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Z tego poradnika otrzymasz informacje na temat:

     Odpowiednich metod czytania ogłoszeń motoryzacyjnych,

     Sposobów rozmawiania przez telefon ze sprzedawcą,

     Kluczowych elementów, na które trzeba koniecznie zwrócić  uwagę podczas oględzin samochodu

     w komisie.

** Dodatkowo otrzymasz także dwa prezenty specjalne. Pierwszy z nich, to niezbędnik dostarczający 

informacji o tym, jak rozbroić minę, czyli skoroszyt sapera. O drugim dowiesz się nieco później. 

Przecież każdy lubi niespodzianki. 

Tak. Właśnie trzymasz w ręku jedyny, mini poradnik, dzięki któremu nauczysz się chodzić po polu 

minowym, jakim jest polski rynek samochodów używanych. Po zapoznaniu się z treścią niniejszej 

publikacji, zapewne staniesz się dla Twojej rodziny oraz znajomych kimś w rodzaju eksperta - sapera, 

fachowca w dziedzinie kupowania samochodów używanych. 

Czego się dowiesz z tego eBook’a?Czego się dowiesz z tego eBook’a?
Dzięki tej lekturze nauczysz się także, w jaki sposób powinno się czytać ze zrozumieniem ogłoszenia 

motoryzacyjne, jak należy rozmawiać z handlarzami, w jaki sposób zadawać im pytania przez telefon, 

jak oglądać samochód, gdy już znajdziesz się w komisie oraz jak i na co zwracać szczególną uwagę 

podczas „komisowej prezentacji”.

Dla kogo jest skierowana ta wiedza?
OczywiścieOczywiście ta wiedza nie jest przeznaczona dla wszystkich. Przede wszystkim jest ona skierowana do 

tych osób, które szanują siebie oraz swoje pieniądze i nie chcą ich deponować na polu minowym, 

którym często okazuje się używany samochód, zakupiony w komisie.

Pamiętaj! Nie czytaj tej książki, jeśli nie masz mocnych nerwów, ponieważ dowiesz się, do jakich 

nieuczciwych zagrań gotowi są posunąć się sprzedawcy samochodów w komisach.

GdybyśGdybyś jednak chciał być bogatszy o nową wiedzę, a pewnie tak jest, skoro nadal z nami jesteś, 

przeczytaj uważnie ten poradnik do samego końca. Na pewno spełni on Twoje oczekiwania i nie 

będziesz żałować ani jednej minuty poświęconej na lekturę tego materiału.

Natchnieniem do napisania tego skryptu były nasze wieloletnie doświadczenia związane z obsługą 

komisów samochodowych w Polsce oraz napotkane w toku pracy zdarzenia i sytuacje.

Tak, więc „miłej jazdy”.

Czyli, jak chodzić po polu minowym

Kupujemy używane samochody
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A raczej nonsensy, którymi karmią nas od lat sprzedawcy na wszystkich możliwych portalach 

samochodowych. Według naszych badań, aż 80-90% ogłoszeń samochodowych, to zaginione rozdziały 

„Baśni tysiąca i jednej nocy”.

PrawiePrawie żadne z ogłoszeń nie mówi o tym, jaki jest stan faktyczny prezentowanego samochodu, 

a przecież powinno. Pamiętaj! Zazwyczaj każdy sprowadzony samochód, który jest wystawiony na 

sprzedaż ma już wykonany przegląd techniczny, na którym to „zaprzyjaźniony” diagnosta NA PEWNO 

powiedział, co należałoby poprawić, zrobić, wymienić albo przynajmniej, o czym należałoby 

poinformować „Kowalskiego”, gdy będzie kupował samochód. Jeżeli tych informacji nie ma 

w ogłoszeniu, to nie łudź się, że zostaniesz o nich powiadomiony podczas rozmowy telefonicznej 

przeprowadzonej z pracownikiem komisu samochodowego.

Słowo klucz w sprzedaży samochodówSłowo klucz w sprzedaży samochodów
NajczęściejNajczęściej naszą uwagę przyciąga w ogłoszeniu hasło powracające niczym bumerang - 

„BEZWYPADKOWY”. Sentencja ta bywa mylna, gdyż może jednak oznaczać, że pojazd był częściowo 

malowany. O tym zwykle dowiesz się dopiero po przyjeździe do komisu z miernikiem lakieru.  Niestety 

liczenie na skruchę ze strony handlarza, czy chociażby na słowo przepraszam, gdy „oko” miernika 

zobaczy coś przerażającego, może być zgubne. Zwykle i tak znajdzie się jakieś wytłumaczenie, a Ty, 

żeby się o tym dowiedzieć przejechałeś być może 150, 200, 300, 450 km …a licznik bije. Koszt wycieczki 

200-500 zł.

Jak sprawdzić realJak sprawdzić realny przebieg?
MożnaMożna chyba z powodzeniem złożyć tutaj deklarację, że Polacy boją się dużych, realnych przebiegów. 

Z tego względu właściciele komisów przygotowali dla Ciebie kolejną dawkę endorfin, która ukrywa się 

pod pojęciem „STAN LICZNIKA”. Prosimy jednak nie mylić tej kategorii z przebiegiem. Drogi czytelniku, 

nasz sprzedawca cofając licznik, poniekąd na „polskie życzenie”, nigdy nie będzie pociągnięty do 

odpowiedzialności. Nawet, jeżeli zdołamy mu udowodnić, że realny przebieg jest zgoła odmienny, niż 

wskazywany aktualnie „stan licznika”. Faktyczny przebieg samochodu najlepiej jest sprawdzić 

w książce serwisowej lub w raporcie VIN, który jest dostępny na stronie: 

www.autoklasa.pl/raport-vinwww.autoklasa.pl/raport-vin

Czytamy dalszą treść ogłoszenia – „SAMOCHÓD SPROWADZONY, PO OPŁATACH – MOŻNA WRACAĆ 

NA KOŁACH”. Także w tym miejscu powinieneś zatrzymać się na chwilę. W ogłoszeniu Panowie 

zapomnieli dodać, że to przestępstwo, za które można dostać nawet 500 zł mandatu i dodatkowo być 

może będzie trzeba pokryć koszt holowania samochodu na parking policyjny. Dla Ciebie, jako 

potencjalnego kupującego, to przecież kolejne obciążenie finansowe, które nie powinno być związane 

z zakupem nowego pojazdu.

Jak czytać ze zrozumieniem ogłoszenia motoryzacyjne?

Rozdział I
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Użytkowane przez kobietę – a przez kogo serwisowane? 

Użytkowane przez starsze małżeństwo – jakby tylko osoby w podeszłym wieku dbały 

o samochody.

Użytkowane przez lekarza – jakby zawód zaufania publicznego wpływał na umiejętność 

prowadzenia pojazdu.

Wszystkie elementy plastikowe na swoim miejscu – a gdzie miałyby być?

Okazja – niestety nie dla Ciebie, tylko dla sprzedającego.Okazja – niestety nie dla Ciebie, tylko dla sprzedającego.

Oryginalny lakier – zazwyczaj dotyczy koloru, a nie braku ingerencji lakierniczej.

Jedyny taki na Allegro – skąd ta unikatowość, poza dedykowanym numerem aukcji?

Godny uwagi – Twojej, czy innych potencjalnych klientów, którzy od kilku miesięcy nie zdecydowali 

się na zakup tego pojazdu?

Laleczka – zapewne ulubione określenie tych mocniej zbudowanych miłośników marki Golf, 

niestety nie przekłada się to na stan techniczny pojazdu.

WczorajWczoraj sprowadzony – magiczne słowo „wczoraj” często bywa nadużywane, tak jak i „oryginalny 

przebieg”.

Dlaczego auto nie może wracać na kołach z zagranicy?
SzanownySzanowny Czytelniku, spieszymy od razu z dokładnymi wyjaśnieniami. Żadne auto sprowadzone 

z zagranicy nie ma tablic rejestracyjnych. Tablice rejestracyjne zostały przykładowo w Niemczech, 

ponieważ były potrzebne do wyrejestrowania samochodu. Używane powszechnie zamienniki są 

NIELEGALNE, zwykle nabywane na Allegro. W przypadku zatrzymania przez policję jesteś ugotowany, 

właśnie pod Twoimi nogami wybuchła mina! Pamiętaj, że warunkiem koniecznym, aby wrócić nowo 

zakupionym w komisie samochodem do własnego domu, jest zarejestrowanie go oraz ubezpieczenie 

na terenie Polski.

KolejnyKolejny haczyk wykorzystywany powszechnie przez sprzedawców w komisach zawiera się w haśle „TOP 

MODEL”. Mowa tu o profesjonalnych sesjach zdjęciowych wykonywanych lustrzanką, których wartość 

często opiewa na kwotę kilku tysięcy złotych. W połączeniu z wysokiej klasy retuszem, spełniają one 

tylko jedno zadanie – potęgują jeszcze większą chęć zakupu. To naprawdę działa. Piękne zdjęcia 

samochodów wpływają w dużej mierze na Twój proces zakupowy. Sprawiają, że Twoja uwaga skupia się 

głównie na aspekcie wizualnym, natomiast stan techniczny oraz inne ważne rzeczy związane 

z zakupem pojazdu schodzą na dalszy plan. W tym miejscu należałoby się zastanowić, o co tak 

naprawdęnaprawdę nam chodzi? O wynagrodzenie fotografa za piękną sesję fotograficzną, czy może jednak 

o zakup porządnego samochodu?

Top ten frazesów w ogłoszeniach
Na końcu tego rozdziału chcielibyśmy przedstawić „TOP TEN” frazesów, a raczej niespotykanych 

historii, które namiętnie występują w ogłoszeniach:
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Czerwoną słuchawkę powinieneś natomiast bezwzględnie od razu nacisnąć w przypadku usłyszenia 

następujących zwrotów:

     nie mam czasu na mierzenie,

     proszę przyjechać i zobaczyć na miejscu, 

     nie sądzę, aby było malowane.

PonieważPonieważ zakładasz z góry, że nie wierzysz w informacje zawarte w treści ogłoszenia, dlatego też na 

wstępie powinieneś się dowiedzieć jak długo samochód jest w kraju. Nie trzeba udowadniać, że dobre 

samochody sprzedają się w miarę szybko. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że samochód, który Cię 

interesuje był już sprawdzany przez jakiegoś klienta – nie obawiaj się o to zapytać. Sprzedawcy często 

liczą na cud, że to, co zauważył jeden klient, umknie drugiemu. 

ZadawajZadawaj jak najwięcej pytań i nie bój się tego, przecież chodzi o Twoje pieniądze. Im więcej uzyskasz 

odpowiedzi, tym bardziej świadomie podejdziesz do procesu zakupowego. Poniżej przedstawimy Ci, 

jakie dodatkowe pytania powinieneś zadać, aby po przyjeździe do komisu nie usłyszeć: „Panie, trzeba 

było zapytać przez telefon, sprzedajemy przecież samochody używane”. 

1.

2.

3.

Przygotuj wszystkie pytania dotyczące danego auta i zapisz je na kartce papieru, żebyś niczego nie 

przeoczył. Skrupulatnie zapisuj też otrzymane odpowiedzi. 

Zawsze proś o numer VIN samochodu. Dzięki temu możesz sprawdzić jego dane w bazach 

pojazdów skradzionych, a co najważniejsze, możesz się upewnić, czy ów „bezwypadkowy” pojazd 

nie widnieje jednak w kartotekach ubezpieczalni z latarnią na wysokości silnika albo urwanym 

kołem. VIN do sprawdzenia na www.autoklasa.pl/raport-vin

Zapytaj,Zapytaj, czy w samochodzie były malowane jakieś elementy. W przypadku odpowiedzi twierdzącej, 

poproś o podanie pomiarów każdego elementu. Nie pytaj, „czy były malowane, lecz „jakie 

elementy były malowane”. Wydaje się, że to prawie to samo, ale w praktyce oznacza coś zupełnie 

innego.  Malowane elementy to nic strasznego, najważniejsze jest to, jak zostało to wykonane. Jeśli 

pomiar wykaże duży obszar o wysokich wartościach, to najprawdopodobniej będzie to świadczyć 

o znacznej sile uderzenia, z jaką spotkał się samochód. Na podstawie tych informacji można 

wstępnie określić, czy nie została uszkodzona rama samochodu. Pamiętaj! Nie wierz w to, że 

handlarz nie ma miernika. Zawsze przecież może pożyczyć u zaprzyjaźnionego blacharza.handlarz nie ma miernika. Zawsze przecież może pożyczyć u zaprzyjaźnionego blacharza.

Postępuj według trzech kluczowych wytycznych:

Jak rozmawiać z handlarzem? Zabawa w głuchy telefon

Rozdział II

http://autoklasa.pl/raport-vin/
http://autoklasa.pl/


Więcej informacji: www.autoklasa.pl6

Magiczna sztuczka w zakupie samochodu
Kończąc ten rozdział, proponujemy zastosowanie sztuczki, która bardzo często skutkuje dość dużym 

rozluźnieniem u posiadaczy komisów. Polega ona na rozpoczęciu rozmowy w charakterystyczny dla 

sprzedawcy sposób: „Witam, potrzebuję to auto (np. Czarnego Opla Insignia) na handel. Proszę mi 

powiedzieć czy coś mu dolega? Mam klienta na taki model, ale musi to być pełny bezwypadek. Ile tak 

naprawdę musi Pan za niego wziąć, żebyśmy sfinalizowali szybko transakcję?”.

PoPo takim wstępie zostaniesz potraktowany, jako „swój” i tajemna wiedza, która dotąd była w posiadaniu 

sprzedawcy, zostanie Ci szybko przekazana. Choć nie zawsze. Bywają wyjątki od reguły.

Po zebraniu podstawowych informacji drogą telefoniczną, sam musisz ocenić, czy warto jechać do 

komisu. Jeżeli Twój wewnętrzny głos mówi coś o minach i pułapkach, lub Twoje podniecenie sięga 

zenitu, to lepiej zostań w domu, ochłoń i zaparz herbatkę. Coś takiego jak okazja nie istnieje.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.7.

Co trzeba zrobić w samochodzie na już? (Kalkulując budżet na samochód, na pewno nie chcesz 

niespodzianek).

Czy samochód nie ma żadnych wycieków z silnika?

Czy samochód jedzie prosto?

Czy nie ma rdzy? (Nie zawsze jest widoczna na zdjęciach).

Czy wszystkie szyby są oryginalne? (W przypadku szyby wymienionej, należy się bliżej przyjrzeć tej Czy wszystkie szyby są oryginalne? (W przypadku szyby wymienionej, należy się bliżej przyjrzeć tej 

stronie auta, po której została ona wymieniona, w celu wykluczenia udziału pojazdu w wypadku 

drogowym).

Czy nie dymi na czarno? Czy bez problemu odpala na zimnym? (Te pytania dotyczą głównie aut 

z silnikiem diesla).

NaNa końcu rozmowy powiedz, że wyślesz maila podsumowującego rozmowę oraz, że przyjedziesz 

po samochód, kiedy otrzymasz potwierdzenie informacji otrzymanych podczas rozmowy. Treść 

wiadomości do osoby zajmującej się sprzedażą powinna dodatkowo zawierać następującą 

klauzulę: „W przypadku odmiennego stanu faktycznego pojazdu, sprzedający zobowiązuje się do 

pokrycia kosztów mojego przyjazdu w kwocie xxx zł”. W przypadku odmowy, naciśnij czerwoną 

słuchawkę.

Oto kluczowe pytania:

http://autoklasa.pl/
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To już ostatnia stacja, na której powinieneś podjąć ewentualną decyzję o zakupie samochodu. 

Oczywiście, jeśli wszystkie dotychczas zdobyte informacje okażą się prawdą. Mimo tego, że uważnie 

przeczytałeś ogłoszenie i przeprowadziłeś bardzo profesjonalną rozmowę telefoniczną ze sprzedawcą, 

to jednak uważamy, że wizyta w komisie jest jak randka w ciemno. Po przyjeździe do salonu 

samochodów używanych zazwyczaj nie można liczyć na ciepłe powitanie. Szansa, że ktoś z obsługi do 

Ciebie podejdzie jest raczej znikoma, wszak wchodzisz na ich teren. W skrajnych sytuacjach możesz być 

nawet potraktowany jak intruz. Nie każdy niestety rozumie sens relacji klient – sprzedawca.

Od czego rozpocząć wizytę w komisie?Od czego rozpocząć wizytę w komisie?
Wizytę w komisie rozpocznij od ogólnych oględzin wybranego pojazdu. Oczywiście zakładamy, że 

samochód, którym jesteś zainteresowany faktycznie tam jest. Poproś sprzedawcę o kluczyki oraz 

wszystkie dokumenty. Podczas oględzin analizuj zachowanie osoby reprezentującej komis. Zwracaj 

uwagę, czy sprzedający zbyt ochoczo nie pokazuje Ci nieistotnych, naprawionych przez niego 

defektów, aby przysłonić inne, ważniejsze.

WW przypadku auta sprowadzonego zza granicy, podczas oglądania książki serwisowej sprawdź, czy 

wpisy pochodzą z tego samego regionu, gdzie dokonano rejestracji samochodu, a nie np. 

z miejscowości oddalonej o kilkaset kilometrów. Będziesz mieć wówczas pewność, że książka nie 

pochodzi z innego samochodu. 

OczywiścieOczywiście warto zadzwonić do serwisu, w którym była dotychczas prowadzona dokumentacja 

pojazdu, w celu jej weryfikacji. Jeżeli nie znasz języka, chętnie pomożemy. Zadzwoń do nas, nasz 

doradca Cię wyręczy i udzieli wszechstronnego wsparcia. Niezbędne dane kontaktowe znajdziesz na 

stronie internetowej pod adresem www.autoklasa.pl/kontakt

Jak sprawdzić, czy auto pochodzi z Anglii?
NależyNależy także upewnić się w 100%, czy przypadkiem samochód nie był sprowadzony z Anglii. Jest wiele 

sposobów, aby wykluczyć taką możliwość. Jednym z nich jest sprawdzenie, czy tylne światło 

przeciwmgielne jest po prawej stronie. 

Porysowany znaczek na kierownicy lub deska rozdzielcza mogą natomiast świadczyć o wymianie tych 

elementów. Te zarysowania i zagniecenia pochodzą z półek, na których leżą elementy przeznaczone do 

sprzedaży, jako części używane. 

JeśliJeśli możesz, to zabierz ze sobą także swój czujnik do lakieru. Najlepiej z sondą i możliwością pomiaru 

igłowego, aby jeszcze raz potwierdzić to, co mówił sprzedający. Koszt takiego czujnika to około 400-700 

zł. Przede wszystkim zmierz czujnikiem wewnętrzne profile, progi, słupki, nadkola i podłużnice. To 

właśnie te elementy odpowiadają za Twoje bezpieczeństwo!

Wizyta w komisie Randka w ciemno

Rozdział III

http://autoklasa.pl/kontakt/
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Niemalowane elementy oczywiście nie świadczą o bezwypadkowości. Mogły zostać wymienione. 

Sprawdź koniecznie szczeliny pomiędzy wszystkimi elementami, powinny być równe.

Jazda próbna
KolejnyKolejny etap oględzin to jazda próbna. Koniecznie dokonaj jej osobiście. Tylko w ten sposób wykluczysz 

ściąganie samochodu na jedną ze stron i sprawdzisz, czy samochód pewnie się prowadzi. Na koniec nie 

zapomnij o wizycie na stacji kontroli pojazdów. Podczas oględzin wejdź także do kanału, aby móc 

uczestniczyć w badaniu. Jeżeli wszystko jest OK, to możesz przystąpić do negocjacji ceny. Pamiętaj 

jednak, że musisz posiadać silne argumenty, żeby ten etap zakończyć sukcesem.

JeżeliJeżeli uważasz, że informacje zawarte w tej publikacji są wartościowe i pomogą Ci w dokonaniu 

bezpiecznego zakupu samochodu w komisie lub przynajmniej uchronią przed złym wydaniem 

pieniędzy, możesz pomóc nam wesprzeć fundację autoklasa dzieciom, klikając w link.

Pamiętaj również, żeby nie być egoistą i podzielić się tą wiedzą ze znajomymi.

ZaZa to, że wytrwałeś z nami do końca tego skryptu mamy dla Ciebie jeszcze dwa wyjątkowe prezenty, 

które otrzymasz w kolejnych wiadomościach. Pierwszy z nich to wspomniany na początku „skoroszyt 

sapera”, a drugi to bezpłatna konsultacja dotycząca zakupu pojazdu u naszych specjalistów. 

Dziękujemy jeszcze raz za poświęcony nam czas i uwagę.

http://autoklasadzieciom.pl/
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