
        Žilina, 16. apríl 2012

Autobazar.sk zmapoval, za akú cenu si teraz môžete kúpiť 
„jazdenku“

(štatistické údaje za 01,02,03/2012, zdroj: Autobazar.sk)

Ak máte na kúpu jazdeného auta vyčlenený menší rozpočet, môžete si kúpiť 
obľúbený model Škoda Fabia s rokom výroby 2005 už za 2 500 €.  Ak však 
nechcete  siahnuť  po  najnižšej  cene  a hľadáte  rozumný  pomer  ceny 
a výkonu,  tak  priemerná  cena  tohto  modelu  sa  pohybuje  okolo  
3 683 €. Ak zvažujete kúpiť novšie auto vo vyššej triede, tak vhodnou voľbou 
je  VW Golf  s rokom výroby 2008,  ktorého benzínová  verzia  sa v priemere 
pohybuje v cenovej hladine 9 161 € a dieselová verzia na hladine 9 748 €.

Podľa portálu Autobazar.sk sú najkupovanejšie značky Škoda, VW, Ford, BMW 
a Renault, pričom kupujúci preferujú modely s rokom výroby 2008. 

Cenová hladina jazdených vozidiel
Za  1.  kvartál  2012  boli  na  www.autobazar.sk najponúkanejšie  vozidla  Škoda 
Octavia, Škoda Fabia, VW Golf, VW Passat a Ford Focus. Na Grafe 1. je uvedená 
priemerná predajná cena v závislosti od najpredávanejších ročníkov výroby.

Graf 1. Priemerné ceny najpredávanejších ročníkov

http://www.autobazar.sk/


V závislosti od roku výroby vozidla je možné kúpiť najpredávanejší model Škoda 
Octavia v rozmedzí od 6 735 € (r. v. 2005) do 20 486 € (r. v. 2011). Na druhom 
mieste sa umiestnil  model Škoda Fabia, ktorého priemerná cena sa pohybovala 
v rozmedzí od 3 683 € (r. v. 2005) do 8 658 € (r. v. 2011). Volkswagen Golf sa 
predával v priemere za 6 918 € (r. v. 2005) až do výšky 19 813 € (r. v. 2011).

Rok výroby Škoda Fabia Ford Focus VW Golf Škoda Octavia VW Passat

2005 3 683 € 5 307 € 6 918 € 6 735 € 7 794 €

2006 4 053 € 5 922 € 7 412 € 7 628 € 8 928 €

2007 4 714 € 6 346 € 8 174 € 8 826 € 9 827 €

2008 5 852 € 7 765 € 9 591 € 9 111 € 12 945 €

2009 5 694 € 9 921 € 12 363 € 11 183 € 13 723 €

2010 7 536 € 17 561 € 22 682 € 12 995 € 20 240 €

2011 8 658 € 12 992 € 19 813 € 20 486 € 27 551 €
Celkový 
priemer 5 036 € 7 269 € 14 016 € 11 141 € 12 140 €

Tabuľka 1. Priemerné ceny najpredávanejších modelov

Cenová hladina podľa roku výroby vozidla a typu paliva
Rok výroby je  rozhodujúci  ukazovateľ,  ktorý vplýva na cenu auta.  Čím je  auto 
staršie, je jeho cena nižšia v závislosti od jeho opotrebovania. Typ paliva má pri 
niektorých  modeloch  tiež  vplyv  na  predajnú  cenu.  Graf  znázorňuje  priemernú 
predajnú  cenu  trojice  najpredávanejších  vozidiel  Škoda  Octavia,  Škoda  Fabia 
a VW Golf v závislosti od typu paliva a roku výroby.

 

Graf 2. Cenová hladina v závislosti od roku výroby a typu paliva



Predajné ceny v závislosti od typu karosérie
Celá  ponuka  portálu  Autobazar.sk  bola  kategorizovaná  podľa  typu  karosérie 
a priemernej ceny jazdených vozidiel. Graf 3. znázorňuje priemerné predajné ceny 
za 1. kvartál  2012 v závislosti  od typu karosérie.  Vozidlá s najnižšou predajnou 
cenou  sú  typu  hatchback  s priemernou  cenou  5 130  €.  Druhú  najlacnejšiu 
kategóriu tvoria úžitkové vozidlá do 3.5 t s priemernou predajnou cenou 7 311 €.

Graf 3. Vývoj cien jazdených vozidiel podľa typu karosérie

O Azet.sk
Skupina Azet Group (Azet.sk + Ringier Axel Springer + CPress Media) je jednotkou v dennej a mesačnej 
návštevnosti slovenského internetu. V pracovných dňoch služby portálu využije v priemere viac ako 589 000 
reálnych návštevníkov, mesačne viac ako 2 000 000 návštevníkov2. Azet.sk využije každý mesiac cez 80% 
internetových používateľov zo Slovenska. 
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mailto:cacakova@firma.azet.sk

	Autobazar.sk zmapoval, za akú cenu si teraz môžete kúpiť „jazdenku“
	Cenová hladina jazdených vozidiel
	Cenová hladina podľa roku výroby vozidla a typu paliva
	Predajné ceny v závislosti od typu karosérie


