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Szanowni Państwo

Kiedy trzydzieści lat temu powstawała firma Jaszpol, trudno 
było przewidzieć, jak potoczą się jej losy. Był to czas przeło-
mu, ogromnych zmian i jeszcze większych nadziei. Ciekawy 
czas dla ludzi odważnych.

Interesy robiło się błyskawicznie i równie błyskawicznie 
firmy upadały. Tylko nielicznym udało się przetrwać. Wie-
działem wtedy tylko tyle, że droga będzie długa i kręta, ale 
mocno wierzyłem, że uda mi się zrealizować marzenie o fir-
mie hołdującej moim osobistym wartościom: uczciwości, po-
szanowaniu drugiego człowieka i tworzenia wysokiej jakości.

Dziś wiem, że jeżeli się czegoś bardzo pragnie, to nie ma 
takiej siły, która przeszkodziłaby zrealizować te pragnienia. 
Wystarczy trochę odwagi, zespół doskonałych współpracow-
ników i odrobina szczęścia. Trzeba też dostrzegać zmieniające 
się trendy i szanować klientów, bo przecież gdyby ich nie było, 
nie byłoby też nas.

Niektórzy mówią, że nie warto oglądać się za siebie, bo to, 
co ciekawe, jest przed nami. Ale czasami warto się zatrzy-
mać, pozwolić sobie na refleksję i podsumować miniony czas. 
Jaki on był dla mnie i firmy?

To był dobry i szczęśliwy czas. Zaczynaliśmy od salonu 
w Zgierzu, w którym mieściły się zaledwie dwa samochody, 
a dziś jesteśmy największym w województwie łódzkim auto-
ryzowanym dealerem marek Renault i Dacia. Na sukces firmy 
Jaszpol codziennie pracuje dziś blisko 200 osób. Nie budujemy 
zamków na piasku, nie podejmujemy przypadkowych decyzji. 
Mamy przygotowaną strategię rozwoju firmy, którą skutecz-
nie wdrażamy. W naszych działaniach nie ma przypadkowo-
ści, wszystkie decyzje są przemyślane, dlatego przyszłość fir-
my widzę w pozytywnych kolorach.

Patrząc wstecz, wiem, że te 30 szczęśliwych lat i wiele sukce-
sów nie byłoby możliwych bez wspaniałego zespołu tworzące-
go Jaszpol oraz ludzi, z którymi mieliśmy przyjemność współ-
pracować przy różnych projektach. Nasz rozwój to zasługa nie 
samego zarządu czy pojedynczych osób, ale wszystkich pra-
cowników firmy Jaszpol. Dziękuję za to!

Dziękuję też klientom, którzy przez te wszystkie lata obda-
rzyli nas swoim zaufaniem.

Wszystkim Państwu życzę kolejnych wspaniałych lat.

Krzysztof   Jaroszewicz
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TO JUŻ 30 LAT 
odważnych decyzji 

i kolejne przed nami

O jubileuszu 30-lecia, początkach firmy, zmieniającym się rynku motoryzacyjnym 
i oczekiwaniach klientów rozmawiamy z Krzysztofem Jaroszewiczem, 
właścicielem firmy Jaszpol, która jest największym w województwie 

łódzkim autoryzowanym dealerem Renault i Dacia.
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LIFE IN. Łódzkie: W tym roku firma Jaszpol świętuje swoje 
30. urodziny. Wróćmy na chwilę do początków, jak to się 
zaczęło?
Krzysztof Jaroszewicz: To były bardzo ciekawe czasy dla 
ludzi odważnych. Wszystko zaczęło się w dobie wielkich 
przemian ustrojowych, w  latach 1987-1989. Pracowałem 
wówczas w  firmie Polmozbyt Łódź i  nagle padło hasło 
– prywatyzacja. Prywatyzowano wszystko – sklepy, ser-
wisy, zakłady produkcyjne. Również i  ja postanowiłem 
zaryzykować i kupiłem firmę w Zgierzu. Pomogło mi wie-
lu znajomych, którzy poręczyli kredyty. Razem ze wspól-
niczką założyliśmy spółkę – Zakład Usługowo-Handlowo-
-Produkcyjny „Jaszpol”. Zadebiutowaliśmy w  1989  roku, 
a rok później wprowadzono słynny pakiet reform Balce-
rowicza i to był początek kapitalizmu w Polsce.

I początek szybkiego rozwoju firmy?
To były bardzo interesujące lata. Interesy robiło się błyska-
wicznie i  równie błyskawicznie firmy upadały. Tylko  nie-
licznym udało się przetrwać. W początkach naszej działal-
ności mieliśmy bardzo szeroki asortyment, sprzedawaliśmy 
wszystko: części, narzędzia, oleje, farby, gwoździe. Potem 
zaczęliśmy wykupywać SKR-y, PGR-y, bazy transportowe. 
Z czasem podjęliśmy decyzję o tym, by się wyróżnić wśród 
wielu podobnych. Zapadła decyzja, że  naszą specjalnością 
będzie wyłącznie rynek samochodowy. Jeszcze w 1989 roku 
podpisaliśmy umowy „autoryzacyjne” na  obsługę samo-
chodów FSO i FSC Lublin, naprawialiśmy m.in. nyski, żuki. 
Zaczęliśmy szukać kolejnej autoryzacji. Spodobała nam się 
oferta Renault. Byli najbardziej przyjazną i otwartą firmą, 
przekonali nas swoją wizją i możliwościami szkoleniowymi, 

a były dla mnie niezwykle istotne — szczególnie szkolenia 
z  zakresu sprzedaży, działań marketingowych, ponieważ 
jako inżynier wykształcony na  klasycznej politechnice, 
nie  miałem o  tym zbyt dużego pojęcia. Pierwszą umowę, 
jeszcze z  niemieckim przedstawicielem, podpisaliśmy 
w 1991 roku, rok później już z polskim importerem.

Od razu w ofercie mieliście wszystkie modele marki 
Renault?
Oczywiście, że nie, ale sprzedaż i  tak była bardziej ren-
towna niż teraz. Od kilku do kilkunastu procent na samo-
chodzie, nie  było żadnych bonusów, sprzedaży ratalnej. 
Przełomowy okazał się moment wprowadzenia do oferty 
Clio reklamowanego wówczas hasłem „Samochód z raju” 
oraz ogólnopolska loteria – „akcja kluczyk”. Najpierw do 

osób w całej Polsce wysyłano w kopercie kluczyk do auta, 
wystarczyło z tym kluczykiem odwiedzić salon i jeśli pa-
sował do  zamka, szczęśliwiec wyjeżdżał nowiusieńkim 
autem z salonu. Podczas akcji nie mogliśmy wejść do salo-
nu, takie tłumy przychodziły, ale dzięki niej ludzie pozna-
li markę i lokalizację salonów Renault.

A jak wtedy wyglądał salon?
Na pewno nie tak, jak te, do których dzisiaj Państwa zapra-
szamy. Nasz salon znajdował się w  Zgierzu i  mieściły się 
w nim zaledwie dwa samochody. Inny świat, inne realia. 
By  zamówić samochód, sprzedawca musiał czasem pozo-
stać na linii telefonicznej ponad godzinę, a skserowane do-
kumenty wysłać faksem. Ileż było z tym problemów.

Ile początkowo sprzedawaliście samochodów?
W pierwszym roku swojej działalności 40 sztuk. Każdy sprze-
dany samochód, to  było wielkie święto w  firmie i  niemal 
przyjęcie na cześć klienta. W 1996 roku sprzedawaliśmy już 
kilkaset sztuk. I jak to w życiu bywa, nie mogło być za pięknie. 
W Łodzi powstał konkurencyjny salon Renault. Oczywiście 
nie rozłożyłem rąk, bo nic tak nie mobilizuje do działania jak 
konkurencja, zainwestowałem w reklamę. I jak zwykle dali-
śmy radę, mimo iż nasz salon znajdował się w Zgierzu.

Zapewne pomyślał Pan, że warto otworzyć salon w Łodzi.
Oczywiście. W 1997 roku kupiliśmy działkę na Brukowej 
i rok później salon był już gotowy. Mogliśmy pochwalić się 
najnowocześniejszym salonem spełniającym standardy 
Renault. Na efekty inwestycji długo nie musieliśmy cze-
kać. W latach 2000-2003 sprzedawaliśmy 1200 aut rocznie. 
Potem całą branżę motoryzacyjną dotknął kryzys, a gdy 
jeszcze pozwolono na sprowadzanie z zagranicy samocho-
dów używanych, było naprawdę trudno. Wielkim sukce-
sem było dla nas wówczas sprzedanie 400 nowych samo-
chodów rocznie. Ale w 2003 roku otworzyliśmy też serwis 
blacharsko-lakierniczy, a trzy lata później do oferty dołą-
czyła druga marka – Dacia. Kolejny kryzys przyszedł w la-
tach 2008-2011, w  firmie nastąpiły wewnętrzne zmiany 
i zaczęliśmy szukać możliwości dalszego rozwoju. W 2012 
roku zmodernizowaliśmy salon w  Zgierzu i  od  tego mo-
mentu możemy pochwalić się największym salonem mar-
ki Dacia w kraju. Ponieważ nie boję się żadnych wyzwań, 
trzy lata później kupiłem salon Renault i Dacia przy uli-
cy Przybyszewskiego, który należał wcześniej do  innego 
dealera. I staliśmy się największym w województwie łódz-
kim autoryzowanym dealerem Renault i Dacia.

Firma Jaszpol była wielokrotnie nagradzana 
m.in. za jakość obsługi klienta, zdobywała wielokrotnie 
prestiżowy tytuł „Wzorowego salonu”, a także „Złoty 
klucz jakości”. Jak się osiąga takie sukcesy?
Trzeba być odważnym, mieć zespół doskonałych współpra-
cowników i trochę szczęścia, ono się każdemu w życiu przy-
daje. Trzeba też z wyprzedzeniem dostrzegać zmieniające się 
trendy w branży. W dzisiejszym świecie wszystko zmienia 
się dynamicznie – oczekiwania i wymagania klienta, jakość 
oferowanych usług, sam produkt – samochody naszpikowa-
ne elektroniką i zasilane prądem, a w niedalekiej przyszłości 
zapewne autonomiczne. Trzeba być wizjonerem.
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W 2016 roku zdobył Pan prestiżowy, niezwykle ceniony 
w biznesie tytuł: Menedżera Roku Regionu Łódzkiego, 
a dwa lata później „Przedsiębiorcy Roku 2018”. To dość 
niezwykłe osiągnięcia na rynku motoryzacyjnym. Jak 
Pana osiągnięcia wpłynęły na rozwój firmy i Pana, jako 
jej prezesa?
Każde wyróżnienie, docenienie jest dla mnie niezwykle 
istotne i mobilizuje do jeszcze cięższej pracy. Nigdy nie spo-
czywam na laurach.

Co jest najważniejsze w zarządzaniu firmą?
Najważniejsze jest wyczucie potrzeb klientów i  tren-
dów rynku. Trzeba działać jak sejsmograf, być czułym 
na wszystkie wahania, wiele rzeczy ulega zmianie, nastę-
pują fuzje, przejęcia w  branży. Liczy się doświadczenie, 
znajomość rynku i kompetencje.

Na bieżąco obserwuje Pan rynek motoryzacyjny. 
Czy ostatnio zmieniły się radykalnie preferencje osób 
kupujących samochody, czy cały czas chodzi o to samo 
– by samochód był wygodny, praktycznie bezawaryjny?
Samochód kiedyś był przedmiotem luksusowym, teraz 
stał się narzędziem pracy. Cały czas maleje udział klien-
tów indywidualnych w  sprzedaży, jednak nie  dlatego, 
że ich ubywa. Ci, którzy  są właścicielami nawet małych 
i mikro firm, kupują w ramach prowadzonej działalności, 
czyli potocznie „na firmę”. Ofertę trzeba też dopasowywać 
do  odpowiedniej grupy wiekowej, bowiem każda z  nich 
ma inne potrzeby. Wśród młodych ludzi rodzi się teraz 
idea carsharingu, czyli współdzielenia auta, która zwią-
zana jest z brakiem chęci do posiadania własnego samo-
chodu. I  do  tego trzeba się przygotować. Obecnie mało 
kto kupuje samochody za  gotówkę. Bierzemy w  leasing, 
by po dwóch latach wymienić na nowszy model.

Z roku na rok rośnie liczba salonów samochodowych 
w Łodzi i województwie. To musi prowadzić do coraz 
większej rywalizacji o klienta. Co w ofercie salonów, 
oczywiście oprócz marki samochodu, najbardziej 
przyciąga klientów?
Wyprzedaże roczników i promocje cenowe, dobre warun-
ki kredytowe i korzystny leasing, dobra gwarancja i ofe-
rowany serwis obsługi posprzedażnej. Powtarzam moim 
pracownikom, że salon sprzedaje raz, a serwis za każdym 
razem, więc tutaj trzeba bardzo mocno pilnować jakości 
i  terminowości. My sami przypominamy klientom o  ko-
nieczności przeglądu auta. Bardzo ważna jest też dobra 
reklama, i  to już nie tylko w prasie, a przede wszystkim 
działania w  Internecie umożliwiające błyskawiczną in-
terakcję z klientem. Ważna jest szybka reakcja na zadane 
przez klienta pytanie oraz jakość udzielonej odpowiedzi.

Jak firma świętuje 30-lecie?
Z okazji jubileuszu przygotowaliśmy wielki konkurs, w któ-
rym do wygrania jest 10 samochodów na rok! Co miesiąc 
wszyscy mają szansę na główną nagrodę – nowe Renault Me-
gane GrandCoupe na rok oraz 15 podwójnych, trzygodzinnych 
voucherów do Term Uniejów. Siedem samochodów jeździ już 
po ulicach. Warunki konkursu są proste – wystarczy zrobić 
zakupy w Jaszpolu za minimum 200 złotych brutto. Mogą to 
być zakupy części czy akcesoriów samochodowych, wizyta 
w serwisie, zamówienie nowego auta, zakup polisy ubezpie-
czeniowej itp. Następnie należy wypełnić urodzinowy kupon 
konkursowy dostępny w każdym salonie Jaszpolu i opisać swą 
wymarzoną podróż nowym Renault Megane GrandCoupe.

Zdradzi nam Pan plany na przyszłość?
Od  lat bacznie obserwuję rynek motoryzacyjny i  mówiąc 
potocznie trzymam rękę na pulsie, nie buduję zamków 
na piasku i nie podejmuję decyzji z dnia na dzień. Mamy 
przygotowaną strategię rozwoju firmy, którą skutecznie 
wdrażam. W naszych działaniach nie ma przypadkowości, 
wszystkie decyzje są przemyślane.

Wiem, że firma pomaga też wielu instytucjom.
Wspieramy Hospicjum im. Jana Pawła II w Zgierzu i Łódz-
kie Hospicjum dla Dzieci, angażujemy się w  działania 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, wspomagamy 
przedszkola, szkoły. Jeśli ktoś potrzebuje pomocy, to  po-
magamy, nie  można być obojętnym, ale  co do  zasady 
wspieramy lokalne organizacje.

W jakim kierunku zmierza branża motoryzacyjna?
Myślę, że za parę lat nie będą już nam potrzebne salony samo-
chodowe w takiej formule, jak dzisiaj funkcjonują. Wystarczy 
parę metrów powierzchni – wygodna sofa, serwis z dobrą 
kawą i  duży ekran, dzięki któremu  skonfigurujemy sobie 
wymarzone auto. Przyda się jedynie plac z pojazdami do te-
stowania. A nieco dalsza przyszłość to autonomiczne pojaz-
dy, które będziemy dzielić z innymi podróżnymi.

Jest Pan pracoholikiem?
Jestem bardzo zajętym człowiekiem, który zaczyna doce-
niać czas wolny. Ponieważ mam wspaniałych współpra-
cowników, pozwalam sobie nawet na urlop bez telefonu, 
tak  jak ostatnio na  Pustyni Kalahari w  Namibii. Życie 
szybko ucieka, więc trzeba się nim nacieszyć, znaleźć czas 
dla rodziny i  na  prywatne hobby. Lubię czytać książki, 
bez  nich nie  wyobrażam sobie mojego  życia, są ze  mną 
wszędzie – w domu, w podróży, na urlopie. Interesuję się 
też historycznie i kolekcjonersko białą bronią, którą wal-
czyli Polacy. I  mam jeszcze jedną pasję, przekazywaną 
w mojej rodzinie od pokoleń, a o której dziś trochę strach 
mówić – myślistwo, bardziej dla towarzystwa i chwil spę-
dzonych na łonie przyrody.

Jestem bardzo ciekawa, jakim autem codziennie 
przyjeżdża Pan do pracy?
Starym, bardzo dobrym Renault Vel Satis i  najnowszym 
modelem marki z segmentu SUV – Renault Koleos. Jeździ-
łem wszystkimi modelami marki, muszę wiedzieć, co ofe-
ruję moim klientom.

Od lat bacznie obserwuję rynek 
motoryzacyjny i mówiąc potocznie, 
trzymam rękę na pulsie. Nie buduję 
zamków na piasku i nie podejmuję 

decyzji z dnia na dzień

„
Nie zapytałam, o jeszcze jedno: skąd zainteresowanie 
motoryzacją?
Motoryzacja zawsze mnie interesowała. A do tego to ro-
dzinna tradycja: moja babcia była właścicielką firmy 
transportowej, a tata powojennym łódzkim taksówka-
rzem. Gdy byłem uczniem łódzkiego technikum samo-
chodowego, rodzina już wtedy prosiła mnie o naprawy 
aut. Po maturze postanowiłem poznać pracę w warsz-
tacie i nawet przez rok pracowałem w kanale (śmiech). 
W latach 70. i 80. XX wieku naprawa samochodu była 
wyczynem: brakowało części, a ich załatwienie było 
czasem rezultatem poszukiwań wśród znajomych i ro-
dziny. Wtedy też podjąłem decyzję o zmianie. Myślałem 
nawet o studiach na kierunku leśnictwo, na który nama-
wiał mnie mój tata, zapalony miłośnik przyrody. Osta-
tecznie rozpocząłem studia na Politechnice Łódzkiej, na 
prestiżowym Wydziale Mechanicznym. Ciągnęło mnie 

do motoryzacji, a wtedy na studiach mogłem konstru-
ować silniki spalinowe, ale nie do samochodów tylko 
ciągników i traktorów.

I tak ten romans z motoryzacją trwa od wielu lat. Czego 
życzyć Panu z okazji urodzin Jaszpolu?
Zdecydowanie zdrowia. Żeby móc nadążyć za wszystkimi 
zmianami i dalej rozwijać Jaszpol. 

Najważniejsze jest wyczucie potrzeb 
klientów i trendów rynków. Trzeba działać 
jak sejsmograf, być czułym na wszystkie 

wahania. Wiele rzeczy ulega zmianie, 
następują fuzje, przejęcia w branży

„
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Duster, Clio, Captur, Kadjar i Master 
to zdecydowani liderzy naszej 

sprzedaży. W październiku w salonach 
pojawiło się nowe Clio, to już piąta 
odsłona tego kultowego auta, które 
w przyszłym roku obchodzić będzie 

swoje 30. urodziny. Nie wątpię, że 
okaże się naszym sprzedażowym 
hitem – mówi Tomasz Krakowiak, 

Dyrektor Sprzedaży w firmie Jaszpol.

Ważniejsze 
od posiadania 

stało się 
użytkowanie

LIFE IN. Łódzkie: Czym kierować się myśląc o zakupie 
nowego samochodu?
Tomasz Krakowiak: Każdy z nas ma inną hierarchię. Pro-
ducenci podążają za trendami, więc tak, jak zmienia się 
świat, tak zmieniają się motoryzacja i upodobania klienta. 
Zawsze jednak są to konkretne elementy: design, technolo-
gia, wyposażenie, koszty użytkowania czy dostępność sieci 
serwisowej. Kluczową rolę odgrywają indywidualne po-
trzeby klienta, ponieważ jeśli klient chce kupić samochód 
rodzinny, to zwraca uwagę na jego funkcjonalność, aspekty 
codziennego użytkowania. Z kolei dla osób, które oczekują 
drapieżnego charakteru i dynamiki, najważniejsza będzie 
duża moc silnika i design. Marka Renault, mając tak szero-
ką ofertę modeli, posiada produkt praktycznie dla każdego.

Który z szerokiej gamy modeli sprzedaje się najlepiej?
Absolutnym liderem sprzedaży ogólnej już od początku 
pojawienia się na rynku jest model Dacia Duster. Nato-
miast koncentrując się na marce Renault, należy dokonać 
podziału na samochody osobowe i dostawcze. W przypad-
ku tych pierwszych liderami sprzedaży są: Clio, Captur 
i Kadjar. Duże zainteresowanie akurat tymi modelami 
wynika z pewnych trendów na rynku, czyli dominacji 
crossoverów, SUV-ów. Z kolei wśród aut dostawczych Re-
nault jest ubiegłorocznym liderem sprzedaży pojazdów do 
3,5 tony, a prym w tej marce wiedzie model Master. Jego 
atutem jest to, że występuje w kilku konfiguracjach, a za-
budowę możemy przygotować według potrzeb klienta.

Do wsparcia sprzedaży, prócz dobrych modeli, niezbędna 
jest szeroka gama produktów finansowych. Co w tym 
zakresie możecie zaoferować swoim klientom?
Kupno samochodu za gotówkę, to dziś zdecydowanie mało 
popularna transakcja. Dziś to właśnie sposób finansowania 
znacząco wpływa na podjęcie decyzji o zakupie samochodu, 
dlatego w każdym naszym salonie integralną częścią działu 
handlowego jest dział finansowy. Każdy nasz klient podczas 
wybierania oferty samochodu, otrzymuje również ofertę 
jego sfinansowania, a to szerokie spektrum produktów. 
W przypadku klientów indywidualnych najpopularniejsze 
są kredyty – począwszy od kredytów „pół na pół”, czy kredy-
tów z niską ratą jak Easy Box. Klienci profesjonalni częściej 
decydują się na leasing i najem.

Jak bardzo popularne są usługi leasingu i wynajmu?
Obserwując rynek od 17 lat zauważam zmianę trendów. Pa-
miętam początki leasingu, kiedy wśród wielu klientów bu-
dził niepokój, był czymś nieznanym. Dziś to zdecydowanie 
najczęściej wybierana forma finansowania w przypadku 
przedsiębiorców. Natomiast najem stanowi coraz większy 
udział w sprzedaży i to nie tylko w segmencie premium, ak-
tualnie dotyczy on modeli z każdego segmentu. Klienci ocze-
kują przede wszystkim pewnej przewidywalności kosztów. 
W przypadku najmu jest to bardzo transparentne. Z góry 
umawiamy się na określoną ratę, w której klient może mieć 
m.in. usługi serwisowe, bardzo często wymianę opon i w za-
sadzie niewiele może go zaskoczyć. Po zakończeniu okresu 
najmu, klient zwraca samochód do dealera za ustaloną wcze-
śniej kwotę i może wymienić go na nowszy model, kontynu-
ując umowę. Co ciekawe, podobne produkty mamy w ofercie 
dla klienta indywidualnego.

Jak najem auta wygląda w przypadku prywatnej osoby?
Klient indywidualny podobnie jak klient firmowy, może sko-
rzystać z szeregu opcji finansowania również nie angażując 
środków na pierwszą wpłatę. Ustalany jest okres finansowa-
nia, zakładany przebieg i na tej podstawie wyliczana jest rata, 
często bardzo niska. Najnowsze Clio 5 można mieć już za 499 zł 
miesięcznie. Klient przez określony w umowie okres korzysta 
z auta, a później ma trzy rozwiązania: oddaje auto do dealera 
oraz wybiera inny samochód, kontynuując umowę, wykupuje 
samochód lub zaciąga kredyt na sfinansowanie jego warto-
ści końcowej. Najpopularniejsza zdecydowanie jest pierwsza 
opcja, czyli wybór nowego auta i kontynuacja umowy.

Klient biznesowy znacznie różni się od indywidualnego?
Zainteresowane klientów w dużej mierze wynika z tego, co 
niesie rynek. Dorośliśmy do tego, że ważniejsze od posia-
dania stało się użytkowanie – tak w przypadku klienta in-
dywidualnego, jak biznesowego. Dla tego drugiego jednak 
kluczowe pozostają całkowite koszty użytkowania pojazdu 
i to, co na nie się składa, a więc nie tylko koszty zakupu. Dla-
tego w naszych salonach mamy sieć Pro+, czyli pracowników 
opiekujących się klientami profesjonalnymi. Dzięki temu ich 
obsługa jest sprawniejsza i szybsza.

Najważniejsza premiera tego roku?
Bez wątpienia nowe Renault Clio 5. To ewolucja kultowego 
modelu. Jego poprzednik, wchodząc na rynek w 2012 roku, 

zachwycił wyglądem, ale teraz mamy jeszcze bardziej wyra-
finowane kształty i przede wszystkim nowe technologie koja-
rzone do tej pory wyłącznie z segmentem premium. W nowym 
Clio pojawiają się systemy bezpieczeństwa jazdy, które po-
magają kierowcy w prowadzeniu samochodu. Asystent pasa 
ruchu, wykrywanie pieszych i rowerów, czytanie znaków 
drogowych, wbudowany internet z wewnętrzną kartą, dzięki 
której możemy korzystać z wyszukiwarki miejsc Google i au-
tomatycznie aktualizować nawigację. W nowym Clio każdy 
znajdzie coś dla siebie. Wierzymy, że nowa odsłona tego lidera 
segmentu B kolejny raz podbije rynek motoryzacyjny. W przy-
szłym roku Renault Clio świętuje 30-lecie. W tym czasie sprze-
dano 15 milionów egzemplarzy, a model dwukrotnie odebrał 
tytuł Car of the Year, czyli samochodu roku. Clio jest na liście 
TOP3 najlepiej sprzedawanych pojazdów z segmentu B.

Kto najchętniej je kupuje?
To jest bardzo ciekawe, ponieważ Clio jest samochodem dla 
każdego i precyzyjne określenie grupy klientów nie byłoby 
łatwe. Bardzo często na to auto decydują się kobiety, a  je-
śli chodzi o wiek, to wybierają je osoby młodsze i starsze. 
Samochód jest też kupowany przez przedsiębiorców, więc 
stanowi świetne uzupełnienie także w tej kategorii.

Koncern Renault, jak większość producentów, stawia na 
samochody elektryczne i hybrydowe?
W przyszłym roku po raz pierwszy zobaczymy jednostkę hy-
brydową pod marką Renault. Jeśli zaś chodzi o samochody 
elektryczne, to nasze pierwsze modele z silnikami elektrycz-
nymi były na rynku już w 2012 roku, w takich w modelach 
jak: Fluence, Twizy, Zoe, a później Kangoo. Dziś w Europie 
co trzeci sprzedawany samochód elektryczny to właśnie Re-
nault, więc i w tym przypadku jest bezdyskusyjnym liderem. 
Największym popytem cieszy się model Zoe, który dostępny 
jest w naszych salonach. Pojazdy z silnikiem elektrycznym 
są nadal droższe od tych z konwencjonalną jednostką spali-
nową, ponieważ sama produkcja takich modeli jest droższa. 
W krajach, w których auta elektryczne odniosły sukces, pań-
stwo wspierało ich zakup. Obecnie jest przygotowany pro-
jekt dopłat do samochodów elektrycznych, który mamy na-
dzieję, wejdzie w życie w pierwszej połowie przyszłego roku. 
Jestem przekonany, że takie działania spowodują, że na uli-
cach będziemy coraz częściej widzieć pojazdy elektryczne.

Odchodzimy od diesla?
Obserwujemy spadek zainteresowania dieslem i myślę, że 
na przestrzeni najbliższych 10 lat udział tego rodzaju jedno-
stek będzie malał. Dominują wciąż samochody benzynowe, 
jednak ja jestem przekonany, że sprzedaż aut elektrycznych 
będzie szybko rosła. W tej chwili po świecie jeżdżą już ponad 
2 mliony pojazdów na prąd, a co ciekawe – milion w Chinach.

Oprócz nowych napędów na rynek wchodzą nowe 
systemy. Najwięcej emocji budzi jazda autonomiczna. 
Samochody będą za nas jeździły?
W przyszłym roku w ofercie Renault pojawi się funkcja easy 
pilot, która będzie połączeniem asystenta utrzymania pasa 
ruchu z aktywnym tempomatem, co pozwoli na autonomicz-
ną jazdę w korku. Mówiąc o czasach aut autonomicznych, nie 
powinniśmy zastanawiać się czy nadejdą, tylko kiedy. 



12 13

Oferujemy pewne i sprawdzone 
samochody używane z gwarancją, które 

pochodzą wyłącznie z krajowej sieci 
dealerskiej. To podstawa bezpiecznego 

zaku pu dla naszych klientów
„Używany nie znaczy gorszy. Mamy pewne i sprawdzone auta z gwarancją, 

pochodzące wyłącznie z krajowej sieci dealerskiej. Wyselekcjonowane 
samochody z udokumentowanym przebiegiem i historią serwisową. Taki zakup jest 

bezpieczny – mówi Piotr Kujawa, Kierownik Działu Samochodów Używanych.

LIFE IN. Łódzkie: Według dostępnych danych w pierwszym 
półroczu 2019 roku w Polsce pojawiło się prawie 1,5 
miliona ofert sprzedaży samochodów używanych, czyli aż 
o ponad 300 tysięcy więcej, niż w analogicznym okresie 
2018 roku. Można powiedzieć, że Polska jeździ używanymi 
samochodami. Chętnie wybieramy używane auta?
Piotr Kujawa: Posiadanie samochodu już dawno przestało 
być luksusem. Zainteresowanie używanymi samochodami 
wciąż rośnie i dlatego oferta firmy Jaszpol obejmuje również 
ten segment samochodów. Oferujemy pewne i sprawdzone 
samochody używane z gwarancją, które pochodzą wyłącz-
nie z krajowej sieci dealerskiej. To podstawa bezpiecznego 
zakupu dla naszych klientów.

Marka Renault była w pierwszym półroczu tego roku 
jednym z najlepiej sprzedających się samochodów 
używanych. Z czego wynika popularność samochodów 
tej marki wśród klientów?
Samochody marki Renault mają bardzo bogatą gamę mo-
delową. Charakteryzują się nowoczesną sylwetką i bardzo 
dobrym wyposażeniem. Gwarantują wysoki poziom bezpie-
czeństwa i komfortu. Dysponują niezawodnymi, dynamicz-
nymi i ekonomicznymi silnikami. Są to również samochody 
znane w Polsce od kilku pokoleń.

Które modele cieszą się największą popularnością?
Największym zainteresowaniem cieszy się model Clio, ale 
wielu klientów wybiera również większe samochody, takie 
jak Captur czy Kadjar. Są to wyselekcjonowane egzemplarze 
z udokumentowanym przebiegiem i historia serwisową.

Kto chętniej sięga po używane samochody?
W tym kryterium nie ma zasady. Nasze samochody uży-
wane kupują klienci, którzy szukają bezpieczeństwa 
i komfortu transakcji. Zapewniamy kompleksową obsłu-
gę finansową i ubezpieczeniową, a każdy samochód obję-
ty jest gwarancją. Te cechy są ważne dla kogoś, kto szuka 
dobrego używanego auta.

W porównaniu do roku poprzedniego wzrosła średnia 
cena używanych samochodów z 16.660 zł do 17.400 zł. Ile 
klienci firmy Jaszpol są w stanie zapłacić za używane auto?
W naszej ofercie znajdują się samochody zarówno roczne 
jak i 10-letnie. Dlatego rozpiętość cenowa jest znaczna: od 
20 tysięcy złotych do ponad 100 tysięcy. Najszybciej sprze-
dają się i najbardziej poszukiwane przez klientów są auta 
w cenach od 25 do 50 tysięcy złotych brutto.

Ile średnio lat i jaki przebieg mają sprzedawane 
samochody?
Mamy określone standardy co do odkupowanych samocho-
dów używanych. Dlatego wiek oferowanych samochodów to 
maksimum 10 lat, a przebieg nie przekracza 200 tysięcy kilo-
metrów. Najczęściej są to samochody 3-, 5-letnie, które klienci 
chcą sprzedać podejmując decyzję o kupnie nowego pojazdu.

Czy w salonach firmy Jaszpol kupimy samochody 
używane tylko marki Renault i Dacia?
W naszej ofercie samochodów używanych klienci znajdą 
wiele marek. Nasze kryteria co do oferty to wiek auta, jego 

Samochody przestały być 
dobrem luksusowym

udokumentowana historia serwisowa i przebiegu, a nie 
marka. Staramy się o jak najbogatszą ofertę, aby każdy klient 
znalazł interesujące go auto. Zdarza się, że na życzenie klien-
ta szukamy konkretnego modelu na rynku.

Czy klient kupujący samochód używany dostanie na 
niego gwarancję? Na jakich warunkach, na ile lat?
Samochody z naszej oferty w zależności od wieku i przebiegu 
mogą zostać objęte dodatkową gwarancją, zarówno rozsze-
rzoną producencką, jak i oferowaną przez naszego partnera 
Car Garantie zgodnie z programem Renault Selection. Wa-
runki i zakres dodatkowej gwarancji ustalamy indywidu-
alnie dla każdego auta w zależności od priorytetów klienta. 
W Jaszpolu klient może wyjechać samochodem używanym 
nawet z 3-letnią gwarancją.

Na co powinniśmy zwracać uwagę przy kupnie 
samochodu używanego?
To bardzo ważne pytanie, a zakup auta używanego nie jest 
prosty. Myślę, że najistotniejszy dla każdego właściciela po-
winien być stan techniczny i prawny pojazdu. Samochody 
z importu w większości obarczone są wieloma wadami, są 
powypadkowe, bez historii serwisowej i często z fikcyjną 
wartością umowy zakupu. Dlatego dla bezpieczeństwa wła-
snego lepiej kierować się transparentnością transakcji i wy-
bierać tzw. samochody krajowe, z pierwszym właścicielem 
w Polsce, z pełną dokumentacją i wolne od wad. My takie 
samochody oferujemy naszym klientom od lat i wielu z nich 
dokonuje kolejnych zakupów w naszej firmie, a następnie po-
leca nas rodzinie i znajomym.

Czy w związku z dynamicznym rozwojem rynku aut 
używanych zmieniają się również standardy ofert?
Firma Jaszpol dba o najwyższe standardy w zakresie ob-
sługi klientów i ceni sobie ich czas. Nasze samochody ofe-
rowane są w specjalnie przygotowanym i zbudowanym 
w tym celu salonie. Klienci w komfortowych warunkach 
mogą obejrzeć samochód, zapoznać się z jego dokumenta-
cją i stanem technicznym. Posiadamy specjalne stanowisko 
diagnostyczne, gdzie zarówno w trakcie sprzedaży, jak 
i kupowania, można zweryfikować stan pojazdu. Klienci 
mogą pozostawić swój dotychczasowy samochód w rozli-
czeniu lub skorzystać z dogodnych form finansowania. Dla 
ich wygody wszystkie formalności realizujemy na miejscu. 
Z naszego salonu można wyjechać autem już przerejestro-
wanym, z nową polisą ubezpieczeniową i gwarancją. Ofe-
rowane samochody są w nienagannym stanie estetycznym, 
gotowe do dalszej eksploatacji. Na życzenie klienta może-
my auto doposażyć w potrzebne akcesoria jak hak, czujniki 
parkowania czy bagażnik dachowy. 
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Nasze serwisy pracują według rygorystycznych norm związanych 
z jakością napraw i obsługi klientów. Dlatego dzięki przekazywanym 

nam uwagom, możemy wciąż udoskonalać nasze działania 
– mówi Arkadiusz Majkowski, Dyrektor Działu Obsługi Posprzedażnej.

Opinie klientów są 
dla nas najważniejsze

LIFE IN. Łódzkie: W powszechnej opinii panuje 
przekonanie, że kiedy myślimy o zakupie auta, zawsze 
powinniśmy brać pod uwagę serwis – jego dostępność, 
ceny. Co wyróżnia serwis firmy Jaszpol?
Arkadiusz Majkowski: Najważniejsze jest dla nas zadowo-
lenie klientów z naszych usług, dlatego robimy wszystko, 
aby klienci nie mieli najmniejszego powodu do narzekania. 
Utrzymujemy z nimi ciągłe relacje, bo to pozwala nam sku-
tecznie pomóc w serwisowaniu ich samochodów.

A jak wygląda w praktyce kontakt z klientem serwisu 
firmy Jaszpol?
Przypominamy o drobnych sprawach, jak i najistotniej-
szych – o zbliżającym się końcu ubezpieczenia czy ter-
minie przeglądu serwisowego. Tym, którzy korzystają 
z naszych usług przechowywania opon, przypominamy 
o konieczności ich wymiany. Ciągle monitorujemy jakość 
wykonywanych przez nas usług i zbieramy informacje, 
czy klienci są zadowoleni z naszej pracy. Do 48 godzin po 
wizycie serwisowej dzwonimy do klientów i sprawdzamy 
ich poziom zadowolenia z wykonanej usługi. Jako jedni 
z pierwszych w branży motoryzacyjnej w Polsce wprowa-
dziliśmy system kontaktu z klientami poprzez zespół do-
radców. Chcąc umówić się do serwisu wystarczy zadzwo-
nić pod numer 42 612 12 22, aby natychmiast otrzymać 
propozycję wizyty w dogodnym dla siebie terminie i lo-
kalizacji. Jeśli linia bywa zajęta, oddzwaniamy do klienta. 
Tak samo jest z komunikacją internetową – korzystając 
z komputera, tabletu lub ze smartfona, każdy może wy-
pełnić krótkie zgłoszenie i w ciągu dwóch godzin skontak-
tuje się z nim nasz pracownik.

Przeglądy gwarancyjne, czy kolizje drogowe – co jest 
najczęstszą przyczyną wizyt w serwisie?
W większości samochodów, które trafiają do naszych ser-
wisów, wykonujemy autoryzowane przeglądy serwisowe. 

Oczywiście, jak każdy serwis samochodowy, realizujemy 
również planowe jak i nagłe naprawy. Posiadamy wszyst-
kie niezbędne narzędzia specjalistyczne do naprawy sil-
ników, skrzyń biegów i innych podzespołów. Naprawiamy 
również samochody po szkodach komunikacyjnych.

Czy jeśli auto zepsuje mi się w drodze, jest szansa na to, 
że odholujecie mi je do serwisu?
Oczywiście, że świadczymy usługę holowania samocho-
du. Wystarczy zadzwonić pod numer 504 202 222. Usługa 
ta jest oczywiście uzupełnieniem do oferty ubezpieczycie-
la lub Assistance Renault czy Dacia.

Czy można liczyć na auto zastępcze zostawiając 
w serwisie samochód?
Na czas naprawy lub przeglądu samochodu nasi klienci 
mogą skorzystać z samochodu zastępczego. Mamy 22 auta, 
które co sześć miesięcy wymieniane są na fabrycznie nowe.

Wielu z nas odstawiając co roku samochód na przegląd 
zastanawia się, po co ta wymiana oleju, filtrów i innych 
elementów? Fanaberia czy konieczność?
Samochodem często podróżujemy po kiepskich drogach, 
w różnych warunkach natężenia ruchu i warunkach 
pogodowych. Zimą samochód narażony jest na niskie 
temperatury, latem na wysokie. Bywa, że często przy-
spieszamy i musimy ostro hamować. W związku z tym, 
jeżeli chcemy, aby jazda była bezpieczna i komfortowa, 
a samochód niezawodny, to powinniśmy dbać o niego 
i wymieniać materiały eksploatacyjne z określoną czę-
stotliwością. Dzięki temu zminimalizujemy ryzyko wy-
stąpienia awarii.

Dlaczego warto serwisować auto w autoryzowanym 
serwisie podczas gwarancji, jak i po jej wygaśnięciu?
Najważniejszym atutem autoryzowanych serwisów jest 
jakość obsługi i wykonywanych przez nas usług. Posia-
damy dostęp do najnowszej dokumentacji technicznej 
i wsparcie służb technicznych producenta, a to oznacza, 
że wszystkie przeglądy serwisowe i naprawy muszą być 
u nas wykonane zgodnie z zalecaną przez Renault tech-
nologią napraw. Poza tym w sytuacjach, które tego wy-
magają, mamy wsparcie techniczne ze strony producen-
ta. Posiadamy dostęp do najnowszego oprogramowania 
sterowników i urządzeń funkcjonujących w samochodzie 
i możemy je aktualizować w sposób bezpieczny i legalny. 
Kolejnym ważnym aspektem jest bezpieczeństwo – pod-
czas każdej wizyty serwisowej sprawdzamy kluczowe ele-
menty, które wpływają na bezpieczeństwo podróżowania. 
Mechanicy sprawdzają stopień zużycia układu hamulco-
wego, stanu ogumienia, piór wycieraczek, oświetlenia itp.

Panuje takie przekonanie, że przeglądy 
w autoryzowanych serwisach są zawsze droższe? 
Stereotyp, czy po prostu jakość wiąże się z wyższą ceną?
Ceny usług i części są odzwierciedleniem ich najwyższej 
jakości. Dysponujemy know-how i urządzeniami diagno-
stycznymi zalecanymi przez Renault, nasi pracownicy regu-
larnie uczestniczą w certyfikowanych szkoleniach, dzięki 
czemu posiadają pełną wiedzę i kompetencje umożliwiające 

wykonywanie napraw i przeglądów zgodnie z wymogami 
producenta. To wszystko sprawia, że gwarantujemy naj-
wyższą jakość, a ta niestety kosztuje.

A jak konkretnie buduje się taką wysoką jakość serwisu?
Co pięć lat Renault przeprowadza egzaminy kontrolne dla 
konsultantów technicznych z poszczególnych krajów. Eg-
zamin organizuje nasza francuska centrala, odbywa się 
on-line pod nadzorem ekspertów Renault Polska. W teście 
jest 120 pytań oraz 4 zadania praktyczne i trzeba mieć na-
prawdę dużą wiedzę, żeby go zdać. Do zaliczenia potrze-
ba min. 70 procent, a konsultanci z Jaszpola mają min. 93 
procent poprawnych odpowiedzi! Ponadto miesięcznie 
wykonujemy średnio około 700 przeglądów serwisowych. 
To naprawdę dużo. A dlaczego tylu klientów decyduje się 
na wykonanie tej usługi u nas? Ponieważ przekonujemy 
ich do tego wysoką jakością. Dodatkowo serwisując u nas 
samochód klient ma pewność, że historia serwisowa bę-
dzie utrwalona w ogólnoeuropejskim systemie Renault 
i dzięki temu przy sprzedaży, będzie mógł uzyskać za nie-
go wyższą cenę. Kolejną bardzo ważną sprawą jest to, że 
naszą główną zasadą jest transparentność. Już na etapie 
umawiania wizyty serwisowej informujemy klienta, ile 
będzie kosztowała usługa. W przeciągu kilku minut prze-
syłamy kosztorys na wskazany adres e-mail. U nas nic nie 
ma prawa zaskoczyć klienta negatywnie.

Korzystacie Państwo tylko z oryginalnych części?
Korzystamy wyłącznie z oryginalnych części zamien-
nych, nigdy nie montujemy podróbek, ani zamienników 
kiepskiej jakości. Chcę podkreślić, że jakość części orygi-
nalnych jest stale kontrolowana przez Renault, a części 
zamienne są identyczne jak te, które zostały zamontowa-
ne w fabryce w nowym aucie. Na wszystkie wymienione 
części dajemy 12-miesięczną gwarancję, która jest re-
spektowana we wszystkich ASO Renault w całej Europie.

Jak ważna jest ocena pracy serwisu przez klienta?
Zawsze zastanawiamy się, co można by było zrobić jeszcze 
lepiej. Dlatego opinie naszych klientów są dla nas najważ-
niejsze. W ten sposób możemy zmieniać się, modyfikować 
jakość obsługi tak, aby dążyć do pełnego zadowolenia na-
szych klientów. Tak, jak wcześniej wspominałem, nasze 
serwisy pracują według rygorystycznych norm związa-
nych z jakością napraw i obsługi klientów. Dlatego dzięki 
przekazywanym nam uwagom, możemy wciąż udoskona-
lać nasze działania. 

Jako jedni z pierwszych w branży 
motoryzacyjnej w Polsce wprowadziliśmy 

system kontaktu z klientami poprzez 
zespół doradców. Chcąc umówić się 
do serwisu wystarczy zadzwonić pod 
numer 42 612 12 22, aby natychmiast 

otrzymać propozycję wizyty w dogodnym 
dla siebie terminie i lokalizacji.

„

Najważniejsze jest dla nas 
za dowolenie klientów z naszych usług 
„
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Akcja z okazji 30-lecia Jaszpolu to wielki konkurs, 
w którym do wygrania na rok jest dziesięć samochodów. 
To faktycznie dość oryginalny pomysł. Jakich efektów się 
spodziewacie?
Wielkich i już je widzimy. Przyjeżdżają do nas klienci 
z całego kraju. A my lubimy robić prezenty naszym klien-
tom i to jest właśnie taki prezent. Akcja polega na tym, 
jak już wspomniałam, że klient robi zakupy w którymś 
z naszych salonów za minimum dwieście złotych. To już 
uprawnia go do wzięcia udziału w konkursie. Następnie 
prosimy o wypełnienie formularza, w którym klient opi-
suje podróż swoich marzeń. Do wygrania jest w sumie 
dziesięć nowych Renault Megane GrandCoupe, siedem 
już jeździ po ulicach, a kolejne trzy jeszcze czekają.

Firma Jaszpol wystawiła ostatnio kilkanaście modeli 
samochodów podczas święta 32. Bazy Lotnictwa 
Taktycznego w Łasku. Dlaczego akurat tam?
Miejsca, w których chcemy zaprezentować się naszym 
potencjalnym klientom, dzielimy na eventy typowo 
wizerunkowe oraz eventy sprzedażowe. Te pierwsze 
procentują na przyszłość, a dzięki drugim mamy efek-
ty w postaci sprzedaży w ciągu dwóch, trzech miesięcy. 
Podczas eventu w Łasku wiedzieliśmy, że jest to wy-
darzenie, na którym pojawi się kilkadziesiąt tysięcy 
osób, przede wszystkim rodziny z dziećmi, ale i lokalni 
przedsiębiorcy. Ofertę dopasowaliśmy do ich potrzeb 
i to był strzał w dziesiątkę. Już na miejscu mieliśmy kon-
kretne zainteresowanie, które zostało sfinalizowane 
złożeniem zamówień przez nowych klientów. Spotkali-
śmy się też z naszymi stałymi klientami, którzy znają 
Jaszpol jako firmę wspierającą pasjonatów z Bazy.

Jaszpol może pochwalić się też wieloma prestiżowymi 
nagrodami. Jak te osiągnięcia wpływają na rozwój firmy?
Ostatnio przyznano nam „Złoty klucz jakości” za obsługę 
na najwyższym poziomie. Piąty rok z rzędu otrzymaliśmy 
tytuł „Bardzo dobry salon”, przyznawany przez branżowy 
miesięcznik „Auto Świat”. To wyróżnienie ma dla nas duże 
znaczenie, ponieważ badana jest jakość obsługi klienta w sa-
lonie. A procedura oceny jest bardzo rygorystyczna: w salo-
nie pojawia się tzw. tajemniczy klient, czyli nie wiemy, kiedy 
nas odwiedzi, kto nim będzie oraz z jakiej usługi skorzysta.

W Łodzi i województwie Jaszpol znany jest ze 
swojego zaangażowania w projekty skierowane do 
społeczeństwa. Jak jest to wpisane w misję firmy?
Jesteśmy firmą odpowiedzialną społecznie. Wspieramy lo-
kalne fundacje i osoby potrzebujące. Dla nas bardzo waż-
ne jest to, by oprócz sprzedaży samochodów, napraw czy 
likwidacji szkód, wspomagać tych, którzy potrzebują po-
mocy. Ważnym tematem jest dla nas bezpieczeństwo na-
szych klientów. Dlatego w ramach programu „Bezpiecznie 
z Jaszpolem” przygotowaliśmy cykl filmików, w których 
kładziemy ogromny nacisk na edukację – pokazujemy 
w jaki sposób montować foteliki dziecięce, co zrobić, gdy 
złapiemy gumę na autostradzie, jak prawidłowo zapinać 
pasy bezpieczeństwa. Filmy te cieszą się ogromną popu-
larnością. Mamy po 25 tysięcy wyświetleń. Zachęcam do 
subskrybowania naszego kanału na YouTube. 

przekaz – głównie w przypadku wprowadzenia nowych 
modeli na rynek.

Jaka jest Wasza grupa docelowa?
Prowadzone analizy i obserwacje pokazują, że nasz 
klient to osoba po 35 roku życia. Jednak to się zmienia. 
W ostatnich latach zauważyliśmy, że docieramy do co-
raz młodszych osób, choć jeszcze kilka lat temu wśród 
naszych klientów były głównie osoby po 45 roku życia.

Skąd zainteresowanie ofertą firmy u coraz młodszych 
klientów? Z czego to wynika?
Przede wszystkim ze zmiany designu modeli Renault, 
który stał się bardzo nowoczesny i pociągający. Znacze-
nie mają również bardziej dostępne ceny poszczegól-
nych modeli. Na przykład na samochód Dacia Duster, 
którego cena wyjściowa to 39 900 złotych, decydują się 
głównie klienci po 30 roku życia. Przyciąga ich atrak-
cyjna cena, a model wpisuje się w obecny trend crosso-
verów, które przebojem zdobywają rynek.

Jakie są trendy w marketingu na rynku motoryzacyjnym? 
Jak przyciągnąć uwagę potencjalnego klienta?
Samochody są dziś do siebie bardzo podobne, a zatem 
trzeba szukać sposobów na to, aby się wyróżnić i skło-
nić klienta do tego, by wybrał właśnie nas. Dlatego 
przez cały czas zastanawiamy się, co innowacyjnego 
zrobić, czym zachęcić klienta i przekonać do siebie. 
W naszych salonach to właśnie klient „chodzi w koro-
nie”, dlatego wysoka jakość usług jest dla nas najwyż-
szym priorytetem. To po pierwsze. Po drugie, zawsze 
zadajemy sobie pytanie: Jaką korzyść dodatkową otrzy-
mają nasi klienci, oprócz zakupu dobrego samochodu 
i sprawnej usługi serwisowej? I na przykład, w tym 
roku każdy, kto zrobi zakupy za minimum 200 złotych, 
może na rok wygrać nowe Renault Megane GrandCo-
upe. Odzew jest ogromny. Realizujemy też marzenia 
klientów: w Jaszpolu można spersonalizować wzór, któ-
ry będzie zdobił karoserię naszego nowego samocho-
du. Klient przychodzi do nas, wybiera rodzaj okleiny 

Nasza przyszłość: innowacyjny 
marketing i sztuczna inteligencja

Sprzedaż bez marketingu nie istnieje. Cały czas pracujemy nad tym, by wyróżnić 
się na tle konkurencji. Marki samochodów są do siebie zbliżone, więc musimy dać 

to, czego nie dają inni. Stawiamy na kreatywność i innowacyjność, a przy tym 
lubimy dawać prezenty – mówi Beata Cyrulińska, Marketing i PR Manager.

LIFE IN. Łódzkie: Dobry i zły marketing kosztują tyle 
samo. Co robić, by te działania szły w odpowiednim 
kierunku?
Beata Cyrulińska: Po pierwsze trzeba obserwować 
rynek i odpowiadać na potrzeby klientów. Znajomość 
grupy docelowej i trendów rynkowych ma kluczowe 
znaczenie w planowaniu działań marketingowych. No-
woczesny marketing to ciągłe szkolenie, ja, na przykład, 
aby skutecznie docierać do naszych klientów, stale zgłę-
biam wiedzę w dziedzinie e-marketingu. Rozwój tech-
nologii wymusza również na pracownikach działów 
marketingu zmiany w naszych kompetencjach. Jeszcze 
parę lat temu pracowaliśmy wykorzystując klasyczne 
formy komunikacji i reklamę w prasie, radiu czy papie-
rowe ulotki. Dzisiaj stawiamy na digital.

Zmieniły się narzędzia marketingowe, a jakie kanały 
wybiera firma Jaszpol w kontakcie ze swoimi klientami?
Każdy dorosły człowiek w Polsce korzysta dziś ze 
smartfona i tam szuka interesujących go treści. Najbar-
dziej skutecznym i jednocześnie najlepiej mierzalnym 
kanałem komunikacji z klientem stał się właśnie inter-
net, dlatego w naszych działaniach marketingowych 
koncentrujemy się głównie na kampaniach w Google. 
Kolejnym kanałem komunikacji są media społeczno-
ściowe, przede wszystkim YouTube – i wiedząc o tym 
nagrywamy przynajmniej dwa filmy w miesiącu dla 
naszej społeczności. Innym kanałem komunikacji są: 
Facebook i Instagram – tutaj budujemy relacje z poten-
cjalnymi klientami. Informujemy ich o ciekawostkach 
w firmie, o nowościach, organizujemy konkursy. Korzy-
stamy też z kampanii radiowych po to, żeby wzmocnić 

Samochody są dziś do siebie bardzo 
podobne, a zatem trzeba szukać sposobów 

na to, aby się wyróżnić i skłonić klienta 
do tego, by wybrał właśnie nas„

samochodu, a my przygotowujemy mu samochód do-
kładnie taki, jaki sobie wymarzył. Samochód z salonu 
w moro? Proszę bardzo!

Samochód z salonu w moro?
Dokładnie, a teraz umożliwiamy również inne opcje i to się 
fantastycznie przyjęło. Miesięcznie sprzedajemy po kilka 
takich spersonalizowanych samochodów. Klient przycho-
dzi do nas, wybiera rodzaj lakieru lub folii do tuningu sa-
mochodu, a my podstawiamy mu samochód dokładnie taki, 
jaki sobie wymarzył. Na razie robimy tak głównie z mode-
lem Dacia Duster, ale wszystko przed nami.
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Tu zaczyna się historia – powstaje Zakład Usługowo-Handlowo-Produkcyjny „Jaszpol”, który 
przejmuje prowadzenie serwisu w Polmozbycie przy ulicy Łódzkiej 28 w Zgierzu. To początki 
szalonej prywatyzacji i kapitalizmu w wolnej Polsce. To moment szybkiego rozwoju firmy, bo 
interesy robiło się wówczas błyskawicznie. Początkowo działalność handlowa obejmowała 

bogaty asortyment od narzędzi, części, poprzez farby i gwoździe. Potem zaczęto wykupy-
wać regionalne SKR-y. PGR-y, bazy transportowe. Szybko zapadła jednak decyzja o tym, 
by specjalizować się tylko w motoryzacji. Podpisano umowy „amortyzacyjne” na obsługę 

samochodów FSO i FCS Lublin, ale naprawiano różne auta: nyski, żuki, prawie każdą markę.

W marcu tego roku rozpoczęto budowę 
drugiego salonu przy ulicy Brukowej 2 w Łodzi, 

a w listopadzie w nowej lokalizacji przyjęto 
pierwszych klientów. To był salon stworzony we-

dług najnowszych standardów Renault. Sprzedaż 
aut poszła od tego momentu mocno w górę.

Koncern Renault podejmuje decyzję o reaktywacji
marki Dacia. Do naszych salonów trafiają
pierwsze modele tej marki, które w ciągu

kilku lat podbiją rynek. Rok później w ofercie
firmy pojawia się koreańska marka SsangYong.

W rankingu tygodnika „Auto Świat” Firma Jaszpol jest 
uhonorowana po raz pierwszy tytułem „Najlepszy Salon 
Renault w Polsce”. Audytorzy oceniali polskie salony sa-
mochodowe w kategoriach: organizacja salonu, obsłu-

ga klientów, jazda testowa. Sukcesem tym szczycimy się 
corocznie w każdym następnym „Wielkim Teście Salonów”.

Firma zdobyła prestiżowy tytuł „Wzorowego 
Salonu” w wielkim teście polskich salonów 
według tygodnika „Auto Świat” oraz Klucz 

Jakości w badaniu TNS Garage Quality 
Check 2016, w którym Renault zdeklasowa-

ło wszystkie serwisy innych marek. Serwis 
firmy Jaszpol został oceniony jako najlepszy 
w grupie Renault. W tym roku otworzono też 

zadaszony salon samochodów używanych.
Prezes Krzysztof Jaroszewicz zdobywa pre-
stiżowy tytuł, niezwykle ceniony w biznesie: 

Menedżera Roku Regionu Łódzkiego. 

To był przełomowy rok w dziejach firmy. W listopadzie tego roku, podpisano umowę z Re-
nault na dystrybucję samochodów tej marki. Stworzyło to możliwość wejścia w nowy sektor 
branży motoryzacyjnej i pozwoliło rozwinąć firmę. Przebudowano dotychczasowy budynek, 
utworzono salon i wzbogacono wyposażenie serwisu. Choć w salonie mieściły się wtedy 
zaledwie dwa modele auta i nie było żadnych bonusów, sprzedaż była bardziej rentowna niż 
obecnie. W pierwszym roku sprzedano 40 samochodów. Pierwsze wydanie auta to było święto 
w firmie, niemal przyjęcie na cześć klienta, cztery lata później sprzedawano już kilkaset sztuk.

Oddany do użytku zostaje najnowocześniejszy w regionie łódzkim 
serwis blacharsko-lakierniczy, który spełnia rygorystyczne normy śro-
dowiskowe, zgodne z europejskimi standardami. A sprzedaż samo-
chodów osiąga rekordowe 1200 sztuk sprzedanych w ciągu roku.

Zmodernizowany zostaje zasłu-
żony dla firmy salon w Zgierzu. 
Od tego czasu firma może 
pochwalić się największym 
salonem marki Dacia w Polsce.

Kolejnym krokiem świadczącym 
o prężnym rozwoju firmy było otwarcie 
nowego salonu przy ul. Przybyszew-
skiego 176. W ten sposób Jaszpol stał 
się jedynym autoryzowanym dealerem 
Renault i Dacia na Ziemi Łódzkiej.

Prezes Krzysztof Jaroszewicz zdobywa tytuł „Przedsiębiorcy 
Roku 2018”. Intencją konkursu im. Rajmunda Rembielińskiego jest 
promowanie przedsiębiorstw, które wprowadzają innowacyjne 
rozwiązania oraz prężnie działają na terenie miasta Zgierza.

Jaszpol w Wielkim Teście Salonów tygodnika „Auto Świat” otrzymuje ty-
tuł „Bardzo Dobry” zyskując 99% we wszystkich trzech kategoriach. Tym tytu-
łem szczycimy się już od 7 lat. Kolejny raz „Auto Świat” zbadał, jak obsługiwa-
ni są klienci zamierzający kupić nowy samochód.  Redaktorzy odwiedzili 359 
autoryzowanych salonów 22 firm. Renault jako marka uzyskało wynik powy-
żej 90% i znalazło się na podium zdobywając drugie miejsce w Polsce. 

2013

2004
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WIELKI TEST

2012 NAJWIĘKSZY W POLSCE
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Siedem Renault Megane GrandCoupe trafiło na rok do 
nowych właścicieli, trzy kolejne czekają. Z okazji jubile-
uszu 30-lecia firma Jaszpol zorganizowała wielki kon-
kurs, w którym do wygrania było dziesięć samochodów 
i ponad 300 nagród.

Siedmiu szczęśliwców jeździ już nowym Renault Mega-
ne GrandCoupe, które na rok wygrało w jubileuszowym 
konkursie. Pierwszy samochód na początku kwietnia 
odebrał pan Artur, któremu już udało się przejechać 
trochę kilometrów. – Jestem bardzo zadowolony, auto 
doskonale się prowadzi zarówno w mieście, jak i w tra-
sie. Jest dość zrywne, ma dobre przyspieszenie. W trak-
cie jazdy autostradą świetnie sprawdza się tempomat 
– opowiada zadowolony pan Artur.

Panie Urszula i Halina w pierwsze podróże nowym 
autem wyruszyły nad polskie morze. Obie bardzo za-
chwalają Renault Megane GrandCoupe. – Jestem za-
chwycona nie tylko komfortem jazdy, ale także prze-
strzenią w środku samochodu – mówi pani Urszula.

W sierpniu nowe auto trafiło na rok do rodziny 
z Łodzi. Pani Monika i pan Marcin odebrali je tuż po 
powrocie z urlopu. Rodzina po odbiór granatowego 
Renault Megane GrandCoupe stawiła się w komplecie, 
radości nie kryli dwaj synowie, co i rusz zaglądając 

z ciekawości do środka i zachwycając się wnętrzem.  
We wrześniu Renault Megane GrandCoupe trafiło 
do pana Michała, a w październiku do pani Jolan-
ty. Była ona zachwycona samochodem jeszcze przed 
otrzymaniem kluczyków.

Do wygrania zostały jeszcze trzy samochody, które 
czekają na nowych właścicieli. Co trzeba zrobić, by 
wygrać jedno z nich?

– Warunki konkursu są proste – wystarczy zrobić 
zakupy za  minimum 200  złotych brutto w jednym 
z salonów firmy Jaszpol. Mogą to  być zakupy części 
czy  akcesoriów samochodowych, wizyta w  serwisie, 
zamówienie nowego auta, zakup polisy ubezpieczenio-
wej itp. Następnie należy wypełnić urodzinowy kupon 
konkursowy i opisać swoją wymarzoną podróż nowym 
Renault Megane GrandCoupe – mówi Beata Cyrulińska, 
Marketing i PR Manager w firmie Jaszpol.

Kupony konkursowe czekają w każdym salonie fir-
my Jaszpol: w Łodzi przy ulicy Brukowej 2 i Przyby-
szewskiego 176  oraz  w  Zgierzu, przy ulicy Łódzkiej 
28. W  każdy ostatni piątek miesiąca, na  podstawie 
najciekawszej odpowiedzi, komisja konkursowa wy-
łania zwycięzcę, który przez rok będzie mógł jeździć 
nowym Renault Megane GrandCoupe. Zabawa potrwa 
do 25 listopada bieżącego roku. 

Trzy Renault 
Megane 

GrandCoupe 
jeszcze do wygrania
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Mówią o nim samochód legenda, a nazwę zawdzięcza 
jednej z córek Zeusa, muzie historii Klio, co w tłumaczeniu 
z greki oznacza „głosząca sławę”. I już od początku produkcji 
tę sławę udało mu się zdobyć. Clio jest pierwszym modelem, 
któremu aż dwukrotnie przyznano tytuł Samochodu Roku.

Od prawie 30 lat jest też najlepiej sprzedającym się mo-
delem marki Renault. Do 2018 roku nowych nabywców 
znalazło aż 15 milionów egzemplarzy, a samochód do-
czekał się pięciu generacji. Najnowsza swoją premierę 
miała 1 października. 
A czy ktoś pamięta kultowy model Clio I? To od niego 

wszystko się zaczęło. Pierwsze Clio z taśmy wy-
jechało w 1990 roku prosto na światowe targi 
motoryzacyjne w Paryżu. Nazywano je wtedy 

„wielkim-małym samochodem”, ponieważ oferował 
sporą przestrzeń w niewielkim nadwoziu. Model ten 
zastąpił równie kultowe Renault 5, ale był od niego 
dłuży o 5 centymetrów i miał szerszy rozstaw osi. 
Pierwsza generacja rozeszła się w liczbie 4 milionów 
egzemplarzy i zdobyła uznanie nawet największych 
krytyków świata motoryzacji.

Druga generacja pojazdu powstała na 
nowej płycie podłogowej i znów urosła 
o ponad sześć centymetrów. Renault 

zmieniło design na bardziej nowoczesny, zmniejsza-
jąc przy tym masę pojazdu. Poprawiono też poziom 

bezpieczeństwa i dodano wspomaganie kierownicy. 
Renault Clio II w produkcji było od 1998 roku do 2012. 
W tym czasie powstało kilka wersji Clio Phase, modele 
kilkukrotnie przechodziły restyling, ale przede wszyst-
kim premierę miała trzecia generacja Clio. Debiutowała 
na Salonie Samochodowym we Frankfurcie w 2005 roku. 
Jako pierwszy model w swoim segmencie Clio III otrzy-
mał pięć gwiazdek w teście zderzeniowym Euro NCAP. 
Przy jego produkcji wykorzystano nowe miękkie mate-
riały wykończenia wnętrza oraz nowoczesne wyposaże-
nie, jak system monitorowania ciśnienia w oponach czy 
kartę „hands free” zastępującą tradycyjny kluczyk.

Rok 2012 był kluczowy dla Renault, ponieważ 
zakończono produkcję modeli drugiej i trzeciej 
generacji Clio, a rozpoczęto czwartą. Ta została 

zaprezentowana przez nowego Dyrektora ds. designu 
koncernu Renault Laurensa van den Ackera i wprowa-
dziła kompletną przemianę w designie „małego fran-
cuza”. Clio ponownie zwiększyło swoje wymiary, a tym 
samym przestrzeń wnętrza. W samochodzie zainstalo-
wano m.in. ekran dotykowy z systemem R-Link, a pod 
maskę trafił silnik 1.2 o mocy 75 KM oraz 1.5-litrowy 
silnik dCi. Model cieszył się powodzeniem w całej Eu-
ropie i nadal nie spada z pozycji najpopularniejszych 
modeli segmentu B. Francuski producent nie poprze-
stał na „czwórce”. Najnowszy model swoją premierę 
miał 1 października 2019 roku. 

Jest z nami prawie 30 lat

1 4

5
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Uwodzicielskie 
i z charakterem
Nowe Renault Clio to najważniejsza premiera 2019 roku! Daj 
się uwieść jego zmysłowym liniom nadwozia. A rewolucyjne 
wnętrze po prostu Cię zachwyci.

Nowe Renault Clio kusi dynamicznym i niezwykle zmy-
słowym designem. Wyrazista sylwetka wraz z dosko-
nałymi proporcjami nadwozia podkreślają sportowy 
charakter auta. Energetyczne linie, pełen ekspresji 
przód i mocno zarysowane tylne nadkola składają 
się na wyjątkowy design. Nowe Clio jest po prostu 
eleganckie i uwodzicielskie. Nadwozie obniżono 
o 8 mm (wysokość 1440 mm), a tylny spojler nawet 
o 48 mm, aby uzyskać lepsze właściwości aerody-
namiczne i podkreślić atletyczną sylwetkę. Dyna-
miczny charakter nowego modelu podkreślają także 
17-calowe obręcze kół (w zależności od wersji). An-
tena w kształcie płetwy rekina, reflektory w techno-
logii Full LED, idealnie spasowana klapa bagażnika 
i chromowane obramowania szyb bocznych to deta-
le, które sprawiają, że nadwozie wygląda wyjątkowo 
nowocześnie. I pomimo że auto jest o 12 mm krótsze 
niż jego poprzednik (długość 4050 mm, szerokość 
1798 mm), ma bardziej przestronne wnętrze.

Nowoczesne i innowacyjne
Nowe Renault Clio kusi nowoczesnością. Wnętrze sa-
mochodu wprowadza w nowy wymiar jakości dzię-
ki dbałości o każdy szczegół wykończenia. Bardziej 
kompaktowa stylistyka zapewnia więcej przestrzeni 
i pozwala zintegrować większą liczbę systemów po-
kładowych. Innowacyjny „Smart Cockpit” powstał 
z myślą o wygodzie kierowcy. Jego najważniejszym 
elementem jest 9,3-calowy ekran multimedialny, naj-
większy jaki dotychczas pojawił się w samochodzie 
marki Renault. Ekran z nowym systemem EASY LINK, 
zwrócony w stronę kierowcy, integruje wszystkie 
multimedia, nawigację i serwisy informacyjno-roz-
rywkowe, a także system MULTI-SENSE, które cha-
rakteryzuje niezwykła łatwość obsługi. Auto zostało 
po raz pierwszy wyposażone w cyfrowy ekran, który 
zastępuje tradycyjne zegary analogowe. Technologia 
ta pochodzi z segmentów klasy wyższej.

Nowe Renault Clio kusi wyjątkowym komfortem 
jazdy. Dzięki gamie nowoczesnych silników TCE100, 
TCE 130 z dwusprzęgłową automatyczną skrzynią 
biegów EDC i wysokoprężnym dCi 115 jazda staje się 
bardziej dynamiczna przy jednoczesnym obniżeniu 
średniego zużycia paliwa i emisji CO2. Auto jest bar-
dzo zwinne, precyzyjne, szybko reaguje na polecenia 
kierowcy i bardzo przyjemnie się je prowadzi. Nowe 
Renault Clio oferuje cały wachlarz rozwiązań tech-
nologicznych pomagających kierowcy w obniżeniu 
zużycia paliwa i emisji CO2: DRIVING ECO2 = EKO-
logiczny + EKOnomiczny. Dysponuje też najbardziej 
rozbudowaną w tym segmencie ofertą systemów 
wspomagania. Ułatwiają prowadzenie, zwiększają 
bezpieczeństwo i zapewniają pasażerom bezstreso-
we warunki podróży. Do istotnych nowości, które 
podnoszą parametry użytkowe, należą dwa premie-
rowe w gamie Renault rozwiązania: kamera 360° 
i aktywny system wspomagania nagłego hamowa-
nia z funkcją wykrywania rowerzystów i pieszych. 
Najważniejszą nowością jest unikatowy w segmencie 
uniwersalnych samochodów miejskich Asystent Jaz-
dy w Ruchu Drogowym i Autostradowym (Highway & 
Traffic Jam Companion).

Komfortowe i personalizowane
Nowe Renault Clio kusi personalizacją. Każdy właści-
ciel może stworzyć samochód odpowiadający jego 
własnym potrzebom, dzięki licznym możliwościom 
personalizacji i to zarówno wnętrza, jak i elementów 
zewnętrznych samochodu, jak chociażby obudowy lu-
sterek, bocznych listew ochronnych czy tylnego zde-
rzaka. Auto jest dostępne w kilku nowych kolorach, 
w tym m.in. Orange Valencia, brązowym Vison i nie-
bieskim Celadon. Pomarańczowy odcień doskonale 
podkreśla dynamiczny charakter. Głębia i połysk 
koloru to efekt zastosowania specjalnej, zabarwionej 
pomarańczowym pigmentem powłoki zewnętrznej, 
która została po raz pierwszy wykorzystana w branży 
motoryzacyjnej. Nowe Clio będzie dostępne w 11 kolo-
rach i z trzema pakietami stylizacji nadwozia (czer-
wonym, pomarańczowym i czarnym). 

Dacia Duster na rynku pojawiła się dziewięć lat temu 
i od tego czasu pnie się w górę w rankingach sprzedaży. 
Obecnie jest jednym z najlepiej sprzedających się mode-
li w segmencie SUV-ów. Swoją popularność zawdzięcza 
nie tylko modzie na te modele, ale też stosunkowo niskiej 
cenie, która zaczyna się już od 39 900 zł. Auta w wer-
sji podstawowej rzadko jednak opuszczają salony, ale 
za naprawdę przyzwoitą cenę – 60 100 zł można kupić 
model nieźle wyposażony – z klimatyzacją, kierownicą 
pokrytą skórą ekologiczną, lusterkami i szybami ste-
rowanymi elektrycznie oraz światłami przeciwmgiel-
nymi. Dacia Duster to bardzo przemyślany samochód. 
W ubiegłym roku zadebiutowała nieco odświeżona 
wersja, z nowym wnętrzem i nowymi silnikami. Wnę-
trze jest wygodniejsze, nadwozie wygląda współcześnie 
i świeżo. Duster oferuje bardzo dobre parametry do jaz-
dy w terenie. Coraz większą popularnością cieszą się też 
nowe silniki 1.3 TCe o mocy 130 i 150 KM.

Patrząc na listę europejskich bestsellerów, widać 
wyraźnie, jak bardzo lubiane są obecnie SUV-y i crosso-
very. Wśród 50 najczęściej wybieranych samochodów, 
modeli tego typu jest aż 20, z czego w piątce najpopu-
larniejszych znajdują się Dacia Duster i Renault Captur.

Captur dał się poznać jako dopracowane pod każdym 
względem auto. Kierowcom oferowane są ogromne 
możliwości personalizacji nadwozia i wnętrza – dwu-
kolorowa karoseria, okleiny na dachu, wiele wzorów 
tapicerek. Opracowano do niego ciekawe, przydatne 
na co dzień rozwiązania i najnowsze technologie, m.in. 

system R-Link z nawigacją, kamerą cofania i szeroko 
rozbudowanym komputerem pokładowym. Ten model 
szczególną sympatią darzą panie.

Kadjar, kolejny w wielkiej piątki, zadebiutował w 2015 
roku i od razu przykuwał uwagę swoim stylem, dlate-
go producent przy każdym liftingu zwraca szczególną 
uwagę na detale. W najnowszym modelu pojawiły się 
m.in.: szerszy grill z chromowanymi wstawkami, szer-
sze zderzaki oraz nowe reflektory. Nową jakość zyska-
ło też wnętrze, godne pochwały są też użyte materiały, 
czytelność elektronicznych zegarów, czy nowy system 
multimedialny R Link 2 z 7-calowym ekranem dotyko-
wym, który szybciej działa i lepiej reaguje na dotyk oraz 
jest w pełni kompatybilny ze smartfonami.

Renault Clio to samochód, którego nikomu nie trzeba 
przedstawiać. Jest z nami od prawie 30 lat i jak pokazu-
je nowe Clio, piątej generacji, nie ma zamiaru rezygno-
wać z walki o miano najlepszego małego miejskiego 
auta. I zapewne bez najmniejszego problemu, tak, jak 
i jego poprzednicy, okaże się sprzedażowym hitem.

Wspaniałą piątkę zamyka Master, wielofunkcyjny 
furgon dostosowany do każdej branży. To on jest nie-
kwestionowanym liderem na polskim rynku furgone-
tek. Przeglądając katalog modelu Master, można dostać 
zawrotu głowy. Dostępnych konfiguracji jest tyle (róż-
ne wielkości kabiny i rodzaje nadwozia w wielu dłu-
gościach i wysokościach lub same podwozia do zabu-
dowy z napędem na przednią, lub tylną oś), że klient 
może stworzyć wersję idealnie skrojoną pod siebie. 

Dacia Duster, Renault Clio, Captur, 
Kadjar i Master, to zdecydowani 
leaderzy sprzedaży. Biją rekordy 

popularności nie tylko w salonach firmy 
Jaszpol, ale także kraju i Europie.



Jak to wszystko się zaczęło. Rok 1989, 
czasy szalonej prywatyzacji i początki 

kapitalizmu w wolnej Polsce. Powstaje 
Zakład Usługowo-Handlowo-Produk-

cyjny „Jaszpol”, który przejmuje prowa-
dzenie serwisu w Polmozbycie przy ulicy 

Łódzkiej 28 w Zgierzu. Początkowo działalność handlo-
wa obejmowała bogaty asortyment od narzędzi, części, 
poprzez farby i gwoździe. Szybko zapadła jednak decy-
zja o tym, by specjalizować się tylko w motoryzacji. Pod-
pisano umowy „amortyzacyjne” na obsługę samocho-
dów FSO i FCS Lublin, ale naprawiano różne auta: Nysy, 
Żuki, prawie każdą markę.

A w 2016 roku Prezes Krzysztof Jarosze-
wicz został Menedżerem Roku Regionu 
Łódzkiego. Tytuł ten przyznawany 
jest osobom, które „cieszą się dobrą 
opinią w lokalnym środowisku biz-
nesowym, osiągają ponadprzecięt-

ne wyniki w firmie oraz wspierają lokalne inicjaty-
wy”. Ale to nie jedyne kryteria. Kandydaci do tego 
tytułu są również oceniani poprzez pryzmat swoje-
go zespołu i powinni przestrzegać zasad działania 
„Fair Play”. Pod uwagę brana jest także wrażliwość 
na potrzeby społeczne. Ten prestiżowy tytuł jest nie-
zwykle ceniony w biznesie.

Szalone lata w Jaszpolu. Przez trzy-
dzieści lat działalności firmy, kilka 

dat szczególnie zapisało się w jej hi-
storii. Pierwsza z nich to oczywiście 
narodziny i rok 1989. Przełomowym 

momentem było także podpisanie 
umowy z Renault na dystrybucję samochodów tej marki 
w 1992 roku oraz budowa drugiego salonu przy ul. Bru-
kowej 2 w Łodzi. To był rok 1998, pięć lat później oddano 
do użytku serwis blacharsko-lakierniczy. W 2006 roku 
w ofercie pojawia się kolejna marka – Dacia. W 2015  
roku firma otworzyła nowy salon Renault i Dacia przy 
ulicy Przybyszewskiego 176.

Zawsze do przodu. W branży mo-
toryzacyjnej najważniejsze jest 

wyczucie potrzeb klientów i tren-
dów rynku. Trzeba działać jak sej-

smograf, być czułym na  wszystkie 
wahania, wiele rzeczy ulega zmianie, 

następują fuzje, przejęcia w branży. Liczy się doświad-
czenie, znajomość rynku i  kompetencje. Niezwykle 

Co kryje się pod każdą z liter

W nieco inny sposób postanowiliśmy pokazać, co kryje 
każda z liter w nazwie firmy Jaszpol.

istotne jest konsekwentne wdrażanie strategii rozwo-
ju i wizja ciągłego rozwoju. Kto stoi w miejscu, zostaje 
w tyle.

„Połączenie sił to początek, wspólna 
praca to postęp”. Firma Jaszpol ma na 
swoim koncie wiele nagród i wyróż-
nień. W 2013 roku została uhonoro-
wana tytułem Najlepszego Salonu Re-
nault w Polsce pod względem jakości 
obsługi klienta według tygodnia „Auto Świat”. Tytuł ten 
został utrzymany przez siedem lat z rzędu. W 2016 roku 
firma zdobyła prestiżowy tytuł „Wzorowego Salonu” 
w wielkim teście polskich salonów według tygodnika 
„Auto Świat” oraz Klucz Jakości w badaniu TNS Gara-
ge Quality Check 2016, w którym Renault zdeklasowało 
wszystkie serwisy innych marek. Serwis firmy Jaszpol 
został oceniony jako najlepszy w grupie Renault. W 2019 
roku Jaszpol zdobyła tytuł bardzo dobry, uzyskując 99 
procent w trzech kategoriach.

Od zawsze wspieramy, pomagamy. 
Jaszpol jest firmą odpowiedzialną 
społecznie. Wspiera lokalne fundacje 
i instytucje: Hospicjum im. Jana Paw-
ła II w Zgierzu i Łódzkie Hospicjum 
dla Dzieci. Angażuje się w działania 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, wspomaga 
przedszkola, szkoły. Jeśli ktoś potrzebuje pomocy, to ją 
otrzymuje, bo na potrzeby innych nie można być obo-
jętnym. Bardzo ważne jest dla firmy bezpieczeństwo 
klientów. Dlatego w ramach programu „Bezpiecznie 
z Jaszpolem” przygotowano cykl filmików, w których 
położono ogromny nacisk na edukację – pokazano 
w jaki sposób montować foteliki dziecięce, co zrobić, 
gdy złapiemy gumę na autostradzie, jak prawidłowo 
zapinać pasy bezpieczeństwa.

Liczy się zespół. Oprócz jakości ważne są 
wartości takie jak praca, obowiązkowość 
czy dotrzymywanie danego słowa oraz 
praca zespołowa. Na sukces firmy Jaszpol 
codziennie pracuje dziś blisko 200 osób. 
Nie budujemy zamków na piasku, nie po-
dejmujemy przypadkowych decyzji, dlatego przyszłość 
firmy rysuje się tylko w pozytywnych barwach. 
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Firma Jaszpol, największy w województwie łódzkim 
autoryzowany dealer Renault i Dacia, obchodzi 30-lecie 
działalności. Ta dynamicznie rozwijająca się firma mo-
toryzacyjna, cieszy się doskonałą renomą wśród swoich 
klientów.

Osoby, które korzystają z usług firmy Jaszpol, najbar-
dziej chwalą sobie przyjazną obsługę i możliwość zała-
twienia swoich wszystkich motoryzacyjnych potrzeb 
w jednym miejscu. Sprzedaż nowych aut marki Renault 
i Dacia to główna oferta firmy. Jednak na klientów cze-
kają także inne propozycje: mogą skorzystać z  szero-
kiej oferty samochodów używanych, profesjonalnego 

Jedyna taka w Łódzkiem

doradztwa w  zakresie usług finansowych i  ubezpie-
czeniowych. Firma świadczy usługi na  najwyższym 
możliwym poziomie w  zakresie napraw gwarancyj-
nych i pogwarancyjnych samochodów marek Renault 
i Dacia. W serwisach blacharsko-lakierniczych Jaszpol 
naprawiane są samochody wszystkich marek.

Dziś firma Jaszpol ma trzy salony: 
z Zgierz, ul. Łódzka 28
z Łódź, ul. Brukowa 2
z Łódź, ul. Przybyszewskiego 176 

Na kolejnych stronach prezentujemy pracowników 
wszystkich salonów
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Pracow
nicy salonu przy ul. Przybyszew
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