frazę ,,właściwie użytkowany” – np. w naszym 

kraju, wciąż funkcjonuje paradygmat, że nie powinno się wymieniać oleju w automatycznej skrzyni 

biegów, bo się popsuje. Dramat polega na tym, że osobiście spotkałem się z takim twierdzeniem 

również u mechaników! W skrzyniach automatycznych zazwyczaj trzeba wymieniać olej (np. co 60 

tys. km), olej ten nie jest tani (może kosztować nawet 100 zł/litr), ale gdy się odpowiednio 

serwisuje skrzynię, ten element bywa ,,niezniszczalny”. 

Wyobraźmy sobie pewien scenariusz – ktoś kupuje używany samochód z ,,automatem”, powiedzmy 

z przebiegiem 200 tys. km, wyposażony w mocny silnik diesla – auto ,,nadaje się” na holownika 

ciężkiej przyczepy – super. Oleju w skrzyni nie wymieniamy, bo i po co? Drugi właściciel zrobi np. 

150 tys. i sprzedaje samochód (oczywiście ze ,,skorygowanym” licznikiem wskazującym np. 196 

tys. km). Kupujemy takie trwałe, niezniszczalne auto za 20 tys. zł i… skrzynia ,,pada” – koszt 

naprawy np. 5 tys. zł…  
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Tego typu historie w pewnym sensie ,,zapracowały” na powszechną opinie o skrzyniach 

automatycznych. 

Czy trwałość silnika zależy od rodzaju skrzyni biegów? 

Do niedawna panował powszechny pogląd, że w autach z automatycznymi skrzyniami biegów 

mniej zużywa się silnik. Jednostka napędowa nigdy nie pracowała na za niskich lub za wysokich 

obrotach, płynna zmiana biegów nie generowała takich przeciążeń jak w przypadku nieumiejętnej 

jazdy samochodem wyposażonym w skrzynię manualną. Można przyjąć, że tak jest nadal, poza 

autami wyposażonymi w bardzo szybkie, dwusprzęgłowe skrzynie biegów (np. DSG). Ponieważ, 

większość dwusprzęgłowych skrzyń biegów zmienia przełożenia znacznie szybciej niż jakikolwiek 

kierowca (nawet w 0,1 sekundy), silnik (i jego osprzęt) jest dodatkowo obciążany bardzo szybkimi 

zmianami prędkości obrotowej. Może to powodować przedwczesne zużycie takich elementów jak 

koło dwumasowe w silnikach wysokoprężnych. Choć i w tym przypadku sporo zależy od 

użytkowania pojazdu. 

Samochody z automatycznymi skrzyniami biegów świetnie się nadają do dynamicznego 

przyspieszenia – ,,gaz w podłogę” i gotowe. Tylko trzeba pamiętać, że przysłowiowy ,,Passat z 

dieslem” nie jest autem sportowym i częste wyścigi spod świateł mogą (dzięki bardzo szybkiej 

skrzyni DSG) szybko uszkodzić teoretycznie niezużywalne koło dwumasowe lub inne elementy 

napędu. 

Rodzaje automatycznych skrzyń biegów 

Można wyodrębnić 4 rodzaje automatycznych skrzyń biegów: 

 Skrzynie zautomatyzowane –najprostsze i najbardziej prymitywne ,,automaty”, są to tak 

naprawdę skrzynie manualne z klasycznym sprzęgłem, tyle tylko, że całą pracę przy zmianie 

biegów wykonuje ,,robot”. Do zalet tej skrzyni możemy zaliczyć niski koszt produkcji oraz 

dość efektywną pracę (niskie spalanie). Jednak samochody z takimi skrzyniami zwykle 

okazują się mniej dynamiczne niż ich odpowiedniki ze skrzynią manualną. Skrzynie 

zautomatyzowane są zazwyczaj montowane w tańszych autach (np. Skoda Citigo) chociaż 

zdarzają się również autach droższych, np. w hybrydowym Peugoet 3008. 

 Skrzynie dwusprzęgłowe (DSG, EDC, TCT, PDK, Powershft, DCT) – dzięki takim 

skrzyniom biegów w pewnym sensie nastała ,,moda na automaty”. Zazwyczaj, samochody 

wyposażone w takie przekładnie są zarówno dynamiczniejsze, jak i bardziej ekonomiczne 

niż porównywalne auta ze skrzyniami manualnymi. Coraz więcej producentów oferuje 
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skrzynie dwusprzęgłowe, zarówno w tanich samochodach miejskich (np. Skoda Fabia), jak i 

w super sportowych takich jak Porsche Turbo czy Nissan GTR. 

Wady i zalety skrzyń dwusprzęgłowych 

 Skrzynie bezstopniowe (CVT, Multitronic, Multidrive) – zapewniają najpłynniejszą jazdę ze 

wszystkich możliwych wariantów skrzyń automatycznych. Często (np. skrzynia Multidrive 

u Toyoty) auta wyposażone w skrzynie CVT zapewniają wyraźnie niższe spalanie niż 

modele ze skrzyniami manualnymi. Główną wadą (cechą) skrzyń bezstopniowych jest 

ograniczenie dynamiki auta – choć często tylko subiektywne. Przekładnie CVT dobrze się 

sprawdzają przy spokojnej jeździe, kierowcy ze ,,sportową żyłką” powinni raczej unikać 

tego typu aut. Są szybkie modele samochodów ze skrzynią bezstopniową (np. Lexus GS 

450h), jednak przy dynamicznej jeździe dźwięk silnika pracującego praktycznie tylko i 

wyłącznie na najwyższych obrotach, bywa męczący. 

 Klasyczne automaty – (Tiptronik, Steptronick, G-tronic) – przekładnie z konwerterem 

hydrokinetycznym. Jeszcze do niedawna, praktycznie tylko te przekładnie były dostępne na 

rynku. Nowoczesne odmiany tych skrzyń biegów (6,7 i 8 biegowe) zazwyczaj zapewniają 

dynamikę porównywalną ze skrzyniami dwusprzęgłowymi, przy zapewnieniu większej 

płynności jazdy. Klasyczne automaty są zazwyczaj oferowane w samochodach wyższych 

klas, choć można je również spotkać w autach kompaktowych i miejskich. Jednak w tanich 

samochodach o małej mocy (do 100 KM) te przekładnie nie są optymalnym wyborem – 

skrzynie dwusprzęgłowe sprawdzą się znacznie lepiej. 

Automatyczna skrzynia biegów to normalne rozwiązanie 

Obecnie, automatyczna skrzynia biegów jest w pewnym sensie luksusem – wymaga ,,dopłaty”, 

podobnie jak 30-lat temu wspomaganie kierownicy czy inne elementy samochodu, które dziś dla 

nas są oczywistością. Wiele na to wskazuje, że w tym aspekcie, rynek europejski upodabnia się do 

rynku amerykańskiego, gdzie standardową przekładnią jest skrzynia automatyczna, manualne 

przekładnie przeznaczone głównie dla… fanatyków. 

Rodzaje napędu 

Jeśli wybraliśmy już model, silnik i rodzaj skrzyni biegów, to zazwyczaj ,,napęd” jest już wybrany i 

nie bardzo mamy możliwość wyboru. Są wyjątki, gdzie możemy np. wybrać napęd 4x4 zamiast 

napędu tylko na przednie lub tylko na tylne koła. Ogólnie warto się nad tym tematem chwilkę 

zastanowić i dobrać rozwiązanie najbardziej optymalne dla nas. Oczywiście, nie ma czegoś takiego, 
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jak najlepszy napęd, nawet najbardziej ,,inteligentny” napęd 4x4 ma pewne wady… 

Napęd na przednie koła – FWD 

Na naszym rynku to najbardziej popularna opcja, silnik umiejscowiony z przodu (zazwyczaj 

poprzecznie) i napęd na koła przednie. Takie rozwiązanie jest najprostsze i najtańsze. Silnik i 

skrzynia biegów są umiejscowione z przodu więc ,,dociskają” oś napędową zapewniając dobrą 

trakcję. Typowy rozkład mas większości pojazdów FWD to 65% / 35% (przód / tył). Kierowcy 

często bardzo chwalą trakcję niektórych przednionapędowych diesli – ciężki silnik jeszcze mocniej 

,,dociska” koła, znacznie zwiększając siłę uciągu.  

Jednak ,,nierównomierny” (inny niż 50/50) rozkład masy, może przyczynić się do niezbyt 

stabilnego prowadzenia w zakrętach. Samochody z mocno ,,dociążonym” przodem miewają 

tendencję do podsterowności. Dla większości kierowców nie ma to absolutnie znaczenia, bo jeżdżą 

spokojnie, ale jeśli ktoś lubi dynamiczną jazdę powinien przemyśleć (najlepiej przetestować) inne 

warianty napędu. 

Dlaczego FWD nie nadaję się do ,mocnych aut? 

Do niedawna funkcjonował dość klarowny podział – mocne, luksusowe auta miały napęd RWD 

(lub 4x4), tanie, proste i popularne miały napędzane koła przednie. Jednak wraz ze wzrostem mocy 

silników i pojawieniem się wielu aut typu ,,HotHatch” pojawił się problem z trakcją. 

Jak to jest, że auto z napędem na przednie koła będzie miało dużo większą trakcję na śniegu niż 

samochód tylnonapędowy, a na suchym asfalcie już nie? Jeśli dynamicznie ruszymy, to niezależnie 

od rodzaju napędu, dociąża się tylna oś. Im lepsze przyspieszenie, tym większe dociążenie tylnej 

osi i tym samym mniejsze dociążenie osi przedniej (w tym wypadku napędowej) – dlatego 

pojawiają się problemy z trakcją, szczególnie przy mocnych autach. Jeśli warunki drogowe (np. 

śnieg) nie umożliwiają dynamicznego startu, to nie ma problemu z ,,odciążaniem” przedniej, 

napędowej osi, a wciąż korzystamy z ,,dociążenia” przedniej osi przez silnik. 

Osobiście uważam, że górną granicą rozsądku dla aut przednionapędowych jest moc 200 KM dla 

lekkich aut do 240 KM dla samochodów napędzanych dużymi, ciężkimi silnikami (np. 3.0 V6 

diesel). Są oczywiście lekkie auta, o dużo większej mocy (test 250-konnego Forda Focusa ST), 

jednak wykorzystanie w pełni ich potencjału nie jest łatwe. W takich przypadkach, producenci 

ratują się montując szerokie koła, sportowe zawieszenie i elektroniczne ,,wspomagacze”, ale w 

pewnym sensie to walka z wiatrakami – fizyki nie oszukamy.  
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Napęd na przednie koła a komfort 

Wśród samochodów z napędem na przednie koła, można spotkać auta luksusowe (np. Volvo S80 

czy Audi A8), w których komfort jazdy i przyjemność prowadzenia mają ogromne znaczenie. I tu 

pojawia się problem - jak stworzyć przednie zawieszenie, które z jednej strony będzie zapewniać 

precyzyjne prowadzenie i którego nie wyrwą koła napędowe – mówiąc w dużym uproszczeniu jest 

to niezwykle trudne (a może po prostu niemożliwe?). Prowadząc nawet 150-konny samochód z 

przednim napędem, zauważymy, że w wielu sytuacjach dodanie gazu ,,czuć” na kierownicy, 

szczególnie w sytuacjach, gdy są skręcone koła (nawet minimalnie). Wyrafinowane i dopracowane 

przednie zawieszenie (i układ kierowniczy) częściowo rozwiązują ten problem, jednak jeśli chodzi 

o komfort jazdy i precyzję prowadzenia nic nie jest w stanie zastąpić napędu tylnego (lub 4x4).  

Omawiając tą kwestie warto dodać, że różnice w prowadzeniu samochodów z napędem przednim i 

tylnym są duże… dla kogoś kto na to zwraca uwagę. Dla mniej ,,wyczulonych” kierowców, Volvo 

S80 z przednim napędem może być dużo praktyczniejszym pojazdem niż np. tylnonapędowe BMW 

serii 5. 

Napęd na tylne koła – RWD 

Najbardziej klasyczny rodzaj napędu – silnik umieszczony z przodu (wzdłużnie) i napęd na tylną 

oś. Oczywiście, w tym przypadku silnik nie musi się znajdować z przodu (choć to najbardziej 

popularne rozwiązanie), często sportowe auta mają silnik umiejscowiony centralnie (przed tylną 

osią) lub nawet za tylną osią (np. Porsche 911). 

 

Napęd RWD – zalety, wady, fanatycy… 

W praktyce, trudniej jest zrobić dobry samochód z napędem na tylną oś niż z napędem FWD. O ile 

rozkład mas (przód/tył) 65/35 dla samochodu z napędem na przednią oś jest optymalny (i łatwy do 

uzyskania), o tyle w przypadku samochodu RWD należy mocniej ,,dociążyć” tylną, napędową oś. 

Nie jest to zadanie łatwe, z przodu zazwyczaj znajdują się najcięższe elementy samochodu takie jak 

silnik, skrzynia biegów, układ chłodzenia, akumulator itp. Jak uzyskać rozkład mas 50/50? 

Producenci (np. BMW czy Mercedes) mają swoje metody, po pierwsze często silnik jest 

umieszczony za przednią osią, skrzynia biegów jest umieszczona wzdłużnie (często dokładnie pod 

lewarkiem zmiany biegów). Czasem w bagażniku umieszczany jest również akumulator. Załóżmy, 

że udało się wyprodukować auto z tylnym napędem i rozkładem mas zbliżonym do 50/50 – co z 

tego wynika? 
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Układ kierowniczy 

Jak wspominałem wcześniej, tylna oś napędowa nie wpływa w żaden sposób na układ kierowniczy, 

dodatkowo, samochody z tylnym napędem mogą się pochwalić bardzo dużym skrętem przednich 

kół, czasem można się zdziwić jak poręczna może być duża, tylnonapędowa limuzyna. Dużo łatwiej 

jest wyprodukować zarówno tylnonapędowy sportowy samochód, w którym układ kierowniczy 

zapewnia idealne ,,czucie” pojazdu, jak i komfortową limuzynę, w której wszelkie zewnętrzne 

informacje są w odpowiedni sposób tłumione. W autach z napędem RWD, nie ma możliwości, żeby 

dynamiczne przyspieszanie wywoływało jakiekolwiek ,,szarpanie” kierownicą, czy problemy w 

zachowaniu kierunku jazdy, oczywiście, jeśli nie mamy problemów z trakcją... 

Trakcja – mocna i słaba strona RWD 

Jaka jest trakcja (czyli siła napędowa) samochodów z tylnym napędem? Wiele zależy od warunków 

na drodze. Jeśli porównamy dwa zbliżone samochody, jeden z napędem FWD, jeden napędem na 

koła tylne, to zazwyczaj okaże się, że w przypadku jazdy po nawierzchni o bardzo słabej 

przyczepności (np. ośnieżona droga), auto z przednim napędem zapewnia większą trakcję. Dzieje 

się tak dlatego, że, ponieważ przyczepność jest niska, różnice wynikające z dociążenia tylnej osi 

przy przyspieszaniu (i tym samym odciążenia osi przedniej) są bardzo niewielkie, więc liczy się 

głównie jak dociążona jest oś napędowa – i w tym przypadku, auta z napędem FWD są zazwyczaj 

bezkonkurencyjne. Jednak, gdy nawierzchnia zapewnia dobrą przyczepność, wynikające z 

przyspieszania dociążenie tylnej osi jest kluczowe i auta z przednim napędem przegrywają z 

konkurencyjnymi samochodami tylnonapędowymi. W zimę często widuję ,,wypasione” 

tylnonapędowe limuzyny, które ledwo ruszają z miejsca, ale te same auta na suchej nawierzchni 

mogą przyspieszyć do 100 km/h w 5 sekund bez problemów z trakcją. 

Zabawa 

Samochody z tylnym napędem mają zagorzałych fanatyków, dla których wszystkie wady (np. słaba 

trakcja na śniegu) nie mają znaczenia – uważają RWD za ,,jedyny słuszny” rodzaj napędu, 

dlaczego? To proste, wiele tylnonapędowych aut, przy posiadaniu pewnych umiejętności, zapewnia 

spore wrażenia z jazdy. Kontrolowane poślizgi, zacieśnianie zakrętu ,,gazem” czy popularny 

drifting – to wszystko domena aut tylnonapędowych. Jadąc bardzo mocnym samochodem z 

napędem na tylne koła i mocnym silnikiem (szczególnie przy wyłączonej kontroli trakcji) trzeba 

dużo bardziej uważać nić przypadku aut FWD czy 4x4 – takie samochody często nie wybaczają 

błędów. 

RWD vs. FWD – wybór jest ograniczony 

Może się wydawać, że wnikanie w szczegóły dotyczące rodzaju napędu nie ma większego sensu, 
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przecież np. auta BMW dysponują tylko i wyłącznie napędem tylnym (oprócz 4x4), a np. Volvo 

tylko i wyłączenie FWD (oprócz 4x4) – więc wybierając markę (lub nawet segment – np. drogą 

limuzynę) jesteśmy ,,skazani” na jakąś konkretną opcję. Nie do końca – jest jeszcze napęd 4x4. 

Napęd 4x4 

Stale poszerza się oferta samochodów z napędem na wszystkie koła, jeszcze do niedawna, to 

rozwiązanie było zarezerwowane dla samochodów terenowych czy sportowych aut o rajdowych 

aspiracjach. Obecnie na rynku dostępnych jest sporo samochodów z napędem 4x4, praktycznie w 

każdym segmencie możemy znaleźć samochody z napędem na obie osie. 

Jeśli kupujemy samochód, w którym napęd na 4 koła jest w standardzie – sprawa jest prosta, nie 

musimy się zastanawiać czy warto czy nie. W droższych SUVach, autach terenowych czy 

mocniejszych odmianach aut klasy premium, często znajdziemy napęd 4x4 jako element 

wyposażenia standardowego. Jednak w wielu samochodach (niekoniecznie tanich), napęd na 4 koła 

wymaga dopłaty (zwykle 5-10 tys. zł) – czy warto? 

 

Zalety napędu 4x4 

Na rynku występują samochody w kilkoma rodzajami napędu 4x4, jednak niezależnie od wariantu 

zastosowanych rozwiązań technicznych, wszystkie auta z napędem na 4 koła mają pewne wspólne 

zalety. 

 Komfort: dla mnie to największa przewaga tych aut. Komfort czyli np. pewność, że wyjadę 

z zaspy jak zasypie mnie śnieg, że dojadę na plażę nie topiąc auta w piasku do kostek. Ile 

razy widzimy kosztujące setki tysięcy złotych Mercedesy czy BMW nie mogące się włączyć 

do ruchu, bo jest lekko pod górkę i akurat, na nieszczęście zima znów zaskoczyła kierow-

ców i drogowców. Czy kierowca takiej limuzyny czuję się komfortowo? Nie, właśnie dlate-

go tak duży powodzeniem cieszą się Polsce (i nie tylko) luksusowe SUVy. Zapewniają one 

duży komfort jazdy w każdych warunkach! 

 Bezpieczeństwo: teoretycznie, wpływ napędu na poprawę bezpieczeństwa powinien być 

minimalny, jest jednak inaczej. Co oczywiste, łatwiej i szybciej (bezpieczniej) można włą-

czyć się do ruchu, szczególnie na drogach o zmniejszonej przyczepności (czyli przez 6 mie-

sięcy w roku). Czy napęd na 4 koła zapewnia 2 razy większą trakcję? Czasem nawet jeszcze 

większą! Kiedy np. tylne koła ślizgają się na lodzie, przednie mogą ,,złapać” asfalt, lub od-

wrotnie. Warto pamiętać też, że na miękkim podłożu (piasek, śnieg) nienapędzana oś nie 

dość, że nie dostarcza siły napędowej to jeszcze powoduje dodatkowy opór (znacznie więk-
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szy niż na asfalcie). Jednak to nie jedyne częste sytuacje drogowe, można jeszcze wymienić 

wyprzedzanie (wymijanie) na ośnieżonej drodze z śnieżnymi koleinami (gdzie napęd na 4 

koła zapewnia stabilność i bezpieczeństwo) oraz wiele innych sytuacji. 

 Nowe horyzonty: Jest bardzo wiele dróg dostępnych wyłącznie dla aut z napędem na 4 ko-

ła. Nie muszą to być rasowe terenówki, nawet stosukowo tanim SUVem można zwiedzić 

ciekawe szlaki w górach czy w terenie – jeden warunek – musi być napęd na 4 koła. 

 

Wady napędu 4x4 

Praktycznie wszystkie wady samochodów z napędem 4x4 wynikają z ich bardziej zaawansowanej 

konstrukcji i można byłoby je zaliczyć do jednej kategorii ,,większe koszty”. 

 

 Wyższe spalanie – nowoczesne samochody za napędem na 4 koła zazwyczaj spalają około 

10% więcej paliwa niż takie same pojazdy z napędem na jedną oś. Wynika to głownie z 

nieco większej masy pojazdu z napędem 4x4 oraz większych strat energii (napęd 

dodatkowej osi) 

 Koszty – zakup samochodu z napędem 4x4 zazwyczaj wiąże się z dopłatą (zwykle 5-10 tys. 

zł), do tego należy doliczyć nieco droższy serwis 

 Dostępność – nie zawsze możemy znaleźć optymalną dla nas wersję, odmiany 4x4 

zazwyczaj są oferowane tylko w niektórych wersjach silnikowych oraz z konkretnymi 

rodzajami skrzyni biegów. 

 

Czy warto dopłacić do napędu 4x4? 

Wyobraźmy sobie co się zmieni jak doposażymy SUVa w np. skórzaną tapicerkę i szyberdach? 

Wydamy kilka tysięcy złotych, a co się tak naprawdę zmieni? Nic – to to samo auto, do tych 

samych zadań, nieco inaczej tylko wyposażone. 

A co się zmieni, gdy ,,dokupimy” napęd na 4 koła?  Bardzo, bardzo dużo! Mamy wtedy tak na-

prawdę zupełnie inne auto! Napęd 4×4 znacznie zmienia możliwości auta, w szczególności SUVa. 

Polepsza się komfort użytkowania, bezpieczeństwo, otwierają się nowe drogi niedostępne dla aut z 

napędem na jedną oś. Napęd docenimy na śniegu, lodzie, piasku, po deszczu i…. na suchym asfal-

cie (szczególnie w mocniejszych samochodach) 
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Czy warto dopłacić do napędu 4×4 kilka tysięcy zł? W przypadku kosztującego 80-90 tys.zł. SUVa, 

który teoretycznie ma być autem uniwersalnym – zdecydowanie tak. Czy jest aż taka duża różnica? 

Najlepiej zapytać jakiegoś znajomego, posiadającego auto z napędem na 4 koła – czy w następnym 

aucie też chce mieć napęd 4×4… 

Kiedy napęd 4x4 jest zbędny? 

Auta z napędem 4x4 są świetne, oferują lepszą trakcje, bezpieczeństwo i komfort jazdy – tylko czy 

napęd na 4 koła jest potrzebny każdemu kierowcy? Cóż, jeśli nie mamy ograniczeń finansowych – 

sprawa jest prosta. Co jednak jeśli w samochodzie kosztującym 90 tys. zł mamy dopłacić do wersji 

4x4 np. 10 tys. zł? Wszystko zależy od naszych wymagań, potrzeb i możliwości finansowych. Oso-

by które traktują samochód jako narzędzie do spokojnego przemieszczania się z miejsca A do B 

mogą nawet nie zauważyć różnicy w jeździe np. zwykłą (przednionapędową) Octavią, a wersją 4x4. 

Kupując ,,zwykłą” wersję zaoszczędzą zarówno na samym zakupie, ale również na kosztach eks-

ploatacji. 

Wyposażenie 

Po wybraniu konkretnego modelu samochodu, czas na wybranie wyposażenia dodatkowego. 

Zdecydowana większość aut jest oferowana w kilku wariantach wyposażenia – najtańszy wariant 

zwykle jest niewystarczający, służy zazwyczaj tylko do tworzenia oferty rynkowej. Oczywiście, nie 

sposób wymienić i opisać wszystkich dostępnych elementów wyposażenia, skupię się na 

elementach najważniejszych i najbardziej popularnych, za wyjątkiem tych, które są zazwyczaj 

montowane seryjnie (np. centralny zamek, radio czy elektrycznie sterowane szyby). Za jakie 

elementy wyposażenia warto dopłacić, a które to ,,zbędne bajery”? 

1) Klimatyzacja – oczywisty element każdego samochodu, w tańszych modelach zwykle 

wymaga dopłaty. Nawet jeśli nie używamy z jakiś przyczyn (np. zdrowotnych) klimatyzacji 

w lato to przyda się również do pozbycia się wilgoci np. jesienią czy zimą. Dodatkową 

zaletą tego elementu wyposażenia jest łatwiejsza odsprzedaż samochodu – auta bez ,,klimy” 

nie są chętnie kupowane na rynku wtórnym. 

Klimatyzacja automatyczna – niezastąpiona dla osób ceniących komfort i łatwość obsługi 

samochodu. Możliwość automatycznego utrzymywania wybranej temperatury jest 

przydatna przez cały rok i nie musi się wiązać z korzystaniem z układu klimatyzacji.  

Klimatyzacja wielostrefowa – w samochodach luksusowych często są dostępne dwu- lub 
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trzy- strefowe klimatyzacje. W założeniach producentów takie rozwiązanie ma umożliwić 

różne ustawienia temperatury powietrza dla różnych stref pojazdu. Jednak w większości 

samochodów to po prostu nie działa – możemy jedynie ustawić, że jednej osobie będzie w 

twarz dmuchać zimniejsze powietrze, ale z komfortem nie ma to nic wspólnego.  

2) Podgrzewane fotele – w naszym klimacie podgrzewane fotele są bardzo praktyczne, nie 

chodzi tylko o komfort, ale również o zdrowie. Jeśli wsiadamy (nawet ciepło ubrani) do auta 

garażowanego ,,pod chmurką”  i jest np. -10 stopni C, to siadamy w fotelu, który ma 

temperaturę … -10 stopni. Po kilku minutach we wnętrzu jest już ciepło, a wychłodzony 

fotel cały czas jest zimy. Gdy zdejmiemy kurtkę (bo np. już jest ciepło w środku) i 

usiądziemy na wciąż zimnym fotelu, w najlepszym wypadku będzie nam nieprzyjemnie, ale 

równie dobrze możemy się przeziębić. Jeśli auto ma podgrzewane fotele, to już po 10-20 

sekundach nie odczuwamy nieprzyjemnego chłodu, mimo że w aucie może być cały czas 

zimno. 

3) Ksenonowe reflektory – znacznie zwiększają komfort i bezpieczeństwo jazdy nocą, jeśli 

jeździmy dużo i możemy sobie na to pozwolić – nie ma się nad czym zastanawiać. 

4) Nawigacja – w niektórych markach (np. Renault) można kupić wygodną nawigację z 

możliwością aktualizacji map (co jest niezmiernie istotne) za 2 tys. zł – dobra oferta. Jednak 

jeśli mamy kupić nawigacje za np. 10 tys. zł, w której nie ma np. naszych nowych autostrad 

- to jest to chyba jakiś żart. A często się tak zdarza w autach klasy premium, gdzie nawigacja 

ma 1000 niepotrzebnych ,,bajerów", za to nie ma aktualnych map (lub ich wgranie jest 

kosztowne i kłopotliwe).Warto pamiętać, że nawigacja z mapami np. sprzed roku nie ma 

praktycznie sensu – szczególnie w naszym kraju.  

5) Tempomat – ze względu na pojawiające się w Polsce nowe autostrady i drogi ekspresowe, 

tempomat jest coraz bardziej praktycznym elementem wyposażenia. Raczej nie ma 

możliwości, aby ustawić np. prędkość 140 km/h i przez 100 km nie dotykać pedału hamulca 

i gazu (legendarne wyścigi tirów, bramki, remonty), ale często nawet te kilkanaście 

kilometrów wystarczy, aby  rozprostować nogę.  

Aktywny tempomat – przydatny nie tylko na autostradach, praktycznie wszędzie można 

korzystać z zalet tego systemu. W odróżnieniu od zwykłego tempomatu, wersja ,,aktywna” 

może również przyspieszać i zwalniać samochód (dzięki radarom). Szczególnie wygodne 

rozwiązanie w przypadku samochodów z automatycznymi skrzyniami biegów. W droższych 

wersjach, aktywny tempomat umożliwia całkowite zatrzymanie pojazdu i ponowny start – 
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idealne rozwiązanie na korki. 

6) ,,Asystenci” – coraz częściej pojawiają się elektroniczne systemy pomocnicze. Asystent 

pasa ruchu, system wspomagania parkowania itp. – wspólną cechą zdecydowanej 

większości tych rozwiązań jest to… że się nie sprawdzają w praktyce. Zbyt często się mylą, 

aby można było komfortowo korzystać z tego typu rozwiązań. Są to ciekawe elementy, 

przybliżające nas do samochodu który będzie sam jeździł – na razie są to jednak  bardziej 

jako ciekawostki, niż w pełni działające rozwiązania. Jednym z bardziej popularnych 

rozwiązań jest asystent pasa ruchu – który informuje nas np. o najechaniu na ciągłą linię. W 

teorii jest to bardzo przydane rozwiązanie zwiększające bezpieczeństwo jazdy. Jednak w 

praktyce okazuję się, że system albo działa za często (może irytować) albo nie działa wtedy 

kiedy to jest konieczne. Nie można również polegać na systemach do parkowania, 

zazwyczaj dużo łatwiej jest zaparkować samemu – pomijając fakt, że asystent parkowania 

działa tylko w jednym wariancie parkowania – w każdym innym jest bezużyteczny, lepiej 

zainwestować np. w kamerę cofania. 
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Rozdział 6: Zakup samochodu 

Wiemy już jaki samochód chcemy kupić, wszystko zostało wybrane w najdrobniejszych 

szczegółach, wystarczy pójść do salonu i po temacie. Można tak zrobić, można jednak dokonać 

zakupu ,,na chłodno” – szczególnie jeśli możemy nieco poczekać na samochód.  

Negocjacje 

Zanim złożymy zamówienie u konkretnego dealera, warto odwiedzić konkurencyjne firmy. 

Zazwyczaj wszyscy dealerzy konkretnej marki oferują podobne warunki zakupu, ale można trafić 

na dealera ,,potrzebującego” – który np. chce sprzedać w danym miesiącu określoną ilość aut, aby 

załapać się na jakiś bonus – często w takich przypadkach można liczyć na ekstra rabat. 

Często, dużo taniej można nabyć auto z wyprzedaży – czyli np. z poprzedniego roku. Wadą tego 

rozwiązania, jest fakt, że nie zawsze znajdziemy dokładnie takie auto o jakim marzymy, jednak 

oszczędności mogą być bardzo duże, nawet do 30% wartości samochodu! 

Cena nowości 

Zwykle trudno jest wynegocjować duży rabat na rynkowe nowości, dealerzy wiedzą, że i tak znajdą 

się klienci, którzy za wszelką cenę chcą jeździć autami, które wyglądają świeżo. Jednak często już 

po kilku miesiącach ,,efekt nowości” mija, często razem z nim mija zawyżona cena. Pojawia się 

,,stały rabat” lub promocyjne pakiety wyposażenia – tak czy inaczej auto tanieje.  

Ustalanie oferty handlowej 

Absolutna większość konsumentów nie kieruje się tzw. rozsądkiem przy podejmowaniu decyzji – 

nie ma w tym oczywiście nic złego. Co więcej, gdybyśmy racjonalnie chcieli wybrać rodzaj 

pieczywa na śniadanie, moglibyśmy spędzić na szukaniu dobrej odpowiedzi całe tygodnie – bez 

rezultatu. Co dopiero powiedzieć o zakupie tak wielowymiarowego produktu jakim jest samochód. 

Niemniej, osobiście lubię wiedzieć, co jest rzeczywistą wartością auta, a co jest handlowym 

żargonem. 

Ceny katalogowe vs. ceny transakcyjne 

Często widzimy reklamę typu ,,Nowy model X firmy Y" w cenie od 79 900 zł – mówimy sobie, 

fajne auto, mam taką kwotę na koncie (oczywiście nasz mózg ,,widzi” 70 tys. zł) – czemu nie? 

Idziemy do salonu, jazda testowa – super, zamawiamy auto. Jednak nie chcemy mieć 

podstawowego silnika tylko mocnego diesla – dopłata 20 tys. zł, skrzynię automatyczną, 

klimatyzację, ksenony i parę obowiązkowych rzeczy i wychodzi kwota do zapłaty 130 tys. zł! Co 
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najciekawsze – często kupujemy taki samochód! A czy gdybyśmy zobaczyli reklamę tego auta z 

informacją ,,Cena optymalnej wersji 130 tys. zł” odwiedzilibyśmy w ogóle salon? Nie mówiąc już o 

zakupie! 

Dlaczego nie działamy racjonalnie? Psychologia zakupu 

Sprawa jest prosta i dobrze znana psychologom i specjalistom od marketingu. Jeśli kupujemy 

produkt premium (a praktycznie każdy nowy samochód jest takim produktem) to nasze odczucie 

jego realnej wartości rośnie wraz z ilością ,,indywidualnych cech” tego pojazdu. To ,,nasz” 

wyjątkowy samochód, nie jakiś w promocji ,,ze stoku”. Im więcej wybierzemy elementów, tym 

samochód ma dla nas większą wartość i tym samym więcej jesteśmy w stanie za niego zapłacić. 

Wybieramy rodzaj silnika, skrzyni biegów, kolor, często dziesiątki elementów wyposażenia i mam 

,,swoje” unikatowe auto. Chcemy wierzyć, że jesteśmy bardzo unikalni i mamy bardzo oryginalne 

potrzeby i upodobania – tak oczywiście nie jest, ale specjaliści od marketingu umieją to sprytne 

wykorzystać. Czy chęć posiadania automatycznej klimatyzacji w samochodzie za 80 tys. zł jest taką 

nietypową zachcianką? Nie, ale takie ,,wypasione” wyposażenie zazwyczaj wymaga dopłaty. 

Podobnie z wszystkimi elementami, zaczynając od silnika, kończąc na dywanikach czy kole 

zapasowym za które też trzeba zapłacić. 

Kolejnym powodem naszej ,,irracjonalności” jest subiektywna ocena wartości. Czy prosta 

nawigacja jest warta 3000 zł? Naturalne, że nie. Jednak jeśli kupujemy auto za 100 tys. zł, to 

różnica 100 czy 103 tys. zł wydaje się niewielka – bo taka jest w odniesieniu do ceny auta. Jednak 

gdybyśmy poszli do marketu to szybko dojdziemy do wniosku, że za te 3 tys. zł możemy kupić 

świetną nawigację i…42-calowy telewizor! 

Prosta metoda… 

Warto podejmować decyzję o zakupie np. tydzień po skonfigurowaniu całego, kompletnego 

pojazdu! Z dywanikami, ubezpieczeniem, kosztami przeglądów i napraw, kosztem ewentualnego 

kredytu, prognozowaną utratą wartości – absolutnie wszystkim. Zapiszmy wszystkie informacje na 

kartce i wróćmy do tematu za tydzień – gdy decyzja jest na tak, sprawa jest prosta – kupujemy. Gdy 

mamy jakiekolwiek wątpliwości, to raczej nie jest to auto dla nas, lub nie jest to właściwy moment 

na zakup pojazdu.  
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W drogę! 

 

Czytelnikom którzy dotarli aż tutaj chciałem podziękować i pogratulować zarazem. Mam nadzieję, 

że udało się znaleźć w tym poradniku pewne przydatne informacje, choć muszę przyznać -  

napisanie tej publikacji nie było łatwe. Starałem się uchwycić istotę zagadnienia nie rozpisując się 

przy tym nadmiernie – czy się to udało? Cóż…czytelnicy ocenią  

Na tym poradniku świat się nie kończy, mam nadzieję, że pozostaniemy w kontakcie. Jeśli 

spodobała Ci się ta publikacja napisz do mnie maila: bolek@przyspieszenie.pl, lub odwiedź naszą 

stronę na Facebook-u! 
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