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W A RTO ŚĆ
VA LU A B L E



Znając rzeczywistą wartość
zawsze mamy przewagę!

Anyone who recognizes true 
value is always a step ahead! 



Porywające.
Nasz świat wartości.

Exciting. 
Our world of values.

Od 2003 roku zajmujemy się właśnie wartościami,

a właściwie wartością pojazdów powypadkowych.

W tym okresie przyczyniliśmy się w znacznym

stopniu do wzrostu wartości. Dzięki naszemu

nowemu pomysłowi udało nam się otworzyć

rynki, stworzyć wspólną platformę, gdzie

spotykają się oferenci i nabywcy i osiągnąć

najwyższe wartości. Dotychczas ograniczyliśmy

nasz pomysł tylko do pojazdów powypadkowych.

Od niedawna działamy również w segmencie

pojazdów pochodzących z flot! 

Nasz świat wartości nie składa się wyłącznie

z pojazdów. U nas spotykają się ludzie.

U nas spotykają się profesjonaliści.

Także Ty znajdziesz u nas wszystko, czego można

tylko oczekiwać od idealnego rynku: swobodę,

przejrzystość, bezpieczeństwo.

Także i my jesteśmy prawdziwymi

profesjonalistami w branży samochodowej.

Jesteśmy ekspertami w dziedzinie wartości

(value expert). W służbie naszym klientom,

dla ciebie i dla niemal całego świata wartości.

Since 2003 our business has been establishing 

and creating value. Our core competency is the 

valuation of cars damaged in road accidents. In

the past years we have contributed significantly to 

maximising value for our clients. Thanks to our 

innovative and visionary perspective, we’ve opened

up markets, bringing suppliers and potential

customers together and achieving optimum prices.

Since our beginnings in damaged vehicle valuation 

forward-thinking business philosophy we have 

expanded the application of our expertise into 

fleet car pricing. 

Our world goes far beyond the vehicles we value. 

We bring people together – this is where the 

professionals meet. Our business provides you with

everything you’d expect from the ideal marketplace:

freedom, clarity, security. 

Professional service for our customers is our 

number one aim. We’re the “value experts“ and 

together with you, our customers, we have created

an ideal marketplace for vehicle valuation.



Różnorodność.
Nasza wspólnota zwycięzców.

Versatile. 
Our community of winners.

AUTOonline to pomysł, dzięki któremu jest wielu

zwycięzców. Każdy uczestnik naszej wspólnoty

AUTOonline jest bowiem na swój sposób

zwycięzcą. Zarówno potencjalni sprzedawcy

wprowadzający do systemu oferty sprzedaży

jak i nabywcy pojazdów. Zarówno rzeczoznawcy,

firmy ubezpieczeniowe, firmy świadczące usługi

finansowe, operatorzy flot jak i firmy zajmujące

się handlem samochodami i zagospodarowaniem

starych pojazdów. Wszystkie wspomniane tu

grupy należą do beneficjentów platformy

AUTOonline, korzystając z zaskakująco dużej

oferty pojazdów powypadkowych i używanych.

Wszyscy korzystają z uczciwie ustalonych cen,

prostych procedur umieszczania ofert sprzedaży

w systemie i zakupu pojazdu. A także z wielu

innych usług dodatkowych.

W ostateczności nie tylko ludzie są zwycięzcami.

Dzięki AUTOonline zwycięzcą jest każdy pojazd,

gdyż jak najszybciej znajduje nowe przeznaczenie

u użytkownika, który potrafi docenić jego wartość.

Wszystko zgodnie z naszym hasłem: Every car’s

a winner. 

The AUTOonline vision makes winners of us all. Your

success is ours and vice versa. The collaborative 

strength of the AUTOonline community is measured 

by the success we have achieved together over the 

last years. Whether experts, insurers, those in 

the finance industry, fleet operators, car dealers

or recyclers, all of our partners benefit from the 

AUTOonline platform, from the outstanding 

availability of ex-accident and used cars, fair prices,

simple valuation and buying opportunities to 

the many additional services we offer for your 

satisfaction. 

But when all’s said and done, it’s not only people 

who win. With AUTOonline every car’s a genuine 

winner because it finds new ownership as quickly

as possible with somebody who knows its true 

value – true to our slogan: “Every car’s a winner.“ 



Anybody whose goal is to create winners
becomes a winner himself.

Kto pomaga wygrać,
sam jest w gronie zwycięzców.



Gdy każdy wie, o czym mówi, porozumienie
jest możliwe, a sukces gwarantowany. 
Gdy każdy wie, o czym mówi, porozumienie
jest możliwe, a sukces gwarantowany. 

Whenever anyone knows what he’s
talking about, communication is possible 
and success is guaranteed. 



Solidność.
Podstawa naszych najlepszych wartości.

Solid.
Our basis for top prices. 

120 o00 ofert sprzedaży pojazdów wprowadzanych

do systemu co roku, ponad 500 dziennie.

Ponad 220 zarejestrowanych aktywnych

i profesjonalnych firm handlowych. Te liczby

mogą przytłaczać, ale charakteryzują one nasz

system, który od 2003 roku odnosi nieustannie

sukcesy: doskonała wartość pojazdów na giełdzie

AUTOonline.

Na naszej platformie internetowej spotykają się

profesjonaliści z całej Europy. Rzeczoznawcy

zrzeszeni w organizacjach i działający w ramach

wykonywania wolnego zawodu co minutę

wprowadzają do systemu pojazdy, dla których

sporządzili ekspertyzy. Profesjonalne firmy

handlowe składają oferty kupna, przyczyniając

się do ustalenia realnej wartości pojazdów.

To wszystko w bardzo krótkim czasie.

W ten sposób każdego dnia tworzymy podstawę

dla kreowania najlepszej wartości. Bo w gronie

specjalistów można się dogadać. Jeżeli transakcja

jest korzystna dla każdej ze stron, sukces jest

gwarantowany.

Wykorzystując pozornie tylko zalety wirtualnego

rynku tworzy się realne zyski. A to stanowi

podstawę naszego sukcesu. 

One hundred twenty thousand cars valued

every year, over 500 new cars a day, over 220

registered active dealers and experts. These

are the impressive figures from an outstanding

system which has enjoyed continuous success

since 2003 – the residual car value market

at AUTOonline. 

On our Internet platform professionals meet

professionals. Having fully examined the vehicles, 

independent and organized experts put their cars

up for validation in a minute cycle. Professional

dealers make an offer and help establish a 

realistic residual value. All of this is carried out in 

as short a time as possible. 

This business format allows us to achieve top 

prices every day where expert and informed 

opinion leads to real dialogue and mutual

communication. Wherever all parties see an 

advantage in doing business together, success

is guaranteed. 

What at first glance may seem to be a simple use of

a virtual marketplace guarantees real world 

profits. This is the basis of your success. 



Uskrzydlające.
Nasza swoboda w sektorze
pojazdów pochodzących z flot.

Firing the Imagination.
Our view of freedom
for car fleets

Sprzedaż pojazdów pochodzących z flot była

dotychczas bardzo trudnym przedsięwzięciem.

Samochody miesiącami czekały na nowego

nabywcę windując w górę koszty logistyki.

Równocześnie z dnia na dzień malała wartość

pojazdów zwracanych po upływie okresu

obowiązywania umów leasingowych.

Równocześnie właściciele pojazdów flotowych

mieli ograniczone możliwości oddziaływania

na sposób sprzedaży stosowany przez niezbyt

profesjonalnie działających partnerów.

AUTOonline stworzyła swobodę działania

w sektorze sprzedaży pojazdów pochodzących

z flot. Skorzystaliśmy przy tym z naszego

doświadczenia i know how zdobytego w ramach

prowadzenia giełdy wartości pojazdów

i stworzyliśmy niepowtarzalny portal online

dedykowany sprzedaży pojazdów z flot.

Wszystkim użytkownikom zapewnia on

maksymalną swobodę działania. To użytkownik

projektuje swoją platformę, on też ustala

grupy klientów i wybiera interesujące go

usługi dodatkowe.

Dzięki naszej nowoczesnej platformie oferujemy

spółkom leasingowym, bankom i firmom

wynajmującym pojazdy nowy obszar działania,

o jakim dotychczas mogli tylko marzyć.

To się nazywa prawdziwa wolność dla flot i jej

właścicieli.

Previously, selling fleet cars could be a tiresome 

business. Downtimes of several months and 

high logistics costs were the rule. And the loss in

value of former lease cars increased from day to

day. At the same time, professional partners

still had a limited range of options to persuade 

owners to sell their fleets. 

AUTOonline creates freedom for car fleets because

we have transferred the know-how we have acquired 

in our original business of residual car prices to the

fleet business. The result is a online portal for 

selling ex-fleet cars - with the greatest possible 

freedom for every user. From designing the platform

with the customer’s own brand in mind to identifying

his regular purchasers as well as many additional

services, our solution is tailor-made to our client’s

requirements. 

With our platform we offer leasing companies, 

banks and rental car firms free space to do business

that they previously could not even have imagined. 

And all of this just at the click of a mouse button.

That’s what we call freedom for car fleets and 

their owners.



Kto chce stworzyć wolność, musi mieć odwagę
spełnić swoje marzenia.

Anyone who wants to create freedom 
needs the courage to make dreams come true.



Nic tak nie inspiruje,
jak komunikacja międzyludzka.

Nothing is as inspiring as communication 
between people. 



Bezpieczeństwo.
Nasze oczekiwania
odnośnie wymiany.

Secure. 
What we expect from 
communication. 

Transfer danych, indywidualna rozmowa,

bezpieczny i bezproblemowy przepływ

informacji między ludźmi stanowią podstawę

„value experts”.

Nasza technologia informatyczna stanowi

gwarancję najwyższego bezpieczeństwa.

Stałe łącze 100 megabitów zapewnia możliwość

bezproblemowego przetwarzania dużego

wolumenu danych systemu AUTOonline.

Każdego dnia przez system przechodzi dwa

miliony zdjęć i tysiące dokumentów tekstowych.

Bezpieczeństwo danych zapewnia podwójna

kontrola dostępu, dwudziestoczterogodzinny

monitoring i bezawaryjne zasilanie w energię

(UPS) serwerowni wyposażonej w podwójne

urządzenia techniczne. 

Indywidualnie dostosowane oprogramowania

zapewniają szybki i wygodny dostęp do systemu.

W razie ewentualnych problemów we wszystkie

dni robocze można skorzystać z pomocy

gorącej linii technicznej i obsługi klienta.

Wszystko zostanie wyjaśnione i rozwiązane

w zrozumiały, praktyczny i niestandardowy

sposób – z uśmiechem na ustach i z całkowitym

zaangażowaniem. Przekonaj się sam.

Miło nam będzie z Tobą współpracować!

Whether data transfer or a personal conversation, 

secure exchange of information between people is

top priority for the “Value Experts“. 

Our information technology guarantees maximum 

security. A 100 megabit leased line allows even the 

high volume of data handled by AUTOonline to be 

processed with ease. Two million images and 

thousands of text documents pass through the 

system every day. Double access protection, 

24-hour monitoring and an uninterrupted power 

supply to the server room, whose entire technology

is redundant, ensure optimum security. 

Tailor-made software creates rapid and easy access. 

And if things do go wrong despite all this, a 

technical hotline and customer support is ready

to develop solutions on all working days. With clear 

language, practical assistance and surprising ideas. 

With personal commitment and a smile you can 

hear. That’s what we expect from communication. 

Try it. We look forward to hearing from you! 


