Opłata emisyjna spowoduje większe zainteresowanie
używanymi autami na gaz?
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Przyjęta właśnie przez Sejm RP nowela ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych
wprowadza nową opłatę, która ma wynosić 10 groszy brutto za litr benzyny i oleju
napędowego. Oznacza to, że już i tak wysokie ceny benzyny oraz oleju, dodatkowo wzrosną.
Według ekspertów AAA AUTO, lidera rynku aut używanych w Europie ŚrodkowoWschodniej, nowa opłata spowoduje większe zainteresowanie używanymi autami zasilanymi
LPG.
„Nowa opłata może spowodować, że kierowcy, którzy zarabiają najmniej, a jednocześnie
nie mogą funkcjonować bez samochodów w związku z miejscem zamieszkania lub
wykonywaną pracą, odwrócą się od aut z silnikami benzynowymi i diesla, na rzecz
używanych samochodów wyposażonych w instalacje LPG. Już od kilku miesięcy
zauważamy w naszych salonach zwiększone zainteresowanie takimi samochodami w
związku z rosnącymi cenami benzyny i oleju napędowego. Teraz trend ten wzrośnie
jeszcze bardziej” – powiedział František Švec, Dyrektor Generalny AAA AUTO w Polsce.
Wśród 257.248 aut używanych oferowanych do sprzedaży w styczniu 2018 roku, znajdowało się
17.188 samochodów zasilanych LPG, tj. aż o 23 proc. więcej niż w grudniu 2017 roku (13.979).
„Staramy się mieć w naszych oddziałach duży wybór aut używanych na gaz, szczegółowo
sprawdzonych pod kątem technicznym, co jest istotne z punktu bezpiecznego ich
użytkowania. Zdecydowanie nie jest dobrym pomysłem, aby kupować samochód z LPG od
osoby fizycznej lub pośrednika na własną rękę, bez jakiegokolwiek wcześniejszego

doświadczenia. Rozsądnie byłoby zabrać ze sobą doradcę, który zna się na LPG i będzie
w stanie odróżnić źle wyregulowany system od silnika, którego żywot dobiega końca.
Ponadto, należy też wziąć pod uwagę fakt, że jakość instalacji LPG różni się nie tylko
między poszczególnymi producentami zestawów montażowych, ale w dużej mierze zależy
od doświadczenia i skrupulatności firmy montującej“ – powiedział František Švec,
Dyrektor Generalny AAA AUTO w Polsce.
TOP 5 najbardziej popularnych aut używanych z instalacją LPG w salonach AAA AUTO
w 2017 roku:
1. Opel Astra
2. Honda CRV
3. Skoda Fabia
4. Mazda 5
5. Hyundai i20
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