Używane samochody klas Premium.
Pierwsze skojarzenie wielu osób z samochodem używanym to sprowadzone z Niemiec
możliwe, że powypadkowe i mające 10 właścicieli auto. Przez długi czas tak wyglądał rynek
samochodów używanych w Polsce. Z pomocą wyszły dealerstwa, które prężnie rozwijają
programy certyfikowanych aut używanych.
Obecnie w segmencie pojazdów Premium, ze względu na rosnącą liczbę najmów
długoterminowych oraz krótkich wynajmów z obowiązkiem odkupu producenci realizują
programy sprzedaży samochodów używanych pod poniższymi nazwami.
Są to odpowiednio:
BMW – BMW Premium Selection
AUDI – Audi Select Plus
Volvo – Volvo Selekt
Mercedes – Mercedes-Benz Certified – Samochody Używane
1. BMW Premium Selection
Zacznijmy od programu, który jest najdłużej na rynku BMW Premium Selection.
Do wyboru mamy około 650 pozycji, z czego wszystkie co do zasady powinny mieć
maksymalnie 6 letni okres użytkowania, zdarzają się jednak egzemplarze z 2011 roku.
Gama samochodów rozpoczyna się od serii 520d za 59 900 zł brutto aż do BMW M5
za 639 000zł. Decydując się na zakup samochodu otrzymujemy 24 miesiące gwarancji
na wszystkie elementy elektroniczne, mechaniczne oraz gwarancję braku
konieczności serwisowania przez 6 miesięcy lub 10 000 km.
Statystyki programu BMW Premium Selection potwierdzają mocną pozycję na rynku
certyfikowanych samochodów używanych. Sprzedaż samochodów z certyfikatem
jakości osiągnęła wzrost w Q1 2019 roku +71%.
2. Audi Select Plus
Samochody z ich oferty nie mogą być starsze niż 5 lat, mają kompletną historię
serwisową oraz zanim auto zostanie wydane do sprzedaży, musi obowiązkowo
przejść przez 117 punktów kontrolnych. Co poniektóre auta dostają również
dodatkową,
trzyletnią
gwarancję.
Dużym plusem oferty Audi jest możliwość zostawienia starego samochodu w
rozliczeniu oraz oferty leasingowe. Podobnie jak w BMW ceny wahają się od 60 000
do 500 000 złotych dla klientów z najgrubszym portfelem, do wyboru mamy około
500
samochodów.
Podsumowując Audi według opinii mają również najlepszy serwis.

3. Volvo Selekt
Program jest zbliżony do wymienionych wcześniej, oferty finansowania, oferuje
gwarancję oraz ubezpieczenie na elementy mechaniczne i elektroniczne.
Jednym z największych atutów jest 12 miesięczna gwarancja bez limitu kilometrów
oraz
usługa
Assistance
na
terenie
całej
Unii
Europejskiej.
Co najciekawsze mamy możliwość zwrotu auta do 30 dni po zakupie lub przejechaniu
1500 km. Obecnie w ofercie mamy do wyboru około 250 samochodów.
4. Mercedes-Benz Certified – Samochody Używane
Mercedes-Benz swój program sprzedaży samochodów używanych rozpoczął w roku
2018.
Marka oferuje pojazdy z certyfikatem, sprawdzone w autoryzowanej stacji
dealerskiej, z gwarantowanym przebiegiem i pełną historią. Cały program oparty jest
o 11 obietnic gwarantujących bezpieczeństwo zakupu.
Na stronie importera jak i na innych dedykowanych sprzedaży pojazdów możemy
znaleźć samochody z maksymalnym przebiegiem do 150 000 km i 6 letnim okresem
użytkowania – takie są warunki programu. Mimo podobieństwa oferty do
konkurencji wyróżnia go 24 miesięczny okres gwarancyjny.
Co ważne,, Mercedes-Benz oferuje na pojazdy z programu możliwość wynajmu
pojazdu na bardzo atrakcyjnych warunkach – przy wpłacie 10% wartości pojazdu
możemy wynająć go na 2 lata za ratę w wysokości 1% miesięcznie. Auta stopniowo
pojawiają się na stronie internetowej pokazując obecnie około 140 wyników.
Od ubiegłego roku pojazdy z tego programu są oferowane przez 8 stacji dealerskich
w Polsce a w tym roku do programu dołączy kolejnych 7 dealerów.

