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MARKA NR 1: RANKING 
JAKO!CI OBS"UGI W ASO
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1. Toyota 0 72,1%
2. Renault 1 66,4%
3. Citroen -1 63,8%
4. Peugeot 0 62,3%
5. Skoda 0 58,9%
6. Audi 2 53,3%
7. Mercedes 0 51,7%
8. BMW -2 50,2%
9. Seat 0 46,3%

10. Suzuki 2 45,2%
11. Volkswagen 0 44,9%
12. Ford -2 44,1%
13. Mitsubishi 0 41,2%
14. Mini 0 41,0%
15. Nissan 0 39,8%
16. Dacia 5 39,6%
17. Hyundai 0 37,6%
18. Kia 1 36,5%
19. Mazda -3 36,4%
20. Volvo -2 36,2%
21. Opel -1 35,6%
22. Jeep 0 35,1%
23. Honda 1 34,9%
24. Fiat -1 34,5%
25. Alfa Romeo 0 33,0%
26. Jaguar 0 33,1%
27. Land Rover 0 32,5%

Ranking autoryzowanych 
stacji obs#ugi (ASO)
Z uwagi na rosn$cy poziom „skomputeryzowania” samochodów rola ASO nabiera w ostat-
nich latach wi#kszego znaczenia. To w!a"nie autoryzowane stacje maj$ bowiem dost#p do 
naj"wie%szych wersji oprogramowania i najnowszego sprz#tu diagnostycznego. Z drugiej 
strony wiele marek walczy o przyci$gni#cie u%ytkowników starszych aut, oferuj$c im ory-
ginalne cz#"ci w promocyjnych cenach i staraj$c si# w ten sposób konkurowa' z niezale%-
nymi warsztatami. Jedno si# nie zmienia: przy zakupie nowego pojazdu warto bra' pod 
uwag# jako"' pó(niejszej obs!ugi serwisowej. W razie usterek lepiej mie' do czynienia  
z mark$, której stacje ciesz$ si# opini$ kompetentnych i skutecznych. Pierwsza dziesi$tka te-
gorocznego rankingu ASO nie przynosi wi#kszych zmian wzgl#dem ubieg!orocznej. Na uwa-
g# zas!uguj$ jednak awans Dacii (o 5 „oczek”) oraz spadek Mazdy (o 3 pozycje). 

Marka nr 1: pierwsze takie badanie w Polsce
Marka nr 1 – Wybór Kierowców to pierwsze w Pol-
sce badanie satysfakcji klientów w bran!y moto-
ryzacyjnej, inspirowane m.in. znanymi na ca"ym 
#wiecie rankingami J.D. Power, Driver Power czy 
Consumer Reports. Program dzia"a od 2012 r.,  
a jego wyniki pomagaj$ kierowcom przy wyborze 
auta, a tak!e powi$zanych produktów i us"ug, ta-
kich jak opony, kosmetyki czy ubezpieczenie.

UCZESTNICY BADANIA
Uczestnicy bada% Marka nr 1 oceniaj$ swoje auta, wybrane pro-
dukty oraz us"ugi motoryzacyjne w internecie, pod adresem  
wyborkierowcow.pl. Mo!e zrobi& to ka!dy internauta – wystar-
czy wej#& na powy!sz$ stron' i wype"ni& ankiet' w jednej z do-
st'pnych kategorii. Pojedyncza ankieta dotyczy ró!nych aspek-
tów danej marki lub modelu samochodu albo us"ugi lub produktu 
(m.in. jako#&, niezawodno#&, cena itp.). Obecnie trwaj$ ju! badania  
w ramach edycji Marka nr 1 2022.

SKALA BADANIA
W ostatnich latach w programie co roku sp"ywa ponad 100 tysi'-
cy ankiet z ocenami marek i modeli samochodów oraz produktów  
i us"ug motoryzacyjnych. Wyniki ostatniej edycji – Marka nr 1 

2021 – powsta"y na podstawie ponad 120 tysi'cy ankiet. Uczest-
nicy badania oceniaj$ produkty i us"ugi motoryzacyjne w 9 ka-
tegoriach: modele i marki samochodów, autoryzowane stacje 
obs"ugi (ASO), oleje silnikowe, producenci ogumienia, sieci sta-
cji paliw, kosmetyki samochodowe, firmy ubezpieczeniowe oraz 
instytucje finansowe udzielaj$ce po!yczek.

JAK ODCZYTYWA! WYNIKI
Rankingi odzwierciedlaj$ subiektywne opinie uczestników bada-
nia wobec danych produktów i us"ug. Oceny przyznawane przez 
ankietowanych s$ u#redniane, a prezentowane w rankingach 
warto#ci procentowe stanowi$ udzia" najwy!szych ocen ogól-
nych. Przyk"ad: je#li marka ma wynik 60%, oznacza to, !e 6 na 10 
g"osuj$cych wystawi"o jej najwy!sz$ ocen' ogóln$. Uwaga! Brak  
niektórych marek w rankingach wynika z niewielkiej liczby an-
kiet, co nie pozwoli"o na sporz$dzenie wiarygodnej oceny.

Marka nr 1: Toyota 
Na opinie o Toyocie jako marce nieza-
wodnych aut wp"ywa te# jako!$ ASO
Mimo rozbudowanej sieci autoryzowanych 
serwisów Toyota nie pozwala sobie na wpadki  
– klienci jej ASO doceniaj$ starann$ obs!ug#, 
przejrzysto"' komunikacji oraz zaufanie, ja-
kie wzbudza praca serwisantów. Nie bez zna-
czenia s$ te% akceptowalne ceny. 

  Du%a sie' placówek, które "wiadcz$  
us!ugi na wysokim poziomie.
  Wed!ug ankietowanych nie zdarzaj$ si# 
sytuacje, %e „serwis rozk!ada r#ce”.

 
Wynik w badaniu: 72,1%
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