Koszty użytkowania
Volkswagena Passata
i Forda Mondeo
Marka, Model

Volkswagen Passat

Ford Mondeo

2.0 TDI 150 KM

2.0 TDCi 150 KM

Wersja

Trendline

Trend

Cena bazowa

114 490 zł

108 900 zł

2 190 zł

(Pakiet Titanium2)

Silnik

Wyposażenie dodatkowe
Reflektory LED lub ksenonowe
Nawigacja satelitarna

(Pakiet Business1)

5 500 zł

8 660 zł

Autoalarm

1 870 zł

1 450 zł

Lakier metalizowany

2 620 zł

2 300 zł

Dodatkowe wyposażenie łącznie

6 680 zł

17 910 zł

121 170 zł

126 810 zł

47,58%

41,55%

57 653 zł

52 690 zł

63 517 zł

74 120 zł

4,2

4,2

Koszty paliwa

11 489,73 zł

11 489,73 zł

Koszty przeglądów

1 657,94 zł

2 244,13 zł

Części eksploatacyjne

3 284,09 zł

3 391,36 zł

Łączne koszty eksploatacji

16 431,76 zł

17 125,22 zł

79 948,76 zł

91 245,22 zł

Cena samochodu z doposażeniem
Wartość rezydualna po 4 latach
(15 tys. km rocznie) w proc.

Wartość rezydualna po 4 latach
(15 tys. km rocznie)

Utrata wartości
(po 4 latach i 60 tys. km)

Średnie zużycie paliwa

Łączny koszt użytkowania*
* utrata wartości + eksploatacja

dane wg Eurotax

Volkswagen

1
Pakiet Business zawiera system nawigacji Discover Media, reflektory LED Basic, automatyczne światła drogowe i czujnik zmierzchu, 2 Pakiet Titanium
składa się z reflektorów Ford Dynamic LED, czujników parkowania z przodu i z tyłu, dodatkowo przyciemnianych szyb w tylnej części nadwozia, czujnika
zmierzchu, systemu automatycznego sterowania światłami drogowymi, automatycznie ściemniającego się lusterka wstecznego i czujnika deszczu,
3
Pakiet Full LED składa się z reflektorów Full LED Pure Vision i tylnych świateł LED, 4 Pakiet Style zawiera reflektory Pure LED, lampy przeciwmgielne
z funkcją statycznego doświetlania zakrętów, przyciemniane tylne szyby i felgi aluminiowe 17", 5 Alarm jest dostępny jako element oryginalnych
akcesoriów

Zestawienie zostało opracowane w dniu 10 maja 2017, w oparciu o dane z aplikacji Car Cost Expert dostarczonej przez Autovista Group. Dane zostały
zweryfikowane pod kątem doboru modeli i poprawności zastosowanych metod porównawczych przez Eurotax w Polsce. Eurotax jest marką handlową
Autovista Polska z siedzibą w Warszawie przy ul. Janczarów 4. Do wyliczenia przyjęto całkowity koszt utrzymania samochodu w ciągu 4 lat przy
przebiegu 15 tys. km rocznie. W porównaniu uwzględniono samochody z silnikiem wysokoprężnym o mocy ok. 150 KM. Zdecydowana większość
klientów w Polsce doposaża samochody, dlatego w zestawieniu uwzględniono minimalne wyposażenie, na które składa się klimatyzacja, nawigacja
satelitarna, reflektory LED lub ksenonowe, autoalarm i lakier metalizowany. Jeżeli elementy wyposażenia występowały w pakietach, uwzględniono
tańsze rozwiązanie. Wyliczenie nie uwzględnia promocji i rabatów przyznawanych w salonach, opiera się na danych dostarczonych przez Eurotax oraz
na cennikach dostępnych w dniu wyliczenia na stronach internetowych danych producentów. W porównaniu nie uwzględniono kosztów wymiany opon
oraz ubezpieczenia. Wybierając bogatsze lub skromniejsze wyposażenie, wyliczenie może się różnić od zaprezentowanego.
Analiza kosztów użytkowania została wykonana dnia 10 maja 2017 w oparciu o dane wartości rezydualnych – Forecast – baza 04/2017; dane
serwisowe i eksploatacyjne – CCE – baza 04/2017; cenę paliwa z bazy CCE z dnia 10.05.2017. Ceny samochodów i opcji zostały zweryfikowane
z cennikami obowiązującymi w dniu 10 maja 2017. Wartości rezydualne prezentowane są w wartości „Sprzedaż”. W przypadku wyposażenia
dodatkowego zastosowano krzywe spadku wartości wg metody Eurotax.

Koszty użytkowania
Volkswagena Passata
i Peugeota 508
Marka, Model
Silnik

Volkswagen Passat
2.0 TDI 150 KM

Peugeot 508
2.0 BlueHDi 150 KM

Wersja

Trendline

Active S&S

Cena bazowa

114 490 zł

113 000 zł

Wyposażenie dodatkowe
Reflektory LED lub ksenonowe
Nawigacja satelitarna

2 190 zł

4 500 zł
1

(Pakiet Business )

3 300 zł

Autoalarm

1 870 zł

1 800 zł

Lakier metalizowany

2 620 zł

2 800 zł

Dodatkowe wyposażenie łącznie

6 680 zł

12 400 zł

121 170 zł

125 400 zł

47,58%

38,73%

57 653 zł

48 567 zł

63 517 zł

76 833 zł

4,2

4,2

Koszty paliwa

11 489,73 zł

11 489,73 zł

Koszty przeglądów

1 657,94 zł

3 589,12 zł

Części eksploatacyjne

3 284,09 zł

2 827,63 zł

Łączne koszty eksploatacji

16 431,76 zł

17 906,48 zł

79 948,76 zł

94 739,48 zł

Cena samochodu z doposażeniem
Wartość rezydualna po 4 latach
(15 tys. km rocznie) w proc.

Wartość rezydualna po 4 latach
(15 tys. km rocznie)

Utrata wartości
(po 4 latach i 60 tys. km)

Średnie zużycie paliwa

Łączny koszt użytkowania*
* utrata wartości + eksploatacja

dane wg Eurotax

Volkswagen

1
Pakiet Business zawiera system nawigacji Discover Media, reflektory LED Basic, automatyczne światła drogowe i czujnik zmierzchu, 2 Pakiet Titanium
składa się z reflektorów Ford Dynamic LED, czujników parkowania z przodu i z tyłu, dodatkowo przyciemnianych szyb w tylnej części nadwozia, czujnika
zmierzchu, systemu automatycznego sterowania światłami drogowymi, automatycznie ściemniającego się lusterka wstecznego i czujnika deszczu,
3
Pakiet Full LED składa się z reflektorów Full LED Pure Vision i tylnych świateł LED, 4 Pakiet Style zawiera reflektory Pure LED, lampy przeciwmgielne
z funkcją statycznego doświetlania zakrętów, przyciemniane tylne szyby i felgi aluminiowe 17", 5 Alarm jest dostępny jako element oryginalnych
akcesoriów

Zestawienie zostało opracowane w dniu 10 maja 2017, w oparciu o dane z aplikacji Car Cost Expert dostarczonej przez Autovista Group. Dane zostały
zweryfikowane pod kątem doboru modeli i poprawności zastosowanych metod porównawczych przez Eurotax w Polsce. Eurotax jest marką handlową
Autovista Polska z siedzibą w Warszawie przy ul. Janczarów 4. Do wyliczenia przyjęto całkowity koszt utrzymania samochodu w ciągu 4 lat przy
przebiegu 15 tys. km rocznie. W porównaniu uwzględniono samochody z silnikiem wysokoprężnym o mocy ok. 150 KM. Zdecydowana większość
klientów w Polsce doposaża samochody, dlatego w zestawieniu uwzględniono minimalne wyposażenie, na które składa się klimatyzacja, nawigacja
satelitarna, reflektory LED lub ksenonowe, autoalarm i lakier metalizowany. Jeżeli elementy wyposażenia występowały w pakietach, uwzględniono
tańsze rozwiązanie. Wyliczenie nie uwzględnia promocji i rabatów przyznawanych w salonach, opiera się na danych dostarczonych przez Eurotax oraz
na cennikach dostępnych w dniu wyliczenia na stronach internetowych danych producentów. W porównaniu nie uwzględniono kosztów wymiany opon
oraz ubezpieczenia. Wybierając bogatsze lub skromniejsze wyposażenie, wyliczenie może się różnić od zaprezentowanego.
Analiza kosztów użytkowania została wykonana dnia 10 maja 2017 w oparciu o dane wartości rezydualnych – Forecast – baza 04/2017; dane
serwisowe i eksploatacyjne – CCE – baza 04/2017; cenę paliwa z bazy CCE z dnia 10.05.2017. Ceny samochodów i opcji zostały zweryfikowane
z cennikami obowiązującymi w dniu 10 maja 2017. Wartości rezydualne prezentowane są w wartości „Sprzedaż”. W przypadku wyposażenia
dodatkowego zastosowano krzywe spadku wartości wg metody Eurotax.

Koszty użytkowania
Volkswagena Passata
i Renault Talisman
Marka, Model

Volkswagen Passat

Renault Talisman

2.0 TDI 150 KM

1.6 dCi 130 KM

Wersja

Trendline

Zen

Cena bazowa

114 490 zł

107 400 zł

2 190 zł

(Pakiet Full LED3)

Silnik

Wyposażenie dodatkowe
Reflektory LED lub ksenonowe
Nawigacja satelitarna

(Pakiet Business1)

4 000 zł

standard

Autoalarm

1 870 zł

1 281 zł5

Lakier metalizowany

2 620 zł

2 500 zł

Dodatkowe wyposażenie łącznie

6 680 zł

7 781 zł

121 170 zł

115 181 zł

47,58%

43,43%

57 653 zł

50 023 zł

63 517 zł

65 168 zł

4,2

3,9

Koszty paliwa

11 489,73 zł

10 699,03 zł

Koszty przeglądów

1 657,94 zł

2 255,56 zł

Części eksploatacyjne

3 284,09 zł

2 594,86 zł

Łączne koszty eksploatacji

16 431,76 zł

15 549,45 zł

79 948,76 zł

80 717,45 zł

Cena samochodu z doposażeniem
Wartość rezydualna po 4 latach
(15 tys. km rocznie) w proc.

Wartość rezydualna po 4 latach
(15 tys. km rocznie)

Utrata wartości
(po 4 latach i 60 tys. km)

Średnie zużycie paliwa

Łączny koszt użytkowania*
* utrata wartości + eksploatacja

dane wg Eurotax

Volkswagen

1
Pakiet Business zawiera system nawigacji Discover Media, reflektory LED Basic, automatyczne światła drogowe i czujnik zmierzchu, 2 Pakiet Titanium
składa się z reflektorów Ford Dynamic LED, czujników parkowania z przodu i z tyłu, dodatkowo przyciemnianych szyb w tylnej części nadwozia, czujnika
zmierzchu, systemu automatycznego sterowania światłami drogowymi, automatycznie ściemniającego się lusterka wstecznego i czujnika deszczu,
3
Pakiet Full LED składa się z reflektorów Full LED Pure Vision i tylnych świateł LED, 4 Pakiet Style zawiera reflektory Pure LED, lampy przeciwmgielne
z funkcją statycznego doświetlania zakrętów, przyciemniane tylne szyby i felgi aluminiowe 17", 5 Alarm jest dostępny jako element oryginalnych
akcesoriów

Zestawienie zostało opracowane w dniu 10 maja 2017, w oparciu o dane z aplikacji Car Cost Expert dostarczonej przez Autovista Group. Dane zostały
zweryfikowane pod kątem doboru modeli i poprawności zastosowanych metod porównawczych przez Eurotax w Polsce. Eurotax jest marką handlową
Autovista Polska z siedzibą w Warszawie przy ul. Janczarów 4. Do wyliczenia przyjęto całkowity koszt utrzymania samochodu w ciągu 4 lat przy
przebiegu 15 tys. km rocznie. W porównaniu uwzględniono samochody z silnikiem wysokoprężnym o mocy ok. 150 KM. Zdecydowana większość
klientów w Polsce doposaża samochody, dlatego w zestawieniu uwzględniono minimalne wyposażenie, na które składa się klimatyzacja, nawigacja
satelitarna, reflektory LED lub ksenonowe, autoalarm i lakier metalizowany. Jeżeli elementy wyposażenia występowały w pakietach, uwzględniono
tańsze rozwiązanie. Wyliczenie nie uwzględnia promocji i rabatów przyznawanych w salonach, opiera się na danych dostarczonych przez Eurotax oraz
na cennikach dostępnych w dniu wyliczenia na stronach internetowych danych producentów. W porównaniu nie uwzględniono kosztów wymiany opon
oraz ubezpieczenia. Wybierając bogatsze lub skromniejsze wyposażenie, wyliczenie może się różnić od zaprezentowanego.
Analiza kosztów użytkowania została wykonana dnia 10 maja 2017 w oparciu o dane wartości rezydualnych – Forecast – baza 04/2017; dane
serwisowe i eksploatacyjne – CCE – baza 04/2017; cenę paliwa z bazy CCE z dnia 10.05.2017. Ceny samochodów i opcji zostały zweryfikowane
z cennikami obowiązującymi w dniu 10 maja 2017. Wartości rezydualne prezentowane są w wartości „Sprzedaż”. W przypadku wyposażenia
dodatkowego zastosowano krzywe spadku wartości wg metody Eurotax.

Koszty użytkowania
Volkswagena Passata
i Toyoty Avensis
Marka, Model

Volkswagen Passat

Toyota Avensis

2.0 TDI 150 KM

2.0 D-4D 143 KM

Wersja

Trendline

Premium

Cena bazowa

114 490 zł

122 900 zł

2 190 zł

(Pakiet Style4)

Silnik

Wyposażenie dodatkowe
Reflektory LED lub ksenonowe
Nawigacja satelitarna

(Pakiet Business1)

3 000 zł

2 500 zł

Autoalarm

1 870 zł

880 zł

Lakier metalizowany

2 620 zł

2 300 zł

Dodatkowe wyposażenie łącznie

6 680 zł

8 680 zł

121 170 zł

131 580 zł

47,58%

41,06%

57 653 zł

54 027 zł

63 517 zł

77 553 zł

4,2

4,5

Koszty paliwa

11 489,73 zł

12 310,42 zł

Koszty przeglądów

1 657,94 zł

4 579,92 zł

Części eksploatacyjne

3 284,09 zł

3 356,46 zł

Łączne koszty eksploatacji

16 431,76 zł

20 246,80 zł

79 948,76 zł

97 799,80 zł

Cena samochodu z doposażeniem
Wartość rezydualna po 4 latach
(15 tys. km rocznie) w proc.

Wartość rezydualna po 4 latach
(15 tys. km rocznie)

Utrata wartości
(po 4 latach i 60 tys. km)

Średnie zużycie paliwa

Łączny koszt użytkowania*
* utrata wartości + eksploatacja

dane wg Eurotax

Volkswagen

1
Pakiet Business zawiera system nawigacji Discover Media, reflektory LED Basic, automatyczne światła drogowe i czujnik zmierzchu, 2 Pakiet Titanium
składa się z reflektorów Ford Dynamic LED, czujników parkowania z przodu i z tyłu, dodatkowo przyciemnianych szyb w tylnej części nadwozia, czujnika
zmierzchu, systemu automatycznego sterowania światłami drogowymi, automatycznie ściemniającego się lusterka wstecznego i czujnika deszczu,
3
Pakiet Full LED składa się z reflektorów Full LED Pure Vision i tylnych świateł LED, 4 Pakiet Style zawiera reflektory Pure LED, lampy przeciwmgielne
z funkcją statycznego doświetlania zakrętów, przyciemniane tylne szyby i felgi aluminiowe 17", 5 Alarm jest dostępny jako element oryginalnych
akcesoriów

Zestawienie zostało opracowane w dniu 10 maja 2017, w oparciu o dane z aplikacji Car Cost Expert dostarczonej przez Autovista Group. Dane zostały
zweryfikowane pod kątem doboru modeli i poprawności zastosowanych metod porównawczych przez Eurotax w Polsce. Eurotax jest marką handlową
Autovista Polska z siedzibą w Warszawie przy ul. Janczarów 4. Do wyliczenia przyjęto całkowity koszt utrzymania samochodu w ciągu 4 lat przy
przebiegu 15 tys. km rocznie. W porównaniu uwzględniono samochody z silnikiem wysokoprężnym o mocy ok. 150 KM. Zdecydowana większość
klientów w Polsce doposaża samochody, dlatego w zestawieniu uwzględniono minimalne wyposażenie, na które składa się klimatyzacja, nawigacja
satelitarna, reflektory LED lub ksenonowe, autoalarm i lakier metalizowany. Jeżeli elementy wyposażenia występowały w pakietach, uwzględniono
tańsze rozwiązanie. Wyliczenie nie uwzględnia promocji i rabatów przyznawanych w salonach, opiera się na danych dostarczonych przez Eurotax oraz
na cennikach dostępnych w dniu wyliczenia na stronach internetowych danych producentów. W porównaniu nie uwzględniono kosztów wymiany opon
oraz ubezpieczenia. Wybierając bogatsze lub skromniejsze wyposażenie, wyliczenie może się różnić od zaprezentowanego.
Analiza kosztów użytkowania została wykonana dnia 10 maja 2017 w oparciu o dane wartości rezydualnych – Forecast – baza 04/2017; dane
serwisowe i eksploatacyjne – CCE – baza 04/2017; cenę paliwa z bazy CCE z dnia 10.05.2017. Ceny samochodów i opcji zostały zweryfikowane
z cennikami obowiązującymi w dniu 10 maja 2017. Wartości rezydualne prezentowane są w wartości „Sprzedaż”. W przypadku wyposażenia
dodatkowego zastosowano krzywe spadku wartości wg metody Eurotax.

