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Wynajem długoterminowy samochodów – Ranking �rm 2022

Jeśli na poważnie rozważamy wynajem długoterminowy, prędzej czy później staniemy przed dylematem, jaką firmę wynajmu długoterminowego
wybrać? Podjęcie decyzji nie jest niestety proste, a stawką są nasze bezpieczeństwo i pieniądze. Dlatego, aby ułatwić Wam to zadanie,
prześwietliliśmy najlepsze oferty wynajmu długoterminowego i przygotowaliśmy ten ranking firm wynajmu długoterminowego samochodów.
Zobacz, jakie firmy warto sprawdzić!

Wynajem długoterminowy: ranking 2022. Nasze TOP 5 🏆
Chyba wszyscy się zgodzimy, że gdy chodzi o nasze pieniądze, aspektem, który zawsze przemawia na plus, są jasne zasady współpracy.

Niestety, nie wszystkim wypożyczalniom długoterminowym zależy, aby ich klienci rozumieli dokładnie, na jakie warunki się decydują. Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że przepisy
nie regulują dokładnie, jak powinna wyglądać korzystna dla obu stron umowa wynajmu długoterminowego.

Zdarzają się sytuacje, że firmy oferujące wynajem stosują nie do końca uczciwe zabiegi względem swoich klientów, np.:

Co zrobić, aby uniknąć tego typu przykrych sytuacji? Przede wszystkim należy dokładnie czytać umowę i wyjaśniać wszelkie wątpliwości przed dobiciem targu. Warto też wybierać te
wypożyczalnie, które przestrzegają wysokich standardów obsługi klienta.

W naszym rankingu wynajmu długoterminowego samochodów znajdziecie firmy, które nie bez powodu cieszą się zaufaniem użytkowników.

Dane dotyczące opinii aktualne na dzień 03.01.2022.

1
4,3/365 opinii brak opinii

Nasza ocena

4,9

Łączna ocena

4,6

Wynajem długoterminowy Carsmile

Carsmile to zdecydowany lider jeśli chodzi o wynajem długoterminowy dla konsumentów i firm. Posiada szeroką ofertę modeli, w różnych wariantach nadwozia i
wyposażenia. Nawet jeżeli jesteście wybredni, tu z pewnością znajdziecie coś dla siebie. Co warto podkreślić, w portfolio Carsmile znajdują się również auta
elektryczne.

To opcja dla wygodnych. Wszystkie formalności (włącznie z podpisaniem umowy) możesz przeprowadzić online. A dodatkowo, zamówione auto może trafić wprost pod
Twój dom.

Carsmile w liczbach

Oto szybki rys firmy Carsmile, wyrażony w liczbach:

Na rynku od:
 
 

�2018

 Liczba dostępnych modeli aut:
 
 

�252

 Max. czas umowy w miesiącach:

�60

Zalety wynajmu długoterminowego w Carsmile

Wady wynajmu długoterminowego w Carsmile

Strona główna
�

 4.94 /5 (Ocen: 102)

zmieniają wysokość opłaty tuż przed wydaniem pojazdu,�
nie informują jasno, jakie usługi obejmuje rata, a jakie trzeba dokupić oddzielnie,�
naliczają dodatkowe opłaty za użytkowanie auta przez inną osobę niż wskazana umowie,�
naliczają bardzo wysokie opłaty za przedwczesne zerwanie umowy.�

Umowę można zawrzeć bez wychodzenia z domu, przez Internet, co w obecnym czasie jest dużym plusem.�
Elastyczność – w Carsmile nie ma limitu kilometrów, a zamiast tego płaci się za faktycznie przejechany dystans. Stawka zależy m.in. od wybranego modelu auta.

�
Wygoda – na Twoje życzenie auto może zostać dostarczone pod dom, co oszczędzi Twój czas.�
W cenie oferty jest pełen serwis (przeglądy, wymiana części eksploatacyjnych) oraz obsługa ogumienia.�
Pomocna, cierpliwa obsługa klienta – wspierająca kontrahenta na każdym etapie współpracy.�

Bywa, że na auto czeka się dość długo.�
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2
5,0/33 opinii 5,0/114 opinii

Nasza ocena

4,0

Łączna ocena

4,5

Wynajem długoterminowy Carly

Carly to jedna z tych firm, która zmniejsza dystans, traktując klienta po partnersku. Firma kładzie ogromny nacisk na sprawną i bezproblemową obsługę Najemców.
Cały proces zamyka się więc w 4 prostych krokach. Podobnie jak konkurenci, firma posiada usługę dostarczenia auta pod wybrany adres i to bezpłatnie.

Co warto podkreślić, jeśli w ofercie nie znajdziesz wymarzonego modelu, możesz skontaktować się z firmą, by o opcję jej rozszerzenia.

Carly w liczbach

Oto zarys wypożyczalni Carly, wyrażony w liczbach:

Na rynku od:
 
 

�2015

 Liczba dostępnych modeli aut:
 
 

�37

 Max. czas umowy w miesiącach:

�36

Zalety wynajmu długoterminowego w Carly

Wady wynajmu długoterminowego w Carly

3
4,1/511 opinii brak opinii

Nasza ocena

4,7

Łączna ocena

4,4

Wynajem długoterminowy Superauto

Superauto to spółka, będąca częścią holdingu Wirtualna Polska. Doświadczenie w usługach finansowych w branży motoryzacyjnej zbiera już od 2000 roku. Firma
kładzie ogromny nacisk nacisk na jak najwyższy standard obsługi klienta, czego dowodem jest kilkukrotne wyróżnienie tytułem “Firma przyjazna klientowi”.

Jeśli szukacie sprawdzonej firmy, to może być opcja dla Was – z oferty Superauto skorzystało już łącznie 25 tys. klientów.

Superauto w liczbach

Oto firma Superauto, przedstawiona w danych liczbowych:

Na rynku od:
 
 

�2000

 Liczba dostępnych modeli aut:
 
 

�714

 Max. czas umowy w miesiącach:

�60

Zalety wynajmu długoterminowego w Superauto

Wady wynajmu długoterminowego w Superauto

W pakiecie klienci otrzymują m.in. samochód zastępczy w przypadku awarii czy kradzieży, assistance 24/7, przeglądy techniczne i serwisowe, ubezpieczenie OC
i AC oraz obsługę ogumienia.

�
Kontakt z firmą – Carly dba o relacje z klientem, gwarantując profesjonalne doradztwo i łatwy kontakt na każdym etapie współpracy.�
Sprawna obsługa – klienci chwalą sobie sobie krótki czas od pierwszego kontaktu do momentu wydania auta.�
Minimum formalności – cała procedura związana w wynajmem długoterminowym zawiera się w zaledwie 4 krokach i można ją przeprowadzić z domu.

�
Atrakcyjne ceny – oferta jest korzystna cenowo, bez względu na to czy mowa o kliencie biznesowym czy indywidualnym.�

Nie wszystkie auta są dostępne zarówno dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych.�

Spore doświadczenie w obsłudze klienta – firma działa już od 2000 roku i obsłużyła kilkadziesiąt tysięcy klientów.�
Pewna marka – za firmą Superauto stoi jeden z największych holdingów w Polsce – Wirtualna Polska.�
Wysoki poziom obsługi – firma stawia na budowanie długofalowych relacji z klientem.�
Sprawna realizacja – cały proces może zająć zaledwie kilkanaście dni od momentu kontaktu do wydania auta.�
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4
3,4/192 opinii 3,8/83 opinii

Nasza ocena

4,6

Łączna ocena

4,08

Wynajem długoterminowy LeasePlan

LeasePlan Polska to oddział globalnego koncernu, specjalizującego się w leasingu i wynajmie długoterminowym dla różnych grup docelowych, od większych
przedsiębiorstw, przez MŚP po konsumentów. Na naszym rynku działa już o 17 lat, oferując swoim klientom auto abonament elastycznie i w atrakcyjnych stawkach.

Również i w przypadku LeasePlan możecie liczyć na usługę door-to-door, co w obecnym czasie pandemii koronawirusa, jest dużym plusem.

LeasePlan w liczbach

Oto jak wypożyczalnia LeasePlan prezentuje się w liczbach:

Na rynku od:
 
 

�2002

 Liczba dostępnych modeli aut:
 
 

�49

 Max. czas umowy w miesiącach:

�60

Zalety wynajmu długoterminowego w LeasePlan

Wady wynajmu długoterminowego w LeasePlan

5
3,1/153 opinii brak opinii

Nasza ocena

4,8

Łączna ocena

3,95

Wynajem długoterminowy Arval

Firma Arval to jedna z najbardziej liczących się firm leasingowych i wynajmu długoterminowego na polskim rynku. Wypożyczalnia powstała ponad 20 lat temu, jako
część dobrze znanej grupy kapitałowej – BNP Paribas, jak można zgadnąć po logo. Co to oznacza dla klientów? Przede wszystkim wysokie standardy obsługi,
transparentne zasady współpracy i poczucie bezpieczeństwa.

Ci, którzy mają problem z wyborem odpowiedniego auta z pewnością ucieszą się, że firma przygotowała specjalne narzędzie ułatwiające dopasowanie pojazdu do
naszych preferencji.

Arval w liczbach

Oto firma Arval, przedstawiona w liczbach:

Na rynku od:
 
 

�1999

 Liczba dostępnych modeli aut:
 
 

�110

 Max. czas umowy w miesiącach:

�60

Zalety wynajmu długoterminowego w Arval

Oferta nie dla każdego może być sformułowana w jasny sposób.�

Stabilna firma z kilkunastoletnim doświadczeniem z produktach “car as a service”.�
Elastyczne podejście do klienta – po zakończeniu umowy klienci mają kilka opcji, m.in. przedłużenie umowy lub przekształcenie jej w leasing z opcją wykupu

�
Zróżnicowana oferta – firma oferuje kilka pakietów usług (Economy, Optimum, Premium), tak by każdy znalazł coś dla siebie.�
Kompleksowość – wynajem długoterminowy LeasePlan to minimum obowiązków i wygoda, dzięki m.in. usłudze “door-to-door”.�
Dość szeroka oferta aut, uwzględniająca najpopularniejsze marki i modele.�

Pojawiają się problemy w kontakcie z firmą i obsługą klienta.�

W pakiecie klienci otrzymują m.in. samochód zastępczy w przypadku awarii czy kradzieży, assistance 24/7, przeglądy techniczne i serwisowe, ubezpieczenie OC
i AC oraz obsługę ogumienia.

�
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Wady wynajmu długoterminowego w Arval

Jak powstał nasz ranking �rm wynajmu długoterminowego samochodów?
Wiemy, że podjęcie decyzji przy usługach finansowych nigdy nie jest łatwe. Nie inaczej jest w przypadku wynajmu długoterminowego samochodów. Zadajemy sobie wówczas wiele
pytań: czy wynajem długoterminowy się opłaca? Gdzie znajdę najtańsze auta na abonament? Na co powinienem/powinnam zwrócić uwagę?

Żeby ułatwić Wam życie, zadaliśmy sobie te pytania i poszukaliśmy na nie odpowiedzi. Nasz ranking firm wynajmu długoterminowego samochodów to efekt oceny dostępnych ofert
pod kątem ważnych dla klientów kryteriów, takich jak:

Skąd pochodzą oceny i pozycje w naszym porównaniu ofert wynajmu długoterminowego?

Wszystkie powyższe kryteria, przeanalizowane i ocenione przez naszych specjalistów, zostały przedstawione jako “Nasza ocena”.

Chcieliśmy jednak, aby nasz ranking wynajmu długoterminowego był jak najrzetelniejszy, dlatego, oprócz naszej subiektywnej oceny, w porównaniu znajdziecie też faktyczne oceny
nadane przez klientów, którzy skorzystali już z usług poszczególnych firm.

Uwzględniliśmy dwa źródła:

Aby dostać się do naszego zestawienia, każda z firm musiała zebrać przynajmniej 25 głosów w jednym z powyższych miejsc. Przedstawione opinie są aktualne na dzień 03.01.2022.

Pozycje poszczególnych firm w rankingu to efekt prostych obliczeń matematycznych. Przyznając miejsca, najpierw obliczaliśmy opinię ze źródeł zewnętrznych (Google i Facebook).
Następnie, uzyskany wynik, wraz z “Naszą oceną” służył do wyliczania łącznej oceny. Dzięki temu, macie pewność, że kolejność przedstawienia ofert to nie dzieło przypadku, ale
rzetelnej analizy wszystkich dostępnych źródeł.

Jeśli chcecie wiedzieć, jak liczyliśmy ocenę ze źródeł zewnętrznych, oto wzór, z odpowiednimi wagami:

Dane:

Waga 1: 0,05 dla liczby głosów w przedziale 1-25 
 
Waga 2: 0,2 dla liczby głosów w przedziale 26-100 
 
Waga 3: 0,3 dla liczby głosów w przedziale 101-250 
 
Waga 4: 0,45 dla liczby głosów w przedziale 251 – w górę

Wzór:

Ocena ze źródeł zewnętrznych = ((Waga 1*Ocena Facebook)+(Waga 2*Ocena Google Moja Firma)) / suma wag

Łączna ocena = Ocena ze źródeł zewnętrznych + Nasza ocena / ilość ocen

A jak to wygląda na przykładzie? Posłużmy się modelowymi danymi – załóżmy, że firma XYZ w Google Moja Firma zdobyła ocenę 3,4 ze 191 głosów. Na Facebooku ogólna ocena
wypożyczalni to 3,8 na podstawie 83 głosów. Nasza ocena to 4,6.

Ocena ze źródeł zewnętrznych = ((0,2*3,8)+(0,3*3,4))/0,5 = 3,56

Łączna ocena = (3,56 + 4,6)/2 = 4,08

W ten właśnie sposób wyliczyliśmy pozycje dla każdej firmy znajdującej się w rankingu.

Wynajem długoterminowy – najlepsza oferta, czyli jaka?
Nasze porównanie ofert wynajmu długoterminowego to narzędzie, które ma Wam ułatwić wyłonienie najlepszej oferty wynajmu długoterminowego. Możecie sobie
jednak zadawać pytanie, co to znaczy w Waszym przypadku?

Jeśli chodzi o wynajem długoterminowy, najlepsza oferta to taka, która:

kierowana jest do Was na prostych zasadach. Gdy czujecie i widzicie, że oferta nie ma żadnych haczyków, a wszystko jest jasno wyjaśnione – to jest to.
gwarantuje Wam bezpieczeństwo – w dzisiejszych czasach zasada ta powinna obejmować różne wymiary bezpieczeństwa – zarówno te finansowe, jak i
zdrowotne. A zatem obsługa przez Internet i telefon czy usługa “door-to-door” dla minimum kontaktów, to coś na co powinniście zwrócić uwagę.
wymaga od Was minimum zaangażowania – formalności to coś, czego nikt nie lubi, dlatego warto, aby ich realizacja pozostawała po stronie firmy wynajmującej.

Jasne zasady współpracy – w Arval wszystkie najważniejsze informacje (m.in. dotyczące kosztów i czasu oczekiwania) są łatwo dostępne.�
Minimum formalności – wynajem długoterminowy w Arval jest tak przemyślany, aby oszczędzać czas klientów.�
Stabilna firma – Arval to część znanej i cenionej grupy kapitałowej – BNP Paribas, co gwarantuje bezpieczeństwo transakcji.�

Bywa, że na auto czeka się dość długo.�

Wiarygodność firmy – wiemy, że gdy chodzi o finanse nie ma miejsca na półśrodki, a znaczenie ma rzetelność i zaufanie do partnera. Dlatego też, wybraliśmy firmy, które
cieszą się zainteresowaniem i renomą wśród klientów.

�

Zawartość oferty – jednym z głównych plusów auto abonamentu jest to, że dzięki niemu klient nie musi martwić się obowiązkami związanymi z korzystaniem z auta, a zamiast
tego może czerpać czystą przyjemność z jazdy. Jednak aby tak było, oferta musi być kompleksowa i dopasowana do wyzwań codzienności. Stąd też poszukaliśmy firm, które
wiedzą, czego potrzebuje klient i umieściliśmy je w naszym rankingu.

�

Warunki współpracy – choć zasada wynajmu długoterminowego jest zbliżona w przypadków większości wypożyczalni, oferty różnią się pod względem szczegółowych
warunków udostępnienia auta. Sprawdziliśmy więc, gdzie są one najprzyjaźniejsze dla klienta.

�

Ceny – zdajemy sobie sprawę, że cena to dla klientów ważna kwestia, dlatego nie mogło jej zabraknąć wśród kryteriów doboru firm. Zwróciliśmy jednak uwagę na to, by nie
przesłoniła nam innych ważnych aspektów doboru firm wynajmu długoterminowego.

�

oceny z Google Moja Firma�
recenzje z Facebooka�

�           �  �PRĄD GAZ FOTOWOLTAIKA POMPY CIEPŁA MAGAZYNY ENERGII DOTACJE OZE AKTUALNOŚCI

https://enerad.pl/
https://enerad.pl/
https://www.facebook.com/eneradpl/
https://twitter.com/enerad_pl
https://enerad.pl/prad/
https://enerad.pl/gaz/
https://enerad.pl/fotowoltaika/
https://enerad.pl/pompy-ciepla/
https://enerad.pl/magazyny-energii/
https://enerad.pl/aktualnosci/dotacje-oze/
https://enerad.pl/aktualnosci/


ENERGIA

Prąd

Gaz

Fotowoltaika

Pompy ciepła

Magazyny energii

Kolektory słoneczne

Energooszczędność

PORÓWNAJ CENY

Porównywarka cen prądu

Porównywarka cen gazu

FINANSE

Kredyt gotówkowy

Kredyt hipoteczny

Odszkodowania

Wynajem długoterminowy

samochodów

O ENERAD.PL

O nas

Nasza Redakcja

Kontakt z enerad.pl

Instalatorzy PV, Pomp ciepła,

Magazynów energii – Współpraca

Komentarze w enerad.pl – Zasady

dla Użytkowników

Praca w enerad.pl

Reklama i współpraca

Polityka prywatności

Regulamin korzystania z serwisu

DANE FIRMOWE

Enerad Sp. z o.o.

BusinessLink

ul. Władysława Łokietka 5

87-100 Toruń

REGON: 147001920

NIP: 7010405771

KRS: 0000488606

 Wszelkie prawa zastrzeżone © Enerad.pl 2022
�  �

To są ogólne zasady, które z pewnością wpłyną na Wasze doświadczenia związane z usługą wynajmu długoterminowego. Oprócz tego, pozostają jednak kwestie
pragmatyczne, którym powinniście się indywidualnie przyjrzeć przed podjęciem ostatecznej decyzji, takie jak:

limit kilometrów – który ma wpływ m.in. na wysokość Waszej raty i komfort użytkowania,
czas oczekiwania na odbiór auta – terminy mogą być różne w zależności od firmy, marki czy modelu.
wysokość i zakres opłat – w tym m.in. wysokość i obligatoryjność opłaty wstępnej, wysokość tzw. udziału własnego w szkodzie (w razie wypadku z winy najemcy).
Warto też upewnić się, że rata uwzględnia te usługi, na których nam faktycznie zależy.

Kluczem do znalezienia najlepszej oferty wynajmu długoterminowego jest zatem dokładne czytanie umów i porównywanie ofert, w może Wam pomóc nasz ranking firm
wynajmu długoterminowego.

0 KOMENTARZY

Dodaj komentarz�

Bądź pierwszy!
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