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Wyniki ankiety „Czym kierujesz się przy wyborze warsztatu?” 
Podsumowanie wyników

W 2021 roku ponownie sprawdziliśmy, czym kierują się klienci przy 
wyborze warsztatu samochodowego oraz co w największym stopniu 
wpływa na ich zadowolenie z usługi. 

Niezmiennie, najważniejszym czynnikiem wpływającym na wybór 
warsztatu są opinie - znajomych i rodziny oraz te znalezione 
w Internecie. Tym co najbardziej wpływa na zadowolenie klienta po 
wizycie jest nadal jakość wykonanej usługi.

Co się zmieniło w nastawieniu kierowców do warsztatów w porównaniu 
do zeszłego roku? Rola znajomych i rodziny w wyborze warsztatu 
ustąpiła miejsca opiniom w internecie.
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Wnioski

Opinie mają nadal największe znaczenie przy dokonywaniu wyboru! Opinie w internecie są teraz na pierwszym 
miejsce – awans z miejsca trzeciego w badaniu z 2020

62%, czyli zdecydowana większość respondentów wskazuje, że jakość wykonanej usługi najbardziej wpływa na ich 
satysfakcję po wizycie. Jako czynniki ważne w ocenie urosły zgodność ceny z wstępnym kosztorysem oraz 
terminowość naprawy. Estetyka warsztatu czy przynależność do sieci warsztatowej pozostają nadal mało istotne

Możliwość umówienia się do warsztatu online jest jedynym udogodnieniem, które zanotowało znaczący wzrost w 
pytaniu o to czego klienci oczekują od warsztatów – jest to jednak nadal mała grupa klientów - 9% (wzrost z 3%)

32% uczestników badania korzysta z internetu w celu dokonania wyboru warsztatu, pozostała grupa szuka 
w internecie informacji o konkretnym, wybranym wcześniej warsztacie. 

Zmniejszyła się rola opinii i rekomendacji znajomych i rodziny w procesie wyboru. „Pozytywna opinia 
rodziny/znajomych na temat warsztatu” spadło z 27,3% do 17,3% jako najważniejszy czynnik wyboru. „Warsztaty 
polecane przez znajomych” mają też mniejszy udział jako sposób szukania warsztatu – spadek z 59% do 45%.

Specjalizacja w danej marce jest nadal na podium jako czynnik wyboru, co daje warsztatom szanse na wyróżnienie 
się przez eksponowanie swojego doświadczenia oraz wiedzy poprzez certyfikaty szkoleń i ukończonych kursów 
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1. Co jest dla Ciebie najważniejsze przy wyborze warsztatu,
któremu chcesz zlecić naprawę swojego samochodu?

1%

3%

3%

4%

4%

5%

5%

12%

13%

15%

17%

20%
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Prowadzenie przez warsztat książki serwisowej online mojego…

Możliwość otrzymania online rekomendacji napraw od mechanika

Możliwość otrzymania zastępczego samochodu

Możliwość wyboru warsztatu należącego do sieci serwisowej

Inne (Jakie?)

Możliwość umówienia wizyty przez internet

Przejrzysta strona www warsztatu – z informacjami, zdjęciami, …

Możliwość uzyskania wstępnej wyceny kosztów naprawy

Odległość warsztatu od domu/pracy

Specjalizacja w marce mojego samochodu

Pozytywna opinia rodziny/znajomych na temat warsztatu

Pozytywne opinie o warsztacie w internecie
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2. Czym jeszcze kierujesz się wybierając warsztat?
Respondenci mogli zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. Łącznie: 664 zaznaczonych odpowiedzi.
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Możliwością otrzymania online rekomendacji napraw od mechanika

Prowadzeniem przez warsztat książki serwisowej online mojego samochodu

Możliwością umówienia wizyty przez internet

Możliwością otrzymania zastępczego samochodu

Specjalizacją w marce mojego samochodu

Przejrzystą stroną www warsztatu – z informacjami, zdjęciami, cennikiem

Pozytywną opinią rodziny/znajomych na temat warsztatu

Odległością od domu/pracy

Pozytywnymi opiniami o warsztacie w internecie

Możliwością uzyskania wstępnej wyceny kosztów naprawy
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3. W jaki sposób szukasz warsztatu, któremu chcesz zlecisz naprawę?
Respondenci mogli zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. Łącznie: 354 zaznaczonych odpowiedzi.
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Korzystam z wyszukiwarek warsztatów ( np.
motointegrator.com ), żeby umówić wizytę.

Wchodzę w wyszukiwarkę internetową i odwiedzam
proponowane strony warsztatu

Dokonuje napraw zawsze w tym samym warsztacie

Korzystam z warsztatów polecanych przez znajomych
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4. Co najbardziej decyduje o Twoim zadowoleniu z warsztatu po wizycie?
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Jakość wykonania usługi
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5. Na co jeszcze zwracasz uwagę oceniając warsztat samochodowy po wizycie?
Respondenci mogli zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. Łącznie: 691 zaznaczonych odpowiedzi.
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Możliwość podglądu statusu naprawy mojego samochodu przez internet
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Rekomendacje napraw od mechanika

Uprzejmość pracowników

Zgodność z kosztorysem

Terminowość naprawy
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6. Które z poniższych udogodnień i rozwiązań są dla Ciebie przydatne i chciałbyś
otrzymać je od warsztatu?
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Rejestr wydatków na samochód

Książka serwisowa online

Umawianie wizyt online

Powiadomienia SMS i e-mail o ważnych datach związanych z samochodem

Zniżki i oferty specjalne

Rekomendacje napraw od mechanika

Dane o stanie technicznym auta zweryfikowane przez warsztat
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7. Które jeszcze udogodnienia są dla Ciebie przydatne?
Respondenci mogli zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. Łącznie: 546 zaznaczonych odpowiedzi.
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Umawianie wizyt online

Książka serwisowa online

Powiadomienia SMS i e-mail o ważnych datach związanych z samochodem

Zniżki i oferty specjalne

Dane o stanie technicznym auta zweryfikowane przez warsztat

Rekomendacje napraw od mechanika
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Charakterystyka respondentów
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