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Plan wykładu
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• Rozwój światowego i polskiego rynku elektromobilności

• Produkcja samochodów elektrycznych

• Sprzedaż samochodów elektrycznych

• Marketing i promocja

• Dostosowanie sieci dealerskiej i serwisowej

• Nowe usługi i produkty w procesie sprzedaży EV



Rozwój światowego i polskiego 

rynku elektromobilności
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Wzrost emisji CO2 główną przyczyną promocji elektromobilności
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Źródło: https://www.statista.com/chart/13584/worldwide-carbon-emissions-from-fossil-fuel-consumption-and-cement-

production/

Źródło: https://rhg.com/research/chinas-emissions-surpass-developed-countries/



Zaostrzające się normy emisji spalin w UE
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Źródło: https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles_en ; opracowanie: interia.pl

Źródło: https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles_en ; opracowanie: 

https://www.fleeteurope.com/en/connected/europe/article/eus-co2-targets-2021-could-cost-oems-eu13-

billion?a=FJA05&t%5B0%5D=Volkswagen&curl=1

https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles_en
https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles_en


Zaostrzające się normy emisji spalin w UE
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Źródło: https://strefainwestorow.pl/artykuly/oze/20210827/dokument-fit-for-55 na podstawie https://ses.jrc.ec.europa.eu/eirie/en/news-and-events/news/fit-55-major-step-towards-decarbonized-eu-2050

https://strefainwestorow.pl/artykuly/oze/20210827/dokument-fit-for-55
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Efektywność energetyczna

SILNIK 
ELEKTREYCZNY

SILNIK SPALINOWE

Wydajność ok. 60–85% Wydajność ok. 25–30%

Wysoką utratę wydajności w 

przypadku spalania można 

wytłumaczyć dużą stratą ciepła 

silników spalinowych. Nawet 

biorąc pod uwagę straty 

wydajności w elektrowniach 

(pojazdy elektryczne) i 

rafineriach (pojazdy 

konwencjonalne), porównanie 

nadal wychodzi na korzyść 

pojazdów elektrycznych.

Do 85% 

Do 30% 



Silniki elektryczne są 4 razy bardziej wydajne od silników 

spalinowych
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Auto z 

silnikiem 

elektrycznym

Auto z 

silnikiem 

spalinowym



Emisja CO2 podczas cyklu życia samochodu

1. Wprowadzenie

Źródło How clean are electric cars?, 

T&E’sanalysisofelectriccarlifecycleCO₂

emissions, April 2020, 

www.transportenvironment.org



Ambition 2039: Daimlers Weg zu nachhaltiger Mobilität

10

Produkcja obojętna 

CO2 

50% xEV

(BEV & PHEV)
Obojętna dla CO2 

flota aut

AMBICJA DAIMLERA 2039

BEV (Battery Electric Vehicle) = samochód w pełni elektryczny

PHEV (Plug-in-hybrid Electric Vehicle) = hybryda „z wtyczką”

HEV (hybrid Electric Vehicle) = klasyczny samochód hybrydowy
Źródło: Daimler [https://www.daimler.com/sustainability/climate/ambition-2039-our-path-to-co2-neutrality.html ]



Marki planujące w 2030 r. sprzedawać w Europie wyłącznie EV
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• Jaguar (2025)

• Audi 

• Alfa Romeo (2027)

• Rolls Royce

• Mini 

• Volvo 

• Bentley 

• Mercedes-Benz

• Fiat

• Ford

• Renault

• Nissan

• Volkswagen (2035)

• GM (2035)

• Honda (2035)

• Hyundai (2035)

• Lexus (2035)

• Toyota (2035)
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Źródło: Identify Groth

Opportunities across

automotive verticals for 

industry recovery, Frost & 

Sullivan, April 2020
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Źródło: Global Plug-in Vehicle Sales 

Reached over 3,2 Million in 2020 , 

https://www.ev-volumes.com/



EV w krajach europejskich

14

Źródło: 

https://insideevs.

com/news/50644

9/plugin-sales-

europe-2021q1-

country/

Źródło: 

https://www.sta

tista.com/chart/

17344/electric-

vehicle-share//



The value of the xEV market in Europe?

Maciej Mazur

Slajd z wykresem jato diesel vs xev



Elektromobilność w Polsce
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Źródło:  https://pspa.com.pl/media/2021/07/licznik_elektromobilnosci_2021-06_A4_PL.jpg



Rozwój polskiego parku samochodów całkowicie elektrycznych 

(BEV)
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2025 2030 2040

Scenariusz pesymistyczny

Scenariusz realistyczny

2025 2030 2040

Scenariusz pesymistyczny 0,13 0,55 2,17

Scenariusz realistyczny 0,28 0,89 2,76

Scenariusz optymistyczny I 0,43 1,2 3,37

Scenariusz optymistyczny II 0,38 1,17 3,26

1. Wprowadzenie

Źródło Polish EV 

Outlook 2020, 

wydanie II, Warszawa 

2020, Polskie 

Stowarzyszenie Paliw 

Alternatywnych



Nie tylko samochody osobowe
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Sieć ogólnodostępnych punktów ładowania w Polsce

19

Punkty 1815 2426 3877 7658 16460 27736 40210 51876 62658 72689 82110 90941 99316 107341 115099 122662 130084 137290 144328 151238 158057 164816

Wzrost r/r 95% 34% 60% 98% 115% 69% 45% 29% 21% 16% 13% 11% 9% 8% 7% 7% 6% 6% 5% 5% 5% 4%
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Źródło Polish EV Outlook 2020, wydanie II, Warszawa 2020, Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych



Nowe marki Nowe submarki

Nowe marki samochodów elektrycznych

(Wuling)



Wuling Hongguang –najlepiej sprzedający się model EV na świecie
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400.000 

sprzedanych 

egzemplarzy 

w 2021

Od ok. 

4.500$
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Źródło 

https://cleantechnica.com/2

021/02/04/global-electric-

vehicle-top-20-ev-sales-

report/



Produkcja samochodów 

elektrycznych
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Najdroższą częścią samochodu elektrycznego jest akumulator

24
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Pręty chłodzące 

Rama 

antyzderzeniowa

Osłona podwozia

System 

zarządzający 

baterią (BMS)

Połączenia HV

Moduł baterii  x 6

Pakiet ogniw baterii

Górna pokrywa

Z czego skłąda się akumulator trakcyjny?



Emisja CO2 podczas cyklu życia samochodu
Źródło How clean are 

electric cars?, 

T&E’sanalysisofelectricc

arlifecycleCO₂

emissions, April 2020, 

www.transportenvironme

nt.org



Różnice w kosztach produkcji samochodów ICE i BEV

Źródło: 

https://www.mc

kinsey.com/ind

ustries/automot

ive-and-

assembly/our-

insights/making

-electric-

vehicles-

profitable



Cena baterii litowo-jonowych
Źródło: BloombergNEF, 

https://about.bnef.com/b

log/battery-pack-prices-

cited-below-100-kwh-

for-the-first-time-in-

2020-while-market-

average-sits-at-137-

kwh/#:~:text=By%20202

3%2C%20average%20

prices%20will,%24100

%2FkWh%20have%20b

een%20reported.

USD /1 kWh



Spadające ceny baterii na podstawie Nissana LEAF

22 kWh
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Nissan Leaf battery (kWh), cost (US$) and range

Nissan LEAF
2010-2020

• 7-mio krotnie większy zasięg za 1 

USA (z $159 do $23 / km)

• Od niszowego pojazdu 

miejskiego, do popularnego 

rodzinnego samochodu



Źródło: 

Courtesy

Benchmark 

Mineral

Intelligence



Najwięksi dostawcy surowców do baterii litowo-jonowych

31

Źródło: Courtesy

Benchmark Mineral

Intelligence, 

https://elements.visua

lcapitalist.com/ranked

-top-25-nations-for-

battery-metals/
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Ciemna strona produkcji baterii
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I reakcja branży

Źródło: www.media.daimler.pl

• Kontrola łańcucha 

dostaw

• Standardy IRMA

• Śledzenie śladu 

węglowego

• Redukcja zużycia 

kobaltu



Fabryka silników i baterii elektrycznych Mercedes-Benz w Jaworze

34



35Aleksander Rzepecki | Elektromobilność we flocie | 13.10.2020



Obsługa i transport baterii

36

Wyzwania:

Wymagany specjalny transport

Uszkodzony akumulator musi być 

przewożony w specjalnych sarkofagach

Obsługa baterii tylko przez certyfikowanych

pracowników

Administracja transportem dla niebezpiecznych 

towarów

Regeneracja i utylizacja baterii możliwa tylko w wybranych, wysoce wyspecjalizowanych punktach



Logistyka baterii



Cykl życia baterii EV

Repair/

Regener

ation

Regeneration Some

used batteries can

re-cover most of 

their capacity and 

thus be used again

in a vehicle
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Sprzedaż samochodów 

elektrycznych

40



Kwartalne przychody Tesli 2009-2021

41

TransformacjaŹródło: opracowanie CNBC https://www.cnbc.com/2021/04/26/tesla-tsla-earnings-q1-2021-.html na podstawie raportów finansowych Tesla Inc. 



Przyczyny niskiej marżowości EV

42

• Wysokie koszty produkcji

• Niewielkie korzyści skali

• Koszty przystosowania sieci produkcji i sprzedaży

• Wysokie nakłady na B+R

• Ograniczona możliwość podnoszenia ceny



Czynniki hamujące rozwój elektromobilności

43

Źródło: Barometr Nowej Mobilności 2020/2021, Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych, Warszawa 2020



Układy napędowe samochodów elektrycznych mają duży wpływ 

na usługi serwisowe

44

• Olej i filtr oleju

• Filtr powietrza

• Świece zapłonowe

• Pompa wody

• Pas klinowy

• Przepływomierz powietrza

• Sterownik silnika

• Olej i filtr oleju

• Filtr powietrza

• Świece zapłonowe

• Pompa wody

• Pas klinowy

• Przepływomierz powietrza

• Sterownik silnika

• Olej i filtr oleju

• Filtr powietrza

• Świece zapłonowe

• Pompa wody

• Pas klinowy

• Przepływomierz powietrza

• Sterownik silnika

ICE PHEV
ICE PHEV BEV

Transformacja



W porównaniu z pojazdami spalinowymi, samochody elektryczne 

generują mniejszy obrót przy przeglądach i naprawach

45

ICE Napęd i 

elektryka

Zużycie częściPrzeglądy

Płyny, oleje, 

filtry

Wnętrze, klimatyzacja itd BEV

• System rekuperacji 

prowadzi do mniejszego 

zużycia hamulców

• Bez części 

charakterystycznych dla 

pojazdów spalinowych (np. 

sprzęgło) 

• Silnik spalinowy, 

komponenty skrzyni 

biegów 

• Proste naprawy 

wymagające mniej 

czasu

• Mniejsze 

okablowanie układu 

sterowania 

silnika/przekładni 

• Bez filtra oleju, 

filtra paliwa i filtra 

powietrza 

• Bez oleju silnika 

• Bez płynu 

chłodzącego 

silnika 

• Mniejsze nakłady 

pracy 



Nakłady pracy w serwisiedla pojazdów elektrycznych są nieco niższe w 

porównaniu do pojazdów z silnikiem spalinowym

46

ICE BEV

Częstotliwość rbh

Mały przegląd: 1 Rok / 20tyś km 1.3

- Przegląd pojazdu

- Wymiana oleju

- Wymiana filtra kabinowego

Duży przegląd: 2 lata / 40 tyś km 1.1

- Przegląd pojazdu

- Wymiana oleju

- Wymiana filtra kabinowego

- Wymiana filtra cząstek

stałych

Dodatkowe prace

Wymiana płynu hamulcowego 2 lata 0.5

Wymiana filtra powietrza 3 lata / 60 tyś km 0.1

Wymiana filtra paliwa 10 lat / 200tkm 0.5

Wymiana świec zapłonowych 3 lat / 60 tyś km 0.5 

Sum 4.0 rbh

Częstotliwość rbh

Mały przegląd: 1 Rok / 20 tyś km 1.1

- Przegląd pojazdu

- Wymiana filtra kabinowego

Duży przegląd: 2 lata / 40 tyś km 0.9 

- Przegląd pojazdu

- Wymiana filtra kabinowego

- Wymiana filtra cząstek 

stałych

Dodatkowe prace

- Wymiana płynu 

hamulcowego
2 lata 0.6 

Suma 2.6 rbh

 Obłożenie warsztatu nieznacznie się zmniejszy (~ 35%), 

przy jednoczesnym zmniejszeniu obrotu częściami 

zamiennymi



Zmiana nastawienia do EV

47

Źródło: Barometr Nowej Mobilności 2020/2021, Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych, Warszawa 2020



Czynniki wpływające pozytywnie na rozwój 

rynku EV

48

• Spadek ceny baterii

• Rządowe programy wsparcia

• Zwiększenie oferty modelowej

• Wzrost korzyści skali

• Rozbudowa infrastruktury ładowania

• Korzyści dla środowiska

• Moda

• Wzrost świadomości korzyści
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Jako obliczyć koszt przejechania 

100km?

Jak obliczyć koszt przejechania 100 km ?

zużycie energii  x cena prądu= koszt przejechania 100 km

14,5 kWh/100km x 0,55 PLN*   =   7,97 PLN

14,5 kWh/100km x 1,14 PLN** = 16,53 PLN



Koszty ładowania

50

10.000km/100km*20*0,55zł = 1.100 zł

Samochód spalinowy:

 Roczny przebieg 10.000km 

 Zużycie paliwa: 8,5L na 100km 

 Cena paliwa: 4,50 zł

10.000km/100km*8,5*4,50zł = 3.825 zł

Samochód elektryczny:

 Roczny przebieg - 10.000km 

 Zużycie energii: 20 kWh na 100km 

 Cena prądu w domu:  0,55 zł/kWh

Wydatki na paliwo większe o 347%

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.mercedes-benz.pl/passengercars/mercedes-benz-cars/models/eqc/explore.html&psig=AOvVaw3zGUCuv17S50QFt8rWWdCn&ust=1601936495789000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjp1dL8m-wCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.mercedes-benz.pl/passengercars/mercedes-benz-cars/models/eqc/explore.html&psig=AOvVaw3zGUCuv17S50QFt8rWWdCn&ust=1601936495789000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjp1dL8m-wCFQAAAAAdAAAAABAD


Prognoza kosztów ładowania/tankowania

51

Podczas gdy koszty paliw kopalnych z pewnością wzrosną w perspektywie długoterminowej ze 

względu na ich nieunikniony niedobór, sytuacja cenowa na rynku energii elektrycznej będzie 

prawdopodobnie mniej zmienna. Z dzisiejszej perspektywy przewaga cenowa w odniesieniu do 

paliwa będzie się nadal rozwijać na korzyść pojazdów elektrycznych.

4
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Przywileje właścicieli aut elektrycznych w Polsce

• DARMOWE PARKOWANIE

• WJAZD DO CENTRUM 

MIAST

• DOSTĘPNE BUSPASY

• ODLICZENIA PIT/CIT

• BRAK AKCYZY

• DARMOWY PRZEJAZD 

AUTOSTRADAMI

Źródło: Strony internetowe Ministerstwa Klimaru i 

Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych
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Możliwość zwiększenia obrotów w serwisie, na częściach zamiennych i dodatkowych 

usługach

54

• Elektryczny układ 

napędowy

• System 

ogrzewania 

• Ładowarka 

pokładowa 

• Kable ładowania 

• Dodatkowe 

komponenty HV 

Naprawy 

gwarancyjne 

akumulatora HV

• Nowe umowy 

serwisowe

Potencjał wzrostu 

sprzedaży części 

zużywających się 

(hamulce, 

wycieraczki) 

• Naprawy wskutek 

dłuższego 

używania: 

• Szyby 

• Felgi i opony 

• Małe naprawy 

• Naprawy z 

przedłużonej 

gwarancji pojazdu 

• Ładowarka z 

montażem 

• Badania, 

certyfikaty 

potwierdzające 

stan 

samochodu

• Usługi door to 

door

Pakiety dodatkowe

• Pakiety 

mobilnościowe

• 

Zindywidualizowane 

usługi dla klienta EV

• Zielona energia

• Zarządzanie 

inteligentnym 

domem 

• Wzrost 

efektywności 

+x%

Części EV BEV

Obrót 

handlowy (1)

Zwiększenie 

usług 

serwisowych

Utrzymanie, 

przeglądy 

EV

Usługi EVBaterie Potencjalny 

dodatkowy 

przychód

BEV

Obrót 

handlowy (2)



Części specyficzne dla aut elektrycznych dają potencjał do 

zwiększenia obrotów posprzedażowych

Akumulatory 

wysokiego napięcia

Napęd EV

Ładowarki pokładowe

HV Battery Heater

Wallbox

Standardowe części
(np. akumulatory)

Nowe części

Kable do ładowania
Części i patenty

dedykowane EV



Oferta modelowa BEV 2018

56

Źródło: Katalog Pojazdów Elektrycznych 2018, Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych, Warszawa 2018



Oferta modelowa BEV 2021 – auta małe i miejskie

57

Źródło: Baza Pojazdów 

elektromobilni.pl 

[16.07.2021]

Źródło: Baza Pojazdów elektromobilni.pl [23.01.2021]



Oferta modelowa BEV 2021 – auta kompaktowe

58

Źródło: Baza Pojazdów 

elektromobilni.pl [16.07.2021]

Liczba modeli:

Lipiec 2021 – 7

Styczeń 2022 - 12



Oferta modelowa BEV 2021 – klasa średnia i wyższa

59

Źródło: Baza Pojazdów elektromobilni.pl [16.07.2021]

Liczba modeli:

Lipiec 2021 – 13

Styczeń 2022 - 22



Oferta modelowa BEV 2021 – SUVy (1)
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Źródło: Baza Pojazdów elektromobilni.pl [16.07.2021]



Oferta modelowa BEV 2021 – SUVy (2)
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Liczba modeli:

Lipiec 2021 – 43

Styczeń 2022 - 64

Źródło: Baza Pojazdów elektromobilni.pl [16.07.2021]



Oferta modelowa BEV 2021 – Vany
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Źródło: Baza Pojazdów elektromobilni.pl [16.07.2021]

Liczba modeli:

Lipiec 2021 – 26

Styczeń 2022 - 32



Oferta modelowa BEV 2021 – Dostawcze (1)
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Źródło: Baza Pojazdów elektromobilni.pl [16.07.2021]



Oferta modelowa BEV 2021 – Dostawcze (2)

64

Źródło: Baza Pojazdów elektromobilni.pl [16.07.2021]

Liczba modeli:

Lipiec 2021 – 41

Styczeń 2022 - 97



Samochody używane EQ: Specyficzne wymagania i charakterystyka 

EV dotyczących wymiany i odsprzedaży używanych samochodów

65

 Czy auto posiada kabel do ładowania?

 Typ 2 (230V, 1 faza)

 Typ 2 Mode 3  (43kW, 3 fazy)

 CCS Combo

 Czy gniazdo ładowania nie jest 

uszkodzone

 Czy stan baterii (SOH) jest udokumentowany

 Czy dostępny jest certyfikat baterii?

 Czy jest udokumentowana ogólna pozostała 

gwarancja na samochód i akumulator?

 Czy posiada aktywne pakiety 

serwisowe?

 Poprzedni użytkownik nie jest 

podłączony do usług łącznościowych? 

 Zastosuj te same procesy sprzedaży, co w 

przypadku nowych pojazdów EV:

 Wyjaśnij zalety EV i tryby jazdy podczas jazdy 

testowej

 Stacja ładowania i kable

 Aktywacja zdalnego systemu obsługi samochodu

Auto

Bateria

Serwis

Odsprzedaż

 Upewnij się, że sprzedawcy 

samochodów używanych przeszli 

podstawowe szkolenie EV

Szkolenie



Wartość rezydualna samochodów elektrycznych – TOP 15

15. Renault Zoe Life 109 KM | cena 136 000 zł | 55,4 proc. wartość rezydualna

14. BMW i3 120 Ah 170 KM | cena 169 500 zł | 55,6 proc. wartość rezydualna

13. Hyundai Ioniq Premium 136 KM | cena 178 500 zł | 56,4 proc. wartość rezydualna

12. Jaguar I-Pace S 400 KM | cena 360 000 zł | 56,8 proc. wartość rezydualna

11. Mini Cooper SE 184 KM | cena 139 500 zł | 57,1 proc. wartość rezydualna

10. Peugeot e-208 Active 136 KM | cena 125 000 zł | 57,2 proc. wartość rezydualna

9. Mercedes EQC 400 408 KM | cena 335 000 zł | 57,5 proc. wartość rezydualna

8. Peugeot 2008 Active 136 KM | cena 145 000 zł | 57,6 proc. wartość rezydualna

7. Opel Corsa-e Edition 136 KM | cena 124 500 zł | 58,3 proc. wartość rezydualna

6. Audi e-tron Sportback 313 KM | cena 320 000 zł | 58,9 proc. wartość rezydualna

5. Audi e-tron 50 313 KM | cena 308 000 zł | 59,1 proc. wartość rezydualna

4. Mazda MX-30 Kai 145 KM | cena 142 900 zł | 59,4 proc. wartość rezydualna

3. Hyundai Kona Electric Style 136 KM | cena 153 000 zł | 59,7 proc. wartość rezydualna

2. Kia e-Soul 136 KM | cena 140 000 zł | 60.9 proc. wartość rezydualna

1. Nissan Leaf 40 kWh Acenta 150 KM | cena 118 000 zł | 63.2 proc. wartość rezydualna

Źródło: Inf-Ekspert, https://moto.rp.pl/tu-i-teraz/44608-ktory-samochod-elektryczny-ma-najmniejsza-utrata-wartosci [06.2021]



Marketing i promocja
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Reset the slide back to its 

Change the slide layout 

via menu bar: 

Alternating between white and 

black slide layouts via menu bar: 

or 



Nowe marki Nowe submarki

Nowe marki samochodów elektrycznych



Marka produktowo-technologiczna



• Pre-ordering / przedpłata

• Rejestracja EQC 

• Nowa aplikacja EQ READY APP

• Ankiety elektroniczne podczas dealerskich wydarzeń

Przykłady nowych narzędzi marketingowych



Potencjalni klienci zainteresowani EQC mogli zarejestrować się 

online i wstępnie wybrać preferowanego dealera

73

Place 

Holder

Rejestracja potencjalnego klienta

EQC
Proces rejestracji EQC



Potencjalni klienci zainteresowani EQC mogli zarejestrować się 

online i wstępnie wybrać preferowanego dealera
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Wybór dealera



Dane klienta zostały przekazane wybranym przez nich dealerom za 

pośrednictwem importera w celu dalszego kontaktu

75

Proces rejestracji EQC

Przekazanie podstawowych danych 

klienta dealerowi



Wstępna kwalifikacja potencjalnych klientów do 3 różnych kategorii na podstawie 

wypełnionej ankiety

76

Rejestracja potencjalnych klientów Klasyfikacja klientów EQ

„Gorący”

klient

„Ciepły”

klient

• Osoba nie będąca klientem Mercedesa

• Niskie zainteresowanie marką

• Niski przychód

• Klient spoza EQ

• Duży dystans do pracy

• Brak zainteresowania pojazdem elektrycznym

• Brak możliwości ładowania

• EQC umożliwia codzienne dojazdy do pracy

• Aktualny samochód w cenie leasingu EQC

• Możliwość ładowania w domu / pracy / miejscu 

publicznym

• Szansa szybkiej sprzedaży

• Posiada drugi samochód

• Możliwość publicznego ładowania

• Dłuższe dzienne dojazdy

• Brak doświadczenia w zakresie pojazdów 

elektrycznych

„Zimny”

klient



Integracja zewaluowanych leadów z systemami CRM w celu 

priorytetyzacji działań

Źródła danych o klientach Dane użyte do kwalifikacji Wynik ewaluacji Dostarczenie danych do Dealera

 Rejestracja na stronie 

internetowej

 Rejestracja w aplikacjach 

promującyc EV

 Wstępne konfiguracje 

samochodu

 Historia zakupów klienta

 Dane z aplikacji 

producenta (np. BMW 

ConnectedDrive)

 Rocznie pokonywane km

 Codzienne dojazdy

 Koszt mobilności 

określony przez obecny 

samochód

 Dostępny drugi samochód

 Przychód

 Zakup na osi czasu / PTF

 Ładowanie w domu

 Ładowanie w pracy

Hot

Warm

Cold

Działania bezpośrednie:

 Kontakt z klientem

 Umówienie jazdy próbnej

 Zaproszenie na wydarzenie

Użycie pośrednie:

 Ukierunkowane kampanie

marketingowe

 Dedykowane imprezy

 Newslettery

 Indywidualizacja oferty

 Usługi dodatkowe

Przykładowy proces ewaluacji klienta

Gorący

Ciepły

Zimny



Potencjalni klienci będą pozyskiwani online i offline; dane będą 

przekazywane do centralnej bazy danych EQ w celu kwalifikacji

78

Pozyskiwanie  

klientów

Online

Pozyskiwanie 

klientów

Offline

1

2

Baza 

danych

Zbieranie danych

Integracja danych 

w systemie

Automatyczna 

kwalifikacja

Dostarczenie 

sklasyfikowanych 

leadów do dealera 



Kwalifikacja leadów zapewnia dealerom wiele korzyści, umożliwiając 

optymalizację procesów sprzedaży i działań marketingowych

79

Korzyści kwalifikacji klientów 

Wstępnie zakwalifikowani potencjalni

klienci

Automatyczna klasyfikacja

Priorytetyzacja leadów

Charakterystyka lokalna grupy docelowej

Informacje o trendach
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Promocja poprzez Car Sharing



Partnerstwo publiczno-prywatne
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Partnerstwa i sojusze

82
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Elektromobilni.pl
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Ambasadorowie marki
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Testy długodystansowe i bicie rekordów



Sieć dealerska i serwisowa
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Wprowadzenie do sprzedaży i serwisu samochodów elektrycznych 

wymusza dodatkowe standardy na salonach i warsztatach

87

 wyposażone w narzędzia specjalne zgodnie z 

aktualną listą narzędzi specjalnych warsztatu MB

 special tools have to be calibrated according to the 

current DAG directives

 after sales staff member participates on the MB X-

defined qualification measures in accordance with 

individual development/qualification plan

Szkolenie i kwalifikacje

Szkolenia & kwalifikacje

Auta demo i zastępcze

Dostosowanie salonu

Narzędzia cyfrowe

 Umawianie jazd testowych i wizyt przez internet

 Wprowadzenie cyfrowych narzędzi marketingowych

 Branding związany z samochodami elektrycznycmi

 Wydzielone strefy sprzedaży i ekspozycji samochodów 

elektrycznych

 Posiadanie elektrycznych samochodów na ekspozycji

 Oferowanie jazd testowych samochodami elektrycznymi

 Dodatkowa procedura prowadzenia jazd testowych

 Oferowanie elektrycznych samochodów zastępczych

 each authorized Mercedes-Benz workshop has to 

secure Roadside Assistance for technical breakdown

 provide Connected Car services and has to facilitate 

the Connected Car processes

Pomoc drogowa i
łączność

 sprzęt zdefiniowany w aktualnym wyposażeniu 

warsztatu Mercedes-Benz

 Sprzęt musi być skalibrowany wedle zasad 

określonych przez Daimler AG

Standardy dla obsługi samochodów spalinowych Standardy dla obsługi samochodów elektrycznych

 Szkolenia sprzedażowe i produktowe dla personelu salonu

 Szkolenia sprzedażowe i techniczne dla personelu warsztatu

 Szkolenia i coachingi dla kadry managerskiej

Wyposażenie warsztatu

Specjalne narzędzia

 Posiadanie zestawu narzędzi do obsługi samochodów 

elektrycznych

 Dedykowane miejsca składowania baterii, strefy kwarantanny 

dla samochodów uszkodzonych

 Social media activities according to style guide

 MB Website standards

Cyfrowe media

Punkty ładowania
 Minimalna liczba punktów ładowania dla klientów, serwisu, 

wydań, pojazdów demo, dla pracowników

 Ekspozycja własnych stacji ładowania

Umowa
autoryzacyjna 
samochodów 
spalinowych Narzędzia oraz wyposażenia



Stacje ładowania w różnych obszarach działalności salonu i 

serwisu

88

Customer experience Wewnętrzne

Pracownicy
Diagnostyka 

warsztatowa

Strefa przyjęć / 

warsztat
Parking 

pracowniczy

Jazdy 

testowe

Główny parking Strefa wydań lub 

parking

Parking 

serwisowy

Te same stacje ładowania mogą być wykorzystywane w różnych celach

Ładowanie 

dla klientów

Wydania 

nowych aut

Salon

Główny parking 

lub parking aut 

używanych

Wydanie aut 

używanych
Wydanie po 

serwisie

Demo

Ładowanie

Diagnoza*

Wallbox, 

Informacja w 

salonie

Demo

Ładowanie

Diagnoza

Demo

Ładowanie

Diagnoza

Demo

Ładowanie

Diagnoza

Demo

Ładowanie

Diagnoza

Demo

Ładowanie

Diagnoza

Demo

Ładowanie

Diagnoza

Demo

Charging

Diagnoza

Parking dla 

klientów

Wynajem / 

samochody 

zastępcze

Demo

Ładowanie

Diagnoza

Parking 

serwisowy

*Diagnoza konieczna do weryfikacji czy układ ładowania działa prawidłowo



Obliczanie zapotrzebowania na stacje ładowania

89



Obliczanie zapotrzebowania na stacje ładowania

90



Audyt energetyczny
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Przykładowy projekt rozwoju infrastruktury w salonie i serwisie
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Serwis i 

diagnoza

Jazdy testowe, 

klienci

Punkty ładowania po 11kW

Razem

MocLoad 73 kW 185 kW

Kroki

Udział xEV 2022 2027

Udział xEV 15 % 25 %

Nowe xEV 135 244

Używane xEV 271 489

xEV w warsztacie/dzień 8 16

Załozenia

• Sprzedaż nowych aut:/rok 900 

• Sprzedaż używanych aut/rok: 1,800

• Dziennie w warsztacie: 65

• Dziennie aut zastępczych: 15

• Parkingi klientów/pracowniczy: po 50

Wspólne wykorzystanie 

niektórych punktów

Ekspozycja

Pracownicy

Wydania

Przykładowa liczba gniazd w roku i2022 2027

1

6

2020

11 28

2025

20252020Rok

Liczba gniazd 11 28

Koszt! (~9,000€ na 

punkt)

~99,000 € ~252,000 €

Wydanie
nowych aut 4%

Wydanie 
aut

używanych
5%

Jazdy
testowe

34%

Auta
zastępcze

8%

Parking dla
klientów

7%

Ładowanie
serwisowe

35%

Parking 
pracownicz

y
7%

Wykorzystanie ładowarek

Koncepcja Planowanie Przyłącze Budowa Elektryka Montaż
Uruchomi
enie

Przeglądy i 
naprawy

- 1,000 – 2,000 € 1,000 – 2,000 € 2,000 € 1,000 € 3,000 € - 500 €/annum



Branding i ekspozycja w salonie

93



Obszary tematyczne szkoleń EV
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Zarządzanie Sprzedaż i Produkt Doradcy usług  

serwisowych i części
Technika

Procesy i systemy

Serwis

Szkolenia na różnych poziomach, 

z podziałem na różne profile zawodowe



Przykład ścieżki szkolenia specjalistów ds. wysokich napięć

Podstawy

Poziom 1

Poziom 2

Poziom 3

Poziom 4

Podstawowa znajomość tematyki wysokich napięć w samochodach elektrycznych

Budowa układów wysokiego napięcia w samochodach elektrycznych

Budowa układów wysokiego napięcia w konkretnych modelach samochodów elektrycznych

Ręczna aktywacja i deaktywacja układów wysokiego napięcia*

Diagnostyka układów wysokiego napięcia w samochodach elektrycznych

*Konieczne uprawnienia Państwowe do pracy na wysokich napięciach



Podstawowe metody szkoleniowe
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Zajęcia Praktyczne

Zajęcia Teoretyczne

Nauczanie 

stacjonarne

E-learningi

Video

Gamifikacja

Nagrania Audio

Rozszerzona Rzeczywistość

Wirtualna Rzeczywistość

Nauka cyfrowa

Webinaria

Klasy Wirtualne

Szkolenia Wirtualne
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Nowe kompetencje w serwisie

Diagnoza baterii Przemieszczanie baterii na 

stole montażowym

Korzystanie z narzędzi 

specjalnych
Wysyłka i odbiór baterii

Stosowanie środków 

bezpieczeństwa osobistego

Przemieszczanie baterii na 

podnośniku



Przed jazdą próbną EV

40% 30 % 30 %

 Klient powinien samodzielnie odłączyć kabel ładujący pojazd.

 Wyjaśnienie trybów jazdy – np. Eco, Sport, Comfort itp..

 Wyjaśnienie czym jest rekuperacja oraz to jak w danym modelu możemy sterować

poziomem rekuperacji.

! Warto wyjaśnić inteligentne działanie radarów i systemów automatycznych

 Demonstracja funkcji dostępnych na smartphonie dzięki aplikacji mobilnej producenta

(np. poziom naładowania pojazdu, aktywacja klimatyzacji wstępnej przed wejściem, zasięg na mapie itp.).

 Pokaż w nawigacji estymowany zasięg auta oraz stacje ładowania. Zaplanuj z klientem przykładową trasę, pokazując sposób planowania trasy.

 Objaśnij działanie wskaźnika ECO, dzięki któremu kierowca uczy się nawyków ekonomicznego stylu jazdy.

Pojazd powinien być naładowany co najmniej do 50%. 

Zalecenie: 80 % poziomu naładowania.

 Zalecenie: 70 % miasto, 30 % poza miastem.



 Zademonstruj ciche uruchomienie pojazdu. 

 Wyjaśnij najważniejsze dane, takie jak zasięg (ten komunikowany, a ten widoczny na wyświetlaczu). 

 Spraw, aby Tryby jazdy były doświadczeniem dla klienta 

 Zaprezentuj działanie różnych poziomów rekuperacji. 

 Zwróć uwagę na działanie pedał przyśpieszenia.

 Wyjaśnij działanie radarów i kamer wpływające na intensywność rekuperacji i innych systemów,także gdy zmienia się ograniczenie prędkości

 Funkcjonalności komputera pokładowego, dedykowane EV zawierająca kluczowe informacje charakterystyczne dla aut elektrycznych

! Pokazanie podczas jazdy przepływu energii, w tym działanie napędów oraz zmiana koloru wizualizacji pracy silników

 Zademonstruj dedykowane dla EV komendy głosowe.

 Idealnie: przystanek pośredni i demonstracja jak ładować na publicznej stacji ładowania. 

 Wyłącz wszystkie dźwięki audio w samochodzie, zwracając uwagę na absolutną ciszę panująca wewnątrz pojazdu.

(np. poziom naładowania wyświetlacz, aktywacja klimatyzacji wstępnej przed wejściem, zasięg na mapie itp.).

W trakcie jazdy

40% 30 % 30 %

 Zalecenie: 70 % miasto, 30 % poza miastem.



 Podłącz ponownie pojazd do stacji ładowania.

 Opowiedz o różnych sposobach ładowania i o czasie ładowania, pokaż na komputerze pokładowym lub w 

aplikacji pozostały czas ładowania

 Dedykowane usługi związane z ładowaniem pojazdu (np. planowanie czasu ładowania).

istotne przy  ładowaniu w domu / ładowaniu w trasie.

 Schowaj kabel, pokazując przy okazji drugi kabel ładowania 

Po jeździe

40% 30 % 30 %

 Zalecenie: 70 % miasto, 30 % poza miastem.



Środki bezpieczeństwa osobistego

1 Hełm ochronny dla elektryka 

2 Osłona twarzy/osłona oczu, 

3 Rękawice ochronne

4 Płaszcz chroniący przed łukiem elektrycznym 

klasy 

Oznaczenie, kod kolorystyczny, klasy ochrony i 

normy rękawic elektroizolacyjnych:

3 Rękawice ochronne, zgodne z normą EN 

60903.2012 klasa 0,

kolor czerwony, (oznaczenie A (kwasy), A+H (kwasy 

i oleje) lub R (kwasy, oleje, ozon))

A Klasa ochrony

B Norma DIN

C Symbol: przystosowane do pracy pod napięciem



Przykłady innych narzędzi specjalnych

102

• Kłódka do zablokowania wyłącznika obwodu interlok

• Taśma ostrzegawcza do zabezpieczania stanowiska

• Adapter do 

• Adapter do baterii HV 

• Tester dwubiegunowy HV

• Zestaw wybijaków 

• Zatyczki ochronne

• Stół montażowy do baterii HV

• Zestaw adapterów do transportu 

• Walizkowy zestaw diagnostyczny baterii HV 



Przykłady specjalnych narzędzi do obsługi baterii
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Dźwig Drążek rozporowy Haki i łańcuchy

Wymagania

• Wysokość zawieszenia: 3000 mm

• Udźwig: 1000 kg

• Prześwit między słupkami: 3000 mm

• Mobilny podczas załadowania

• Nadaje się do użytku wewnętrznego i 

zewnętrznego

• Zapoznaj się z katalogiem kryteriów • Połączenie między 

wieszakiem a 

akumulatorem

• Max. ciężar 700kg

• Długość 500 mm



Nowe usługi i produkty w procesie 

sprzedaży

104



ASEC: Przyszła mobilność składa się z dwóch wymiarów, które 

należy postrzegać jako jeden zintegrowany ekosystem

Mobilność EKSKLUZYWNA Mobilność WSPÓŁDZIELONA

JEDEN KLIENT!



Energia 

słoneczna

Fotowoltanika

Urządzenia 

domowe
Magazyn 

energii

Samochód 

elektryczny, 

V2G

Domowy ekosystem energetyczny



Możliwości ładowania: AC vs. DC

AC – Prąd zmienny DC – Prąd stały

Wykorzystan

ie

Sieć publiczna: niewielkie straty przy 

przesyłaniu energii na długie dystanse

Wykorzystywany przemysłowe oraz do 

ładowania dużych baterii (np. samochodowych)

Zalety
Można pobierać prosto z sieci, bez 

dodatkowych transformatorów
Możliwe szybsze ładowanie

Ładowanie Generalnie do 22 kW Do 350 kW€ € € €

Jedna ładowarka AC może 

posiadać dwa gniazda 

ładowania

22 

kW
max 22 

kW
lub

22 

kW

max 11 

kW

max 11 

kW



Możliwości ładowania: 

Ograniczenia w ładowaniu samochodów

Standardy 

EU

Największym ograniczeniem przy ładowaniu są dziś ładowarki pokładowe:

Najpopularniejsze rodzaje 

wtyczek

AC

Prąd 

zmienny

DC

Prąd

stały

Trójfazowy

Type 2

CCS 2

Przewód11kW

Ładowarka pokładowa 

np. 3.7 kW

Najważniejsza jest 

kompatybilność 

między ładowarką 

zewnętrzną i 

ładowarka 

pokładowa (w 

samochodzie) oraz 

przewodem!

3,7 kW 7,2 kW 11 kW 22kW

PHEV

BEV

Ograniczenia ładowania - AC:

60 kW 120 kW ~200 kW

PHEV

BEV

Ograniczenia ładowania - DC:

OpcjaStandard

AC DC

Przykład:
Wallbox 

11 kW

Najsłabszy moduł determinuje maksymalną szybkość 

ładowaniaTutaj 3.7 kW!

CHAdeMO



Różnorodność możliwości ładowania : 

Ile przejadę po 15 minutach ładowania? 

109

* Założenie: zużycie prądu na poziomie 20kWh/100km przy wykorzystaniu pełnych możliwości samochodu

AC

DC

M
o

c
 ł
a

d
o

w
a

n
ia

M
o

c
 ł
a

d
o

w
a

n
ia

Gniazdko domowe

Wallbox

&
Ładowarka AC

Szybkoładowarka

DC

Zasięg elektryczny po 15 minutach ładowania*

250 km

150 km

75 km

28 km

14 km

9 km

5 km

3 km

0 100 200

200 kW

120 kW

60 kW

22 kW

11 kW

7,2 kW

3.7 kW

2.3 kW

Ładowarki na prąd 

stały są dłuższe i 

mają sens tylko przy 

dużej ilości 

ładowanych 

samochodów, kiedy 

szybkość ładowania 

liczy się szczególnie

Ładowarki na prąd 

zmienny jako 

najpopularniejszy 

sposób ładowania 

samochodów 

elektrycznych



@Praca

Gdzie ładujemy samochody elektryczne?
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Ładowarki prywatne 85%
(Źródło: NPE)

Ładowarki publiczne

Parking pod 

domem
Miejsca

parkingowe na

osiedlach

Parking 

pracowniczy
Stacje paliwowe Parkingi 

miejskie

Parkingi dla 

klientów

@Dom @Autostrada @Miasto

15% 
(Źródło: NPE)

Przy przeciętnym dziennym przebiegu na poziomie 30-50km prywatne ładowarki w domu lub w 

pracy zapewniają 80% potrzebnej energii



Ładowarka i kable do ładowania to istotny element oferty dla 

klientów prywatnych i małych firm
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Wallbox Kable do ładowania

Przykładowe Parametry:                                              

- Kabel Type 2                                          

- Moc ładowania do 22kW                          

- 6m kabel ładowania

- Możliwość autoryzacji

- Sterowanie przez aplikację

- Monitorowanie zużycia energii

- Możliwość refakturowania kosztów 

np. na pracodawcę;

- Współpraca z inteligentnymi 

systemami zarządzania energią;

- Możliwość tworzenia sieci 

ładowarek np. z opcją kolejkowania

Kabel do ładowania z gniazdka 

domowego E/F (Typ 2), 5m/8m

Kabel do ładowania z gniazdka 

przemysłowego mocą do 3,6 kW                  

(230V, 1- fazowy), 5m/8m

Kabel do ładowania ze stacji 

publicznej/wallbox (Typ 2), 

5m/8m



Portfolio stacji ładowania na przykładzie EVBox
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EVBox 

Elvi (AC)

EVBox

BusinessLine (AC)

EVBox

Iqon (AC)

EVBox 

Troniq 50

(DC)

EVBox Troniq

50 / 100 (DC)

EVBox Ultroniq

350 (DC)

- Oprogramowanie do zarządzania

- Inteligentne ładowanie



Sprzedaż infrastruktury może obejmować także
• Audyt energetyczny

• Przebudowę systemu energetycznego

• Budowę stacji Trafo

• Montaż paneli PV

• Zakup zielonej energii

• Sprzedaż oprogramowania do zarządzania systemem 

energetycznym budynku

• Integrację z systemem „inteligentnego domu”

• Szkolenia



Integratory publicznych stacji ładowania obsługiwanych przez 

lokalnych i międzynarodowych dostawców
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Za pośrednictwem integratorów 

takich jak PlugSurfing czy DCS klient 

uzyskuje dostęp do publicznych stacji 

ładowania na całym świecie, mając 

do dyspozycji kilkaset tysięcy 

punktów.

Rejestracja u integratora zwykle łączy 

się ze stałą opłatą za korzystanie z 

systemu. Za ładowanie na stacjach 

publicznych można wygodnie 

zapłacić za pośrednictwem aplikacji, 

jednej karty, lub usługi Plug&Charge. 

Miesięczna faktura zawiera 

szczegółowy przegląd wszystkich 

transakcji obciążających klienta.

Integratory zapewniając dostęp do 

stacji ładowania różnych 

niezależnych operatorów. Ta usługa 

roamingu umożliwia klientom 

porównanie cen w dowolnym 

momencie za pośrednictwem 

systemu nawigacji lub aplikacji i 

wybranie najkorzystniejszej oferty 

ładowania.

Sieć PlugSurfing Jedna umowa, jedna faktura Przejrzyste ceny



Przetargi na floty, a szczególnie autobusy elektryczne z reguł 

obejmują także infrastrukturę do ładowania.
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Sprzedaż usług online

116

• Zwiększenie pojemności baterii

• Zwiększenie mocy ładowania

• Pakiety energii

• Usługi integratora ładowania

• Asystent Jazdy / Autopilot

• Nawigacja: dodatkowe mapy, aktualizacje, Live Traffic

• Rozrywka: gry, filmy, muzyka itp.

• Aplikacje

• I inne…



Samochody elektryczne dają zarówno możliwość sprzedawania 

tradycyjnych, ja i zupełnie nowych usług posprzedażowych

Czyszczenie samochodu na

zewnątrz

Czyszczenie samochodu w 

środku

Polerowanie samochodów

Mała naprawa

Hotel opon

Opony MO (nowy zestaw)

Door-2-Door lub Voucher 

Mobilnościowy

Gwarancja na opony

Pakiet Premium Care Pakiet opon

Wynajem samochodów

Car Sharing 

Taksówki

Transport Publiczny

Pakiet mobilności

Dedykowane wydarzenia

Szkoleniowe jazdy testowe

Dedykowane oferty regionalne

Newsletter

Pakiet Experience Club

Parking u dealera

Parking w centrum

Parking przy węzłach 

transportowych

(Dworce kolejowe, lotniska)

Pakiet parkingowy Lokalne pakiety

Zielona energia dla klientów

Publiczne stacje ładowania 

przy salonach

• Części podlegające zużyciu

• Części regenerowane

• Małe naprawy i inteligentna naprawa

• Naprawa powypadkowa / Naprawa 

lakieru

• Czyszczenie klimatyzacji

• Sezonowa wymiana opon

• Kontrola sezonowa

• Sprzedaż i montaż akcesoriów 

• Produkty chemiczne 

• Naprawa szyby przedniej

• Pomoc drogowa / w razie awarii

 Plus dodatkowa oferta

Tradycyjne części Potencjalne nowe pakiety serwisowe



Portfolio usług finansowych
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Leasing i finansowanie UbezpieczeniaUsługi Flotowe

Leasing / Push leasing

Kredyt

Finansowanie infrastruktury do ładowania

Wycena techniczna EV

Mikrokredyt

charge@home dla wielu marek

Ubezpieczenie flotowe

Infrastruktura do ładowania u 

operatorów usług flotowych

charge@public dla wielu marek

charge@work dla wielu marek

Doradztwo w zakresie floty i 

ładowania

Kalkulator/symulacje TCO

Przedłużona gwarancja na 

pojazd

Ubezpieczenie na baterie

Ubezpieczenie samochodu

Ubezpieczenie infrastruktury do 

ładowania

Finansowanie usług 

mobilnościowych
Ubezpieczenie na rządanie



Dodatkowe 

korzyści ze 

sprzedaży

Sprzedaż mobilności 

jako niezależnej 

usługi

Możliwość wynajmu 

samochodów

Zintegrowanie 

zewnętrznych 

usług 

mobilnościowych

Usunięcie barier

Pakiet usuwa bariery, które napotykają 

klienci samochodów elektrycznych

Odpowiada literce "S" w akronimie 

ASEC

Zakres usług

-Jedna aplikacja integrująca taksówki, 

transport miejski, hulajnogi elektryczne 

itp.

Elastyczność w 

zakresie rozmiaru 

samochodu

Pewność 

zasięgu

Niepewność co do 

napędu

Model sprzedaży

-Jako wsparcie marketingowe dla EV

-Jako niezależny produkt

Pakiety mobilnościowe
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