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OCHRONA, ZACHOWANIE I PROMOCJA
Utrzymanie dawnych pojazdów na współczesnych drogach
Zapraszamy do zapoznania się z zestawieniem informacji odnoszących się do Polski w ramach ankiety społeczno-ekonomicznej 2020/2021
dotyczącej pojazdów zabytkowych przeprowadzonej przez FIVA. Celem FIVA jest ochrona, zachowanie i promowanie użytkowania
pojazdów zabytkowych na współczesnych drogach, a niniejsze zestawienie informacji zawiera krytyczne spostrzeżenia wspierające ten cel.
Ankieta dostarczyła prawie 55 000 odpowiedzi na całym świecie i pozwoliła zebrać prawie 120 000 szczegółowych ocen pojazdów
zabytkowych. Niniejsze podsumowanie przedstawia kluczowe ustalenia z obszaru Polski i jest oparte na 246 ankietach
przeprowadzonych wśród właścicieli i entuzjastów pojazdów zabytkowych oraz na podstawie 695 ocen ich pojazdów zabytkowych.

CEL NINIEJSZEGO ZESTAWIENIA
Celem tego zestawienia jest zapewnienie krajom członkowskim FIVA
użytecznego przeglądu wyników dla swoich krajów w 3 kluczowych
częściach ankiety.
Wyniki badań wykorzystaliśmy do stworzenia niniejszego raportu
oraz do udzielenia wsparcia poszczególnym krajom w tworzeniu ich
własnych opracowań.
Dołożono wszelkich starań, by ankieta została przeprowadzona w
sposób spójny, choć wyniki zależą od doboru próby w
poszczególnych krajach.

WYNIKI W UJĘCIU OGÓLNYM

WŁAŚCICIELE POJAZDÓW
ZABYTKOWCYH

FLOTA POJAZDÓW
ZABYTKOWYCH

- siła nabywcza
- odległości pokonywane w ciągu roku
- zaangażowanie w kulturę i dziedzictwo
kulturowe
- charakterystyka właściciela (wiek, dochody)
- przynależność klubowa
- posiadanie youngtimerów
- charakterystyka pojazdów zabytkowych
- wzorce użytkowania i częstotliwości
użytkowania
- oryginalność i modyfikacje

UWAGI DO CZYTELNIKA
Ankieta została przeprowadzona online pomiędzy sierpniem a listopadem 2020 roku z pomocą organizacji członkowskich FIVA, które promowały
ankietę wśród właścicieli pojazdów zabytkowych w swoich krajach.
Ankieta została przetłumaczona na 24 wersje językowe, aby umożliwić udział w niej jak największej liczbie entuzjastów motoryzacji. W trakcie
całego procesu dołożono wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednią reprezentację w każdym kraju, jednak ze względu na złożoność omawianej
branży czytelnik powinien spojrzeć na niniejsze wyniki krytycznym okiem, ponieważ profil typów i marek pojazdów jest uzależniony od właścicieli,
którzy wzięli udział w badaniu.
Uczestnicy ankiety zostali poproszeni o udzielenie odpowiedzi na szereg pytań dotyczących ich samych i ich pojazdów. Ankietowani mieli
możliwość przerwania badania w połowie lub zrezygnowania z odpowiedzi na niektóre pytania, które uznali za zbyt osobiste lub drażliwe . Podana
wielkość próby stanowi maksymalną liczbę odpowiedzi na pytania, ale wielkości bazowe mogą się różnić. Pytania dotyczące użytkowania pojazdów
i związanych z tym wydatków na pojazdy dotyczyły okresu 12 miesięcy do grudnia 2019 r. Miało to na celu zebranie realistycznego pomiaru, na
który nie miała wpływu pandemia Covid-19 w 2020/21 r.

DEFINICJE POJAZDÓW
Definicja FIVA pojazdów zabytkowych uwzględnia pojazdy, które spełniają następujące kryteria: są to pojazdy drogowe z napędem
mechanicznym, których wiek przekroczył 30 lat, zachowane i utrzymywane w stanie historycznie odpowiadającym oryginałowi, które nie są
wykorzystywane jako środki transportu codziennego, a zatem stanowią część naszego dziedzictwa technicznego i kulturowego. Wyniki ankiety
przedstawione w niniejszym raporcie opierają się na powyższej definicji.
Zdajemy sobie sprawę, że ta definicja nie obejmuje wszystkich pojazdów, które mają 30 lat lub więcej, ale została zastosowana jako wspólny
mianownik dla wszystkich wyników krajowych w ramach ankiety FIVA.
Definicja FIVA pojazdu Youngtimer jest następująca: to pojazd, który ma pomiędzy 20 a 29 lat, jest w dobrym stanie i zachowaniu, który jest
zwykle użytkowany w czasie wolnym i może uzyskać prawo do otrzymania Karty Identyfikacyjnej FIVA po osiągnięciu wieku 30 lat .

O JDA

www.jdaresearch.co.uk
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Zdjęcie na stronie tytułowej: tbc

JDA jest firmą konsultingową, która wykorzystuje dane z badań rynkowych do
rozwoju strategicznego podejścia dla przemysłu. Opracowujemy, zarządzamy,
realizujemy, analizujemy i dostarczamy projekty w wielu branżach, takich jak
motoryzacja, sport, produkcja i energetyka.

WYNIKI W UJĘCIU OGÓLNYM: POLSKA
Niniejsze zestawienie informacji zawiera najważniejsze dla Polski wyniki z ankiety społeczno-ekonomicznej 2020/2021 dotyczącej pojazdów
zabytkowych przeprowadzonej przez FIVA. Powstało ono na bazie 246 ankiet przeprowadzonych z właścicielami i entuzjastami w Polsce,
którzy dostarczyli 695 ocen pojazdów zabytkowych (zob. część dotyczącą floty pojazdów zabytkowych).

SIŁA NABYWCZA: ROCZNE WYDATKI PONIESIONE PRZEZ WŁAŚCICIELI
Przeciętny właściciel pojazdu zabytkowego wydaje około 8 780 zł rocznie na utrzymanie i eksploatację swojego pojazdu(ów), 2 200 zł na
uczestnictwo w imprezach związanych z pojazdami zabytkowymi (wstęp, zakwaterowanie, wyżywienie itp.), oraz kolejne 2 100 zł na inne
pozycje związane z jego zainteresowaniem pojazdami zabytkowymi, np. członkostwo w klubie, czasopisma itp. Łącznie na jednego właściciela
przypadają wydatki w wysokości 8 780 zł rocznie.

WYDATKI BEZPOŚREDNIE
Wydatki bezpośrednie
obejmują wydatki poniesione
bezpośrednio na pojazdy
zabytkowe, w tym
ubezpieczenie, utrzymanie,
naprawy, przechowywanie,
koszt paliwa, serwisowanie i
renowację. Uwaga: są to
wydatki na wszystkie
posiadane pojazdy
zabytkowe.

WYDATKI CAŁKOWITE
na zainteresowania związane z pojazdami
zabytkowymi

na pojazdy zabytkowe

8 780 zł

13 080 zł

Średni wydatek właściciela
bezpośrednio na pojazd zabytkowy

Wydatki całkowite obejmują
wszystkie wydatki bezpośrednie,
plus wszystkie inne powiązane
działania, w tym uczestnictwo w
imprezach, noclegi i inne pozycje
związane z zainteresowaniem
pojazdami zabytkowymi w
przeliczeniu na osobę (uwaga: nie
obejmuje zakupu pojazdu
zabytkowego).

Całkowite wydatki na zainteresowania
związane z pojazdami zabytkowymi (na
właściciela)

ODLEGŁOŚCI PRZEJECHANE W CIĄGU ROKU
Średnio samochody zabytkowe przejeżdżają 973 km rocznie, a motocykle zabytkowe 633 km rocznie. Średnia odległość, którą
właściciele pojazdów zabytkowych deklarują, że pokonują swoimi pojazdami rocznie wynosi 2415 km.

MOTORCYKLE

SAMOCHODY

633 KM

973 KM
Odległości pokonywane
przez pojazdy zabytkowe
dotyczą wyłącznie
pojazdów
zarejestrowanych.

na samochód rocznie

na motocykl rocznie

DZIEDZICTWO KULTUROWE
Blisko 1 na 2 właścicieli (47%) rocznie
odwiedza muzea związane z pojazdami
zabytkowymi, wydając średnio 190 zł na
bilety wstępu.
Ponadto 8 na 10 osób (79%) uczestniczy
w imprezach pojazdów zabytkowych
(wydając ok. 2830 zł rocznie). W ramach
wspomnianych imprez, 2 na 3 osoby
(71%) zostają na noc - średnio 4,4 nocy
rocznie.

MUZEA

47%

IMPREZY ZABYTKOWEJ MOTORYZACJI

2 830 zł

Roczne wydatki
uczestników imprez

właścicieli pojazdów
zabytkowych
odwiedza muzea

190 zł rocznie

4,4 NOCY

razem rocznie

FIVA definiuje pojazdy zabytkowe jako: pojazdy drogowe z napędem mechanicznym, których wiek przekroczył 30 lat, zachowane i utrzymywane w stanie historycznie
odpowiadającym oryginałowi, które nie są wykorzystywane jako środki transportu codziennego, a zatem stanowią część naszego dziedzictwa technicznego i kulturowego.
Uwaga: Wydatki bezpośrednie dotyczą wszystkich posiadanych pojazdów zabytkowych (średnio 3,4 w Polsce). Całkowite wydatki bazują na liczbie właścicieli, co pozwala na
przedstawienie ogólnego szacunku wydatków. Odległości pokonane przez właściciela i pojazd uzyskano na podstawie różnych pytań ankiety. Wszystkie wyniki przedstawione
w niniejszym dokumencie opierają się na próbie badawczej i odzwierciedlają dane właścicieli, którzy wypełnili ankietę. Wszystkie wartości pieniężne zostały wyrażone w
złotych polskich.
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WYDATKI BEZPOŚREDNIE
NA POJAZDY ZABYTKOWE

8 780 zł
NA WŁAŚCICIELA ROCZNIE
Średnie wydatki na właściciela na ubezpieczenie, utrzymanie,
naprawy, przechowywanie, paliwo, serwisowanie i renowację

WYDATKI CAŁKOWITE

NAZAINTERESOWANIA ZWIĄZANE
Z POJAZDAMI ZABYTKOWYMI

13 080 zł

NA WŁAŚCICIELA ROCZNIE

Obejmuje wszystkie bezpośrednie wydatki plus uczestnictwo w
imprezach, noclegi i inne pozycje związane z zainteresowaniem
pojazdami zabytkowymi. Uwaga: nie obejmuje zakupu pojazdu

ROCZNIE NA SAMOCHÓD

ROCZNE PRZEBYTE
ODLEGŁOŚCI

SAMOCHODY

W oparciu o wszystkie
zarejestrowane pojazdy
uwzględnione w ankiecie

MOTORCYKLE

ZAKUP POJAZDÓW ZABYTKOWYCH

973 km
633 km

WIZYTY W MUZEACH

ŚREDNIA WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH POJAZDÓW (2019)

31,4tys. zł

ZAKUP AUTA

82% zakupów
samochodów
wynosi mniej niż
45,5tys. zł

IMPREZY POJAZDÓW ZABYTKOWYCH

47%

właścicieli pojazdów
zabytkowych odwiedza muzea
związane z ich hobby.
Wydają średnio 190 zł rocznie.

NOCLEGI

71% UCZESTNIKÓW ZOSTAJE NA NOC
NA IMPREZACH POJAZDÓW ZABYTKOWYCH

79%

WŁAŚCICIELI UCZESTNICZY W
IMPREZACH DLA POJAZDÓW
ZABYTKOWYCH
ŚREDNIO 5,6 IMPREZY ROCZNIE

4,4 NOCY
ROCZNIE
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WŁAŚCICIELE POJAZDÓW ZABYTKOWYCH: POLSKA
Ankieta społeczno-ekonomiczna 2020/2021 dotycząca pojazdów zabytkowych przeprowadzona przez FIVA dostarczyła 246
kwestionariuszy od właścicieli i entuzjastów pojazdów zabytkowych w Polsce. Na tej podstawie stworzyliśmy zestawienie dotyczące
właścicieli w Polsce. Wyniki dotyczące właścicieli samochodów opierają się na maksymalnie 211 ankietach, a dotyczące właścicieli
motocykli - na 44 ankietach (uwaga: mała próba w przypadku właścicieli motocykli ).

WŁAŚCICIELE POJAZDÓW ZABYTKOWYCH
Ponad 9 na 10 właścicieli to mężczyźni (91%), a średnia wieku wynosi 44 lata. Około 3 na 4 właścicieli (75%) jest w wieku 50 lat lub młodszych.
Ponad 8 na 10 (85%) właścicieli pracuje, większość w pełnym wymiarze godzin (55%) lub są samozatrudnieni (28%), 7% jest na emeryturze, a 8%
to osoby zarobkujące w inny sposób. Średni dochód gospodarstwa domowego właściciela pojazdu zabytkowego wynosi 94,5 tys. zł rocznie - około
9 na 10 (86%) posiada roczny dochód gospodarstwa domowego w wysokości 180 tys. zł lub mniej. Znacznie więcej właścicieli mieszka w
środowisku wielkomiejskim (82%) niż na wsi (9%) czy w niewielkim mieście (9%).

7%

WIEK
WŁAŚCICIELA

Średni wiek właściciela
to 44 lata
45lat samochody / 45lat
motocykle

94.5K zł

85%

per annum

Blisko 9 na 10 właścicieli pracuje (85%),
7% jest na emeryturze Samochody 85%
pracuje / 7% na emeryturze
Motocykle 88% pracuje / 2% na emeryturze

Średni dochód gospodarstwa
domowego (86% poniżej 180
tys. zł) Samochody 97 tys.zł |
Motocykle 81 tys. zł

82% właścicieli pojazdów
zabytkowych mieszka w
lokalizacji wielkomiejskiej
Samochody 82% miasto wobec 8% wieś
Motorcykle 87% miasto wobec 10% wieś

KLUBY I IMPREZY
7 na 10 (67%) właścicieli jest członkami klubów pojazdów zabytkowych (średnio 1,2 klubu). Około 1 na 12 (8%) osób należących do klubów
jest członkiem klubów międzynarodowych.

79%

67%
7 na 10 jest członkami klubu
Samochody 69% / 74%
Motorcykle

1%
Samochody 79%
Motorcykle 84%

8 na 10 właścicieli uczestniczy w
imprezach pojazdów zabytkowych
(średnio 5,6 imprezy rocznie)

2830 zł
Średnia kwota, jaką właściciele
wydają na wydarzenia w ciągu roku
Samochody 2940 zł / Motorcykle 2030 zł

Około 1 na 100 właścicieli miał
wypadek swoim pojazdem
zabytkowym (pojazdami
zabytkowymi) w 2019 r.

Prawie 8 na 10 (79%) właścicieli pojazdów zabytkowych uczestniczy w imprezach, średnio 5,6 imprezy każdego roku (5,5 dla właścicieli
samochodów oraz 6,2 dla właścicieli motocykli). Właściciele pokonują średnio 253 km, aby dotrzeć na swoje ulubione wydarzenie (263 km dla
właścicieli samochodów osobowych oraz 212 km dla właścicieli motocykli). Właściciele twierdzą, że najprzyjemniej jest uczestniczyć w imprezach
krajowych (38%) i regionalnych (32%) (właściciele samochodów 37% i 32% oraz właściciele motocykli 30% i 43%). Około 7 na 10 uczestników
imprez (71%) zostaje na nocleg (średnio 4,4 nocy rocznie). Około 6 na 10 (57%) zatrzymuje się w hotelach, 20% w pensjonatach, 16% na kempingu
lub w przyczepie kempingowej, a 14% w kamperze lub przyczepie kempingowej .

KORZYSTANIE Z MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH
Facebook jest najczęściej używaną platformą mediów społecznościowych (85% właścicieli samochodów oraz 80% właścicieli motocykli), a
ponad 7 na 10 właścicieli pojazdów zabytkowych (71%) korzysta z niego codziennie (72% właścicieli samochodów oraz 60% właścicieli
motocykli). YouTube jest odwiedzany przez większą liczbę właścicieli (92%), ale rzadziej niż Facebook (48% korzysta z niego codziennie).

YOUNGTIMERY
1 na 2 (50%) właścicieli posiada pojazd typu youngtimer (średnio 1,9 pojazdu typu youngtimer). Przeważnie są to samochody osobowe (90%).
Głównymi markami samochodów typu youngtimer są Mercedes-Benz (11%), BMW (9%), Fiat (8%), VW (6%) i Volvo (5%). Średni wiek
pojazdów typu youngtimer wynosi 25 lat, tj. wyprodukowane w 1995 roku .
Ponad 9 na 10 (94%) youngtimerów jest dopuszczonych do ruchu drogowego i przejeżdża średnio 4 300 km rocznie (samochody osobowe 3 985
km). Więcej niż 1 na 2 (56%) są opisane jako oryginalne (57% samochodów), 28% w autentycznym stanie (31% samochodów) i 9% wymagających
renowacji (6% samochodów). Uwaga: wielkość próby dla motocykli youngtimer jest zbyt mała, żeby można było ją przedstawić w niniejszym
raporcie.
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FIVA definiuje pojazdy zabytkowe jako: pojazdy drogowe z napędem mechanicznym, których wiek przekroczył 30 lat,
zachowane i utrzymywane w stanie historycznie odpowiadającym oryginałowi, które nie są wykorzystywane jako środki
transportu codziennego, a zatem stanowią część naszego dziedzictwa technicznego i kulturowego.

ŚREDNI DOCHÓD GOSP. DOM.

WIEK WŁAŚCICIELI

44 LATA

WIEK
WŁAŚCICIELI

ŚREDNI WIEK WŁAŚCICIELA
POJAZDU ZABYTKOWEGO

45LAT

45 LAT

YOUNGTIMERY
RÓWNIEŻ POSIADA
YOUNGTIMERA (1,9 POJAZDU)

67%

WŁAŚCICIELI NALEŻY
DO KLUBU
POJAZDÓW
ZABYTKOWYCH

140 zł OPŁATA KLUBOWA

81TYS. zł

86%

WŁAŚCICIELI UŻYWA

FACEBOOKA
71% co najmniej raz dziennie

79%

WŁAŚCICIELI BIERZE
UDZIAŁ W IMPERZACH
POJAZDÓW ZABYTKOWYCH
2830 zł ROCZNIE NA IMPREZY

WYPADKI POJAZDÓW ZABYTKOWYCH

38%

Krajowe

1%

32%

Regionalne

13%

Lokalne

Międzynarodowe

97TYS. zł

W tym wydatki na bilety wstępu, zakwaterowanie
oraz wyżywienie i napoje podczas imprezy
(ekwiwalent na jednego właściciela) = 2200 zł).

74%
WŁAŚCICIELI
MOTOCYKLI

TYPY UCZĘSZCZANYCH IMPREZ

Klubowe

ŚREDNI DOCHÓD GOSPODARSTWA
DOMOWEGO WŁAŚCICIELI
POJAZDÓW ZABYTKOWYCH

92% używa Youtube | 38% używa Instagrama |
14% używa Pinteresta |13% używa Twittera

Mercedes-Benz,
BMW, Fiat, VW

69%
WŁAŚCICIELI
SAMOCHODÓW

94,5K zł

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

50%

KLUBY

zł

10%

ODSETEK WŁAŚCICIELI POJAZDÓW ZABYTKOWYCH,
KTÓRZY MIELI WYPADEK W 2019 R.
1% uszkodzeń nadwozia

7%

ULUBIONY TYP IMPREZY POJAZDÓW ZABYTKOWYCH

Właściciele aut 1% | właściciele motocykli 2%
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FLOTA POJAZDÓW ZABYTKOWYCH: POLSKA
W ramach ankiety społeczno-ekonomicznej 2020/2021 dotyczącej pojazdów zabytkowych przeprowadzonej przez FIVA zebrano 695
szczegółowych ocen floty pojazdów zabytkowych w Polsce (536 samochodów i 108 motocykli). Wykorzystaliśmy wspomnianą bazę
pojazdów zabytkowych, aby przedstawić poniższy przegląd floty pojazdów zabytkowych.

FLOTA POJAZDÓW ZABYTKOWYCH
Z ankiety wynika, że 77% to samochody, 16% to motocykle, a 7% to inne rodzaje pojazdów zabytkowych (motorowery, pojazdy użytkowe, byłe
pojazdy wojskowe itp.).
Główne marki samochodów zabytkowych to Mercedes-Benz, Fiat, VW, Porsche, BMW i Volvo, a motocykli - Jawa, Honda, DKW, MZ i Moto
Guzzi. Przeciętny pojazd zabytkowy ma 47 lat, czyli został wyprodukowany w 1973 roku. Samochody zabytkowe są nieco młodsze (47 lat) niż
motocykle (52 lata).

Mercedes-Benz, Fiat, VW,
Porsche to ponad 3 na 10
pojazdów

Średni wiek
samochodów to 47 lat

Jawa, Honda, DKW, MZ i Moto Guzzi
to 1 na 3 motocykl zabytkowy

Średnia wieku
motocykli to 52 lata

WARTOŚĆ POJAZDÓW ZABYTKOWYCH
Średnia wartość pojazdu zabytkowego wynosi 44,5 tys. zł, przy czym samochody są znacznie cenniejsze od motocykli (53,2 tys. względem 16,6 tys. zł).
Szacunkowe wartości najpopularniejszych marek samochodowych to Mercedes-Benz (100 tys. zł), Fiat (48,2 tys. zł), VW (47,7 tys. zł) i Porsche
(156 tys. zł). Szacunkowe wartości dla najbardziej popularnych marek motocykli to: Jawa (8,2 tys. zł) i Honda (7,7 tys. zł). Uwaga: powyższe dane
oparte są na szacunkach właścicieli i małych próbkach i nie powinny być traktowane jako wskazujące na rzeczywiste wartości .

STAN I UŻYTKOWANIE POJAZDU ZABYTKOWEGO
8 na 10 pojazdów zabytkowych (80%) jest zarejestrowanych (samochody 82% oraz motocykle 78%) i przejeżdża średnio 886 km każdego roku.
Samochody podróżują znacznie dalej niż motocykle (973 km względem 633 km).
Średnio pojazdy zabytkowe są wyprowadzane z garaży 14 razy w roku (14 razy w przypadku samochodów i 16 razy w przypadku motocykli). Te z
pojazdów zabytkowych, które były użytkowane w ciągu ostatnich 12 miesięcy, służyły głównie do jazdy rekreacyjnej (51% samochodów i 58%
motocykli), krótkich przejazdów (50% samochodów i 45% motocykli) oraz do podróży na imprezy (51% samochodów i 40% motocykli). Żaden z
pojazdów historycznych nie był używany na co dzień do odbywania rutynowych podróży .
9 na 10 (90%) pojazdów zabytkowych jest opisanych jako będące w oryginalnym stanie (89% samochodów i 93% motocykli). Podsumowując, 16%
pojazdów zabytkowych jest opisanych jako będące w oryginalnym stanie, 26% jako odrestaurowane, 31% jako autentyczne, 9% jako odbudowane i 18%
jako wymagające odrestaurowania. Jeśli chodzi o samochody to: 14% jest oryginalnych, 26% odrestaurowanych, 30% autentycznych, 10%
przebudowanych, 20% wymagających renowacji. W przypadku motocykli - 21% jest oryginalnych, 29% odrestaurowanych, 36% autentycznych, 4%
przebudowanych i 11% wymagających renowacji.

51%
JAZDA DLA PRZYJEMNOŚCI
48%
PODRÓŻ NA IMPREZY

50%
KRÓTKIE TRASY
14%
WYCIECZKI ZORGANIZOWANE

Podstawowe powody używania
pojazdów zabytkowych
(wszystkie pojazdy zabytkowe)

44,5tys. zł
Średnia wartość
pojazdu zabytkowego

90%
ORYGINAŁU
pojazdy zabytkowe opisane
jako będące w oryginalnym
stanie

średnio pojazdy zabytkowe
są używane 14 razy w roku

FIVA definiuje pojazdy zabytkowe jako: pojazdy drogowe z napędem mechanicznym, których wiek przekroczył 30 lat, zachowane i utrzymywane w stanie
historycznie odpowiadającym oryginałowi, które nie są wykorzystywane jako środki transportu codziennego, a zatem stanowią część naszego dziedzictwa
technicznego i kulturowego. Zakres powodów korzystania z pojazdów zabytkowych opiera się na informacji o wszystkich pojazdach zabytkowych, które były
używane w jakiś sposób w ciągu ostatnich 12 miesięcy (do grudnia 2019).
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PROFIL POJAZDU ZABYTKOWEGO
SAMOCHODY

MOTORCYKLE

77%

16%

Na podstawie próby w ankiecie

SAMOCHODY

MOTORCYKLE

MERCEDES-BENZ
FIAT
VW
PORSCHE
BMW
VOLVO

10%
10%
6%
5%
4%
4%

JAWA
HONDA
DKW
MZ
MOTO GUZZI

ŚREDNIA ROCZNA ODLEGŁOŚĆ POKONANA PRZEZ
POJAZDY ZABYTKOWE

SAMOCHODY

MOTOCYKLE
MOTORCYCLES

WŁASNOŚĆ
LATA

973 Km
633 Km

10 LAT

Based on survey
vehicle sample

1973
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ŚREDNI WIEK
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ŚREDNIA WARTOŚĆ POJAZDU ZABYTKOWEGO

ŚREDNIA LICZBA
LAT POSIADANIA POJAZDU
ZABYTKOWEGO

10 LAT

8%
8%
6%
6%
6%

13 LAT

44,5tys. zł

SAMOCHÓD

MOTORCYKL

53,2tys. zł

16,6tys. zł

(szacunki właścicieli)

80%
POJAZDÓW
ZABYTKOWYCH JEST
DOPUSZCZONYCH DO
RUCHU DROGOWEGO
Na podstawie próby w ankiecie

14 RAZY W ROKU
ŚREDNIO POJAZDY
ZABYTKOWE WYJEŻDŻAJĄ
W TRASĘ 14 RAZY W ROKU

(14 razy w roku)

(16 razy w roku)

90%

ORYGINAŁU
9 na 10 pojazdów zabytkowych jest określanych jako
"oryginalne"; 10% zostało zmodyfikowanych.

18%

WYMAGA RENOWACJI
ODSETEK POJAZDÓW ZABYTKOWYCH
KTÓRE WYMAGAJĄ RENOWACJI
(20%)
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