
VII Niezależne 
badanie satysfakcji 
dealerów 
samochodowych



Wstęp
Na początku należą się podziękowania. Wszystkim 
dealerom, którzy wzięli udział w tegorocznej 
edycji badania. Obserwując coroczny wzrost 
zainteresowania projektem, wierzymy, że przyczyni 
się on do poprawy jakości współpracy dealerów 
z importerami.



Nie ma partnera biznesowego, który wpływałby 
na sukces bądź porażkę autoryzowanej stacji 
dealerskiej bardziej niż importer. Model organizacji 
sieci, popularność marki, generowany wolumen 
– to wszystko przekłada się bezpośrednio na 
rentowność i dochodowość każdego polskiego 
dealera. Jakość współpracy z centralą marki to 
dla firmy dealerskiej punkt wyjścia do stabilnej, 
długofalowej działalności, skutecznej sprzedaży 
aut oraz zyskownych usług serwisowych. To 
importer decyduje przecież o poziomie dostępności 
oferowanych produktów, atrakcyjności ofert czy 
jakości kampanii marketingowych. Polityka centrali 
przekłada się też na zyskowność sprzedaży, 
uzależnionej w dużej mierze od poziomu marż, 
bonusów i nakładów inwestycyjnych związanych 
choćby ze zmieniającymi się często standardami 
architektonicznymi marki. Zdrowa sieć dealerska to 

sieć oparta na prawdziwie partnerskich relacjach 
oraz wzajemnym zaufaniu na linii dealer-importer. 
W których sieciach w Polsce obowiązują takie reguły 
współpracy? Które z marek muszą się jeszcze 
w tym temacie wiele nauczyć? Odpowiedzi między 
innymi na te pytania szukaliśmy w – realizowanym 
po raz siódmy – Ogólnopolskim Badaniu Satysfakcji 
Dealerów Samochodowych. 

Tak jak w ostatnich latach, badanie zrealizowane 
zostało przez firmę DCG Dealer Consulting – pod 
patronatem merytorycznym firmy doradczej 
EY - według standardów metodologicznych 
realizowanych w krajach Unii Europejskiej i USA. 
Patronat nad badaniem objęli Związek Dealerów 
Samochodów oraz Polska Izba Motoryzacji. 

Leszek Lerch

Partner w Dziale Audytu  
Dyrektor Grupy Doradztwa dla Branży 
Motoryzacyjnej w Polsce 
EY

Krzysztof Romański

Partner  
DCG Dealer Consulting
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Metodologia 
badania

Badanie zostało 
przeprowadzone 

w okresie od 15 marca 
do 15 maja 2014 roku. 

Osobami biorącymi 
udział w badaniu byli 

właściciele i osoby 
zarządzające stacjami 

dealerskimi.

Poszczególne aspekty satysfakcji dealerskiej były oceniane 
w pięciostopniowej skali, gdzie „1” oznaczało ocenę najniższą, 
a „5” - najwyższą. Zgodnie z sugestiami samych dealerów, 
tegoroczny kwestionariusz badania został rozszerzony o dwa 
elementy: o ocenę importerskich programów samochodów 
używanych oraz ocenę narzuconych tzw. standardów 
importerskich w zakresie sprzedaży oraz serwisu. Cała ankieta 
składała się w sumie z 65 pytań, a 21 ocen cząstkowych 
zdecydowało o nocie końcowej.

Założona w badaniu próba wynosiła minimum 30% populacji 
wszystkich firm dealerskich danej marki (wyjątek stanowiły te, 
których ilość dealerów w Polsce nie przekraczała 20 - dla tych 
marek próba minimalna została ustalona na 40%). W badaniu 
nie uwzględniono marek, których liczba dealerów w Polsce 
jest mniejsza niż 10 oraz marek niszowych, o marginalnej 
sprzedaży w skali kraju. W tegorocznym badaniu nie 
uwzględniono również marki Chevrolet, która znajduje się 
obecnie na etapie wycofywania się z rynku europejskiego. 
W tym roku uwzględniona została za to marka SEAT, która po 
zmianie importerskiej wraca na polski rynek. Łącznie w badaniu 
uzyskano 376 ankiet od dealerów aż 26 różnych marek, co 
stanowi próbę ponad 34% badanej grupy dealerów. W badaniu 
uwzględniono marki dealerów samochodów o dopuszczalnej 
całkowitej masie do 3,5 tony.
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Ocena satysfakcji dealerskiej – jak co roku – została oparta na 3 płaszczyznach współpracy 
z importerem. Pierwszą stanowiła ocena sprzedawanych produktów. Obejmowała ona 
między innymi satysfakcję klienta z zakupu, niezawodność i dostępność oferowanych 
samochodów przez centralę. Druga była ściśle związana z polityką importera jako 
przedstawiciela międzynarodowego koncernu - wzięto w niej więc pod uwagę takie elementy 
jak atrakcyjność umowy dealerskiej, konkurencyjność strategii rynkowej czy podejście do 
prowadzenia biznesu. Ostatnia oceniana płaszczyzna skupiła się na centrali jako firmie, która 
funkcjonuje w polskich realiach, zatrudnia konkretnych ludzi i posiada własną, specyficzną 
kulturę organizacyjną.

Opis badania
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Ogólne wyniki 
badania
Tegoroczny wynik Badania Satysfakcji Dealerskiej wyniósł 3,30 odnotowując tym samym 
spadek o 0,11 pkt. w stosunku do zeszłego roku (3,41). Należy jednak wziąć pod uwagę, 
że tegoroczne wyniki powstały w oparciu o nieco zmieniony formularz, który dodatkowo 
uwzględniał bardzo nisko ocenione przez dealerów importerskie programy samochodów 
używanych (2,41) oraz ocenę wysokości narzuconych standardów importerskich, która 
zastąpiła w tegorocznym badaniu – z reguły bardzo wysoko ocenianą co roku przez dealerów 
– jakość sprzedawanych samochodów. Pozostawiając ankietę w niezmienionej formule, średni 
wynik satysfakcji pozostałby na poziomie zbliżonym do zeszłorocznego 3,38.

Wykres 1. Średnia ocena w Badaniu Satysfakcji Dealerów Samochodowych 
2007-2014

3,35 3,33 3,32 3,29
3,41

3,30

2007 2008 2010 2011 2013 2014

Wśród 26 sieci dealerskich sklasyfikowanych w badaniu, pierwsze miejsce zajęła Mazda, 
która od początku swojego powrotu na polski rynek znajdowała się w gronie pierwszej 
piątki badania satysfakcji. Drugą pozycję na podium zajęła Toyota, która dwa lata z rzędu 
poprawiała swój wynik, awansując na najwyższą lokatę w historii badania. Po trzech 
latach liderowania marka Volvo – czterokrotny zwycięzca – uplasowała się na trzecim 
miejscu.

Kolejny awans odnotowała też marka KIA, zajmująca w zeszłym roku 11. pozycję. 
Podobnie jak marki koncernu Renault, które uzyskały najwyższy awans w tegorocznym 
badaniu: Dacia o 13 pozycji, Renault o 10. Podobnie jak w 2013 r., jest to tym samym 
jedyna marka francuska, sklasyfikowana w pierwszej piętnastce wyników raportu. Przy 
niewielkim spadku średniej oceny, awans o jedną pozycję odnotował Ford, Mercedes zaś 
– z 8. pozycją – uzyskał najniższy wynik w historii marki. Odwrotnie niż Opel, którego 
9. pozycja jest z kolei najwyższą we wszystkich dotychczasowych edycjach badania.
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W tym roku dużo lepiej została oceniona marka Audi, nieco gorzej Skoda, 
Volkswagen zaś utrzymał 13. pozycję (przy niewielkim spadku oceny). Tym samym 
cała grupa została sklasyfikowana na trzech kolejnych miejscach: 11. Audi, 12. 
Skoda, 13. Volkswagen. 

Po zeszłorocznym bardzo wysokim awansie o 11 pozycji, marka Subaru 
odnotowała równie wysoki spadek: z 6. na 14. pozycję. Gorzej niż przed rokiem 
wypadła też grupa Fiata, gdzie wszystkie jej 4 marki odnotowały spadek. 
Największy Alfa Romeo (o 8 pozycji), Fiat spadł o 3 „oczka”, zaś w gronie 
„followers” – czyli firm sklasyfikowanych poza pierwszą piętnastką – znalazły się 
Lancia oraz Jeep. W tym gronie pozostała też marka BMW, która – utrzymując 
się przez lata w gronie najlepiej ocenianych – nie odrobiła pozycji po wysokim 
zeszłorocznym spadku. Gorzej niż przed rokiem zostały także ocenione pozostałe 
marki japońskie: Nissan, Suzuki oraz Mitsubishi, zgodnie pozostając poza topową 
piętnastką.

W dalszej części raportu prezentujemy 10 marek ocenionych najlepiej w wybranych 
13 (z ogólnej liczby 21) kategoriach, które złożyły się na ocenę zbiorczą w Badaniu 
Satysfakcji Dealerów Samochodowych 2014.

Wykres 2. Klasyfikacja generalna Top15

1. MAZDA (+4)

2. TOYOTA

3. VOLVO

4. KIA

5. RENAULT

6. DACIA

7. FORD

8. MERCEDES

9. OPEL

10. ALFA ROMEO

11. AUDI

12. SKODA

13. VOLKSWAGEN

14. SUBARU

15. FIAT

(+2)

(-2)

4,04

3,82

(+7)3,78

(+10)3,68

(+13)3,66

(+1)3,65

(-5)3,64

(+5)3,58

(-8)3,57

(+7)3,49

(-3)3,39

(0)3,34

(-8)3,28

(-3)3,25

4,05

Tegoroczne wyniki 
badania satysfakcji 

to także utrzymanie 
się zeszłorocznego 
wysokiego awansu 

całej grupy 
Volkswagena. 
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Wykres 3. Ocena wzrostu dochodów 
w minionym roku oraz prognoz na rok 
nadchodzący 

1 (0) Mazda

2 (+13) Dacia

3 (+13) Toyota

4 (-1) Mercedes

5 (-1) Volvo

6 (+15) Renault

7 (+5) Opel

8 (-2) KIA

9 (bd) SEAT

10 (+7) Ford

4,04

3,90

3,80

3,77

3,70

3,55

3,17

3,10

3,04

4,46

Wykres 4. Ocena etyki działalności 
biznesowej importera 

1 (+4) Mazda

2 (+1) Alfa Romeo

3 (+10) KIA

4 (+6) Toyota

5 (+3) Ford

6 (-4) Volvo

7 (+8) Dacia

8 (+9) Renault

9 (-8) Subaru

10 (-6) Mercedes

4,50

4,04

3,85

3,76

3,58

3,58

3,56

3,55

3,54

3,50

W kategorii dotyczącej oceny wzrostu dochodów 
w roku minionym oraz prognozy na rok 
nadchodzący (Wykres 3), podobnie jak przed 
rokiem najwyższe noty uzyskała marka Mazda, 
dodatkowo poprawiając swój zeszłoroczny wynik. 
Dwa kolejne miejsca to Dacia oraz Toyota – obydwie 
marki awansowały w górę aż o 13 lokat. Na uwagę 
zasługuje też najwyższy awans drugiej siostrzanej 
marki francuskiego koncernu Renault - aż 
o 15 pozycji.

W klasyfikacji dotyczącej oceny etyki działalności 
importera (Wykres 4) na pierwszym miejscu 
uplasowała się Mazda. Awans odnotowały tu m.in. 
marki: Alfa Romeo, KIA, Toyota oraz Ford.
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W aspekcie oceny pomocy ze strony importera 
(Wykres 5), obejmującej asystę w zakresie sprzedaży, 
serwisu oraz dostępności części zamiennych, jak 
przed rokiem najwyżej oceniona została marka Alfa 
Romeo. Niemalże z identycznym wynikiem w tej 
kategorii znalazła się również rumuńska marka Dacia, 
odnotowując zarazem ogromny awans o 15 pozycji 
w górę.

Tradycyjnie już dealerzy bardzo wysoko ocenili 
niezawodność sprzedawanych produktów oraz 
politykę gwarancyjną prowadzoną przez importera 
(Wykres 6). Jak przed rokiem najwyżej w tej 
kategorii zostały ocenione marki japońskie oraz 
koreańskie. Pierwsze miejsce – z bardzo wysokim 
wynikiem 4,69 – uzyskała Toyota. Tuż za podium – 
jako jedyny europejski koncern w pierwszej piątce 
– uplasował się niemiecki Mercedes. 

Wykres 6. Ocena niezawodności produktu 
wraz ze wsparciem polityki gwarancyjnej  

1 (0) Toyota

2 (+5) Mercedes

3 (+3) KIA

4 (0) Honda

5 (-2) Hyundai

6 (+2) Mazda

7 (+3) Audi

8 (+1) Alfa Romeo

9 (+8) Dacia

10 (+10) Renault

4,69

4,67

4,65

4,52

4,48

4,44

4,38

4,33

4,33

4,32

Wykres 5. Ocena pomocy ze strony 
importera 

1 (0) Alfa Romeo

2 (+15) Dacia

3 (-1) Toyota

4 (+9) Renault

5 (-2) Volvo

6 (+4) Mazda

7 (-1) Subaru

8 (+1) Ford

9 (-5) Mercedes

10 (+6) Opel

4,17

4,17

4,11

3,98

3,85

3,81

3,79

3,77

3,77

3,77
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Wykres 7. Ocena systemu dystrybucji 

1 (+1) Toyota

2 (+2) Alfa Romeo

3 (-2) Volvo

4 (-1) BMW

5 (+6) Opel

6 (+2) Audi

7 (-1) Hyundai

8 (+6) KIA

9 (-4) Fiat

10 (+3) Suzuki

4,33

4,31

4,14

3,81

3,75

3,64

3,58

3,44

3,42

3,40

Wykres 8. Ocena programów marketingowych 
prowadzanych przez importera

1 (+8) Toyota

2 (+2) Skoda

3 (-1) Mercedes

4 (-3) Volvo

5 (+15) Audi

6 (+4) Mazda

7 (+9) Opel

8 (0) Ford

9 (-4) Volkswagen

10 (-4) KIA

4,13

3,94

3,90

3,86

3,79

3,75

3,73

3,60

3,57

3,56

Wyraźnie gorzej niż przed rokiem dealerzy ocenili 
system dystrybucji aut, pod którym ukrywa się 
dostępność samochodów oraz czas realizacji dostaw. 
Najlepiej w zestawieniu wypadła Toyota, która – 
otrzymując taką samą ocenę – awansowała o jedną 
pozycję. Najwyższe spadki odnotowały zaś Subaru 
i Mercedes, znajdując się poza pierwszą dziesiątką 
rankingu.

Równie pod względem oceny programów 
marketingowych (Wykres 8) najwyżej została 
oceniona marka Toyota, jako jedyna przekraczając 
w tej kategorii próg 4 pkt. Bardzo duży, niespotykany 
wzrost odnotowała marka Audi, awansując aż 
o 15 pozycji.
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Wykres nr 9 prezentuje ocenę stopnia 
zainteresowania importera opiniami dealerów 
odnośnie wizerunku produktu, jego jakości, oraz 
programów lojalnościowo-marketingowych. Pierwszą 
pozycję uzyskała tu Mazda, Audi zaś w najnowszym 
zestawieniu odnotował niespotykany awans o 1,60 
pkt. oraz 21 pozycji (!).

W badaniu satysfakcji dealerzy ocenili także poziom 
kompetencji menedżerów pracujących w strukturach 
importerów (Wykres 10). Na tę ocenę złożyły 
się kolejno: umiejętność zarządzania zadaniami, 
realizacja wyznaczonych celów, wywiązywanie 
się z zobowiązań wobec dealera, ocena kontaktu 
i pomocy w sprzedaży flotowej. Najwyżej zostali 
ocenieni menedżerowie Mazdy, istotny awans 
odnotowali zarządzający z grupy Renault-Dacia.

Wykres 10. Ocena menedżerów pracujących 
u importera

1 (+8) Mazda

2 (+5) Toyota

3 (-2) Volvo

4 (+10) Renault

5 (+1) Ford

6 (+14) Dacia

7 (+9) KIA

8 (+5) Opel

9 (-6) Skoda

10 (-2) Mercedes

4,10

4,09

4,00

3,99

3,95

3,87

3,74

3,67

3,60

3,58

Wykres 9. Ocena stopnia zainteresowania 
importera opiniami dealera

1 (+2) Mazda

2 (+3) Toyota

3 (+21) Audi

4 (+3) KIA

5 (-1) Mercedes

6 (+2) Ford

7 (-5) Alfa Romeo

8 (-7) Volvo

9 (+6) Opel

10 (+6) Renault

4,56

4,07

4,05

3,87

3,67

3,60

3,58

3,58

3,57

3,55
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Wykres 11. Ocena szkoleń ze sprzedaży 

1 (+4) Audi

2 (-1) Volvo

3 (+1) Mazda

4 (+3) Toyota

5 (+9) Renault

6 (+13) Dacia

7 (+8) KIA

8 (+1) Mercedes

9 (-1) Ford

10 (+1) Opel

4,33

4,24

4,22

4,16

3,92

3,81

3,78

3,70

3,62

3,58

Wykres 12. Ocena szkoleń z serwisu 

1 (+4) Volvo

2 (-1) Toyota

3 (+10) Audi

4 (+10) Renault

5 (+12) Dacia

6 (-3) Mazda

7 (-5) Alfa Romeo

8 (+1) Mercedes

9 (+3) Opel

10 (+6) KIA

4,21

4,20

4,10

4,06

3,97

3,92

3,88

3,73

3,65

3,63

oraz serwisu (Wykres 12). W zakresie szkoleń 
ze sprzedaży najwyżej została oceniona marka 
Audi. Kolejne miejsce zajęła – utrzymująca się 
przez ostatnie lata na pozycji lidera – marka Volvo, 
która przy spadku oceny szkoleń sprzedażowych, 
awansowała na pierwsze miejsce w szkoleniach 
organizowanych w ramach serwisu.

Kolejny wskaźnik poziomu satysfakcji dealerskiej 
dotyczył szkoleń organizowanych przez importera. 
Złożyły się na niego: ocena jakości szkoleń, 
dogodność terminów oraz ich ogólna efektywność. 
Wyniki dotyczą szkoleń sprzedażowych (Wykres 11) 
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Jak co roku dealerzy dość wysoko ocenili dostępność 
części zamiennych (Wykres 13). W tej kategorii brany 
był pod uwagę czas oczekiwania oraz dostępność 
części w trybie normalnym i wyjątkowym. Czwarty 
rok z rządu bardzo wysoko została tu oceniona 
marka Toyota, jednak na pierwszym i trzecim miejscu 
uplasował się francuski koncern Renault, razem 
z markami Renault i Dacia. Na uwagę zasługuje też 
wysoka 4. pozycja Hondy, która mimo słabej pozycji 
w całym badaniu, została dosyć wysoko oceniona 
w kategoriach związanych z serwisem.

W badaniu dealerzy zostali także zapytani o opinie na 
temat produktów finansujących zakup samochodu 
przez klienta. Przy tej ocenie dealerzy brali pod 
uwagę: konkurencyjność oferty w finansowaniu 
nowych i używanych samochodów, szybkość 
otrzymania kredytu oraz całościową ocenę 
programów kredytowych i ich spójność. Ten aspekt 
współpracy najwyżej został oceniony przez sieci 
Mazdy, Mercedesa oraz Toyoty (Wykres 14).

Wykres 14. Ocena produktów finansujących 
zakup samochodu

1 (+11) Mazda

2 (-1) Mercedes

3 (+8) Toyota

4 (+4) Opel

5 (-3) Volvo

6 (+3) Ford

7 (+3) Fiat

8 (-4) Renault

9 (-3) Dacia

10 (+3) KIA

3,85

3,80

3,73

3,71

3,68

3,65

3,60

3,55

3,50

3,47

Wykres 13. Ocena dostępności części  
zamiennych

1 (+12) Dacia

2 (-1) Toyota

3 (+1) Renault

4 (+1) Honda

5 (+3) Mercedes

6 (0) Ford

7 (-4) Alfa Romeo

8 (+1) Audit

9 (-2) Opel

10 (+9) KIA

4,53

4,40

4,39

4,33

4,17

4,09

4,08

4,05

4,00

3,94
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Wykres 15. Ocena wysokości narzuconych 
standardów importerskich w zakresie 
sprzedaży oraz serwisu

1. Mazda

2. Alfa Romeo

3. Toyota

4. Subaru

5. Volvo

6. KIA

7. Dacia

8. Mercedes

9. Renault

10. Fiat

4,63

4,25

4,13

4,06

3,86

3,81

3,79

3,75

3,66

3,44

Wykres 16. Ocena importerskich programów 
samochodów używanych 

1. Toyota

2. Volvo

3. Ford

4. Audi

5. BMW

6. KIA

7. Renault

8. Dacia

9. Opel

10. Peugeot

3,60

3,32

3,20

3,11

3,03

3,03

2,94

2,92

2,63

2,61

W tegorocznej ankiecie pierwszy raz pojawiło się 
też pytanie o biznesowe uzasadnienie wysokości 
narzuconych standardów importerskich (Wykres 15). 
Wynikiem prezentowanej klasyfikacji jest średnia 
z dwóch ocen dotyczących sprzedaży oraz serwisu. 
Marki które uzyskały oceny powyżej 4 to: Mazda, Alfa 
Romeo, Toyota oraz Subaru. 

Ostatni wykres ocen cząstkowych prezentuje ocenę 
importerskich programów sprzedaży samochodów 
używanych (Wykres 16). W tej klasyfikacji brana 
była pod uwagę: dostępność pojazdów, wsparcie 
organizacyjne, ocena wykorzystywanych narzędzi 
informatycznych oraz ogólna atrakcyjność 
prowadzonego programu. Ogólna ocena działań 
importerów w tym zakresie okazała się być bardzo 
niska (średnia to 2,41). Najlepiej ocenione marki to: 
Toyota, Volvo, Ford, Audi, BMW oraz KIA. Pozostałe 
marki nie przekroczyły oceny średniej powyżej 3. 
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Wykres 17. Procentowa liczba dealerów którzy stojąc przed ponownym 
wyborem zadeklarowali podpisanie umowy dealerskiej ze swoją marką 

1. Dacia

2. KIA

3. Mazda

4. Toyota

5. Skoda

6. Volkswagen

7. Renault

8. Volvo

9. Mercedes

10. Alfa Romeo

100%

100%

100%

100%

96%

95%

92%

91%

90%

88%

Nasi respondenci zostali również zapytani o to, czy 
stojąc przed ponownym wyborem, po raz kolejny 
zdecydowaliby się na wejście we współpracę 
z importerem sprzedawanej przez siebie marki 
(Wykres 17). Grono dealerów, którzy zgodnie udzielili 
odpowiedzi twierdzącej, jest coraz szersze. A są nimi: 
Dacia, KIA, Mazda oraz Toyota. Bardzo wysoki wynik na 
poziomie 90% i powyżej odnotowały Skoda, Volkswagen, 
Renault, Volvo i Mercedes. Jest to bardzo wyraźny 
wzrost względem zeszłego roku, gdy w tej grupie 
znalazły się 4 marki (w tym roku aż 9).
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Ankietowani zostali także zapytani o to, jakiej marki 
dealerem chcieliby zostać, gdyby znowu mogli podjąć 
taką decyzję (Wykres 18). W odpowiedziach najczęściej 
pojawiały się marki niemieckie. Najbardziej pożądaną 
autoryzacją został ponownie Volkswagen, poprawiając 
nawet swój zeszłoroczny wynik. Kolejne miejsce to 
– stale występująca w czołówce – marka BMW, oraz 
Toyota, która tak jak Volvo ponad dwukrotnie zwiększyła 
liczbę dealerów wskazujących wybór jej autoryzacji. 
W gronie najbardziej pożądanych marek pojawiła się 
także nieobecna wcześniej Mazda.

Wykres 18. Top10 Procentowa liczba dealerów którzy ponownie stając 
przed wyborem dowolnej autoryzacji wybrałoby następujące marki 

1. Volkswagen

2. BMW

3. Toyota

4. Skoda

5. Volvo

6. Mazda

7. Audi

8. KIA

9. Mercedes

10. Opel

17%

16%

15%

12%

12%

9%

8%

8%

6%

5%

Kolejne badanie satysfakcji dealerów samochodowych 
w Polsce zostanie przeprowadzone już w marcu 
i kwietniu 2015 roku. Wtedy okaże się też, jakie zmiany 
na polu współpracy dealerów z importerem przyniósł 
w poszczególnych sieciach dealerskich ciekawy 2014 rok. 
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