
Witamy serdecznie na stronie internetowej  
Agentury:   Cologne Classic Cars -  Concept 
by AUTOMENIA Samochody z Niemiec.  
www.automenia.de 
 
Moje zainteresowania motoryzacyjne 
sięgają szkoły podstawowej.    
W Kolonii żyję już od ponad 25 Lat.  
 
Po ukończeniu Studiów zacząłem  
pracować jako Account i Sales Manager w 
Firmie  

 
Mercedes- Benz w Kolonii. Dzięki trzyletniej 
pracy w tej Firmie zdobyłem praktykę i wiedzę 
na temat mechaniki samochodowej. Żeby ją 
poszerzyć i dowiedzieć się czegoś nowego na 
tematy związane ze sprzedażą samochodów 
postanowiłem rozpocząć naukę w Deutsche 
Angestellten Akademie tzn. szkole 
managerskiej.   Nauka w tej szkole trwała trzy 
lata, podczas której pracowałem jako manager w 
firmie WIST zajmującej się hurtowym eksportem 
maszyn, samochodów i części zamiennych. 
Zdobyłem tu doświadczenie w eksporcie 

samochodów i sporządzaniem  
 
niezbędnych dokumentów przewozowych 
jak również umiejętność zawierania 
kontraktów prawnych. Nauczyłem się 
również sprawdzania stanu technicznego, 
przebiegu i bezwypadkowości 
poszczególnych samochodów. Po zdaniu 
egzaminu zacząłem pracować jako 
Sprzedawca i Menadżer w Firmie HAMMER 
– BMW Autohaus. Jest to w Niemczech 
jeden z największych Auto - Komisów 
zajmujący się sprzedażą samochodów na 
cały Świat. Szybko nawiązałem niezbędne 
kontakty na rynku handlu samochodami. 
Mając już doświadczenia i kontakty w 
branży handlowej, postanowiłem założyć 
własną Agenture, zajmującą się 
pośrednictwem w zakupie i w sprowadzaniu 
Samochodów z Niemiec - Car Concept  by 
AUTOMENIA.  
 
 
Posiadam wieloletnią praktykę w branży 
motoryzacyjnej. Doświadczenie, które 

http://www.automenia.de/


posiadam pozwala mi swobodnie 
poruszać się na trudnym rynku handlu 
samochodami. Dlatego ufam, że 
współpraca z moją Agenura przyniesie 
Państwu satysfakcję i zadowolenie.  
 
Szanowni Państwo, 
 
Moja Agentura AUTOMENIA zajmuje 
się od około 10 lat pośrednictwem 
zakupu, sprowadzaniu Samochodów z 
Niemiec i z całej Europy. Zlecając mi 
znalezienie interesującego dla was 
samochodu bez obawy możecie liczyć 
na fachowość, profesjonalizm i 
szczerość. AUTOMENIA powstała w 
Roku 2002 z zamiarem spełnienia rosnących oczekiwań naszych polskich klientów. 
Pośredniczymy w zakupie Samochodöw z Niemiec, ponieważ auta z tego kraju są 
najbardziej zadbane i bogato 
wyposażone. 
 
Agentura AUTOMENIA - 
SAMOCHODY z NIEMIEC  

to przede wszystkim Firma 
profesjonalnie zajmująca się 
pośrednictwem w Sprzedaży i w 
Sprowadzaniu Samochodów z szeroko 
rozumianego segment luksusowych: ( 
limuzyny, auta sportowe , Cabrios, 
Classic Cars i terenowe). 
 
Jestesmy Partnerem dla wielu dealerów 
wiodących marek, w szczególności: 
 

Audi, BMW, Mercedes, Honda, 
Mazda, Nissan, Ford, Toyota, 
Porsche, Subaru, Land / Ranger 
Rover,Chrysler, GM, Mitsubishi, 
Opel i VW co wynika z kilkuletniej 
już, bliskiej współpracy w zakresie 
handle samochodami osobowymi. 
 
AUTOMENIA - SAMOCHODY z 
NIEMIEC to także profesjonalne, 

doradztwo przy zakupie 
używanych samochodów. 
Agentura AUTOMENIA nie 
posiada typowego placu z 
samochodami, lecz działa z 
poziomu biura. Z ofertą Klienci 
zapoznają się podczas uprzednio 
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umówionych, indywidualnych rozmów z doradcą, który przedstawia propozycje ściśle 
dostosowane do potrzeb i wymagań określonego Klienta.  

 
W naszych ofertach znajdują się wyłącznie auta:  
 

 bezwypadkowe, ponieważ stanowi to podstawę bezpieczeństwa jazdy oraz  
bezawaryjnej eksploatacji samochodu serwisowane w autoryzowanych 
stacjach, ponieważ o Twój przyszły samochód dbają fachowcy, a 
wiarygodność zakresu i wyników badań okresowych pozwala stwierdzić, czy 
spełnia on kryteria bezpieczeństwa  
 

  z gwarancją, na każdy samochód udzielana jest gwarancja prawna oraz 
techniczna. 

 
 
Gwarantowana jest 
również atrakcyjna 
cena! 
 
 
 
 
 
Cologne Classic Cars 
by A U T O M E N I A  
  

W branży 
motoryzacyjnej w 
segmencie premium 
pracuję od 10 lat. 
Bardzo lubię poznawać ludzi, utrzymywać z nimi kontakt. Cenię sobie przyjazną 
atmosferę otoczenia,poczucie humoru i zaangażowanie w wykonywaniu 
powierzonego zadania. 
 
Moja Agentura AUTOMENIA zajmuję się pośrednictwem w sprzedaży i w 
sprowadzaniu Samochodów z Niemiec dla naszych Kluczowych Klientów. W mojej 
pracy najbardziej cenię sobie kontakt z ludźmi. Lubię sprawiać radość wręczając 
kluczyki zadowolonym klientom.…wielu z nich zostało moimi przyjaciółmi. 
 
Kilka słów o nas:  
 
Od samego początku 
aktywnie zbieramy 
opinie klientów o naszej 
Firmie, starając się 
ciągle podnosić poziom 
zadowolenia naszych 
klientöw. Każda osoba 
odwiedzająca naszą 
Firmę może wypełnić 
ankietę, w której wyrazi 

http://www.musicworker.de/automenia/911scred.pdf
http://www.musicworker.de/automenia/referencje.pdf


swoją opinię na temat Usług by AUTOMENIA. Wszystkie uwagi są dla nas bardzo 
cenne i pomocne w staraniach o nieustanne pozytywne zaskakiwanie naszych 
stałych klientöw. 
 
Oferujemy także pomoc w wycenie samochodów używanych przeznaczonych do 
sprzedania oraz możliwość odkupu w/w pojazdów.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zachęcamy do 
zapoznania się z 
propozycją 
AUTOMENIA !    
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

SKŁADANIE ZAPYTANIA przez Panstwa:  
 

1. Zapytanie o samochód: 
 
Użytkownik dokonuje zapytania o samochód poprzez kontakt z Firma 
AUTOMENIA SAMOCHODY z NIEMIEC za pomocą formularza  

"KONTAKT - eMail" : info@automenia.de 

lub osobiście, 
 

2. Przedstawienie ofert: 
 

Użytkownik otrzymuje na podany przez siebie adres poczty elektronicznej - 
email z ofertami wybranego typu samochodu, zawierającą: 
 

 informację o wybranym samochodzie, w tym: marka, model, rocznik, 
wyposażenie, zdjecia · całkowitą cenę sprzedaży oraz warunki i formy 
płatności (w tym w jakiej walucie lub według 

 jakiego przelicznika, czy i kiedy oraz w jakiej wysokości potrzebna jest 
zaliczka ) 

mailto:info@automenia.de
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 cenę ubezpieczenia samochodu podczas jazdy 
 

 informację o opłatach dodatkowych 
 

 informację o terminie realizacji transakcji, przelew pieniężny do Banku 
 ( na Konto Agentury: AUTOMENIA , przelew trwa na dzien dzisiejszy okolo 2 
- 3 dni ) 
 
Wyspecjalizowaliśmy się w pośrednictwie zakupu i sprowadzaniu 
samochodów osobowych, Classic Car, terenowych i campingowych dla Firm i 
osób prywatnych w Polsce i całej Europie. 

 

 

 
 
Gwarantujemy:  

 

 Poszukiwanie samochodów na terenie całych Niemiec 

 Sporządzanie niezbędnych dokumentów do eksportu samochodu 

 Sprawdzanie przebiegu samochodu, jego bezwypadkowości, stanu 

 technicznego i legalności 

 Udzielamy także gwarancji prawnej oraz technicznej 

 Odbiór oraz dostarczenie auta do Polski / pod sam dom naszego Klienta / 

 Negocjacje ceny z właścicielem 
 

http://www.musicworker.de/automenia/mbslgold.pdf


 
 
 
Przyklad na Zakup Samochodu w Niemczech:  

 

 Zakup za granicą: 4500 EUR * 3.8477 PLN =  17314.65 PLN  
 

 Niemieckie tablice próbne: 150 EUR * 3.8477 PLN =  577.16 PLN  
 

 UC, akcyza: 4500 EUR * 3.1% * 3.8477 PLN =  536.75 PLN  
 

 UC, opłata za wydanie potwierdzenia zapł. podatku akcyzowego: 17.00 PLN  
 

 US, zaświadczenie o niepodleganiu podatkowi VAT: 160.00 PLN  
 

 Badanie Techniczne: 169.00 PLN  
 

 Tłumaczenie dokumentów: 70.00 PLN  
 

 Wydział Komunikacji - tzw. 
opłata komunikacyjna 
 

 tablice, ks. pojazdu: 242.50 PLN  
 

 Opłata recyklingowa: 500.00 
PLN  
 

 Inne (np. naprawa, koszty 
sprowadzenia): 0.00 PLN 
 
 
RAZEM  19587.06 PLN  
 
 
 
 

http://www.musicworker.de/automenia/classicref2012.pdf


Formalności w 
Polsce:  
 

 Aby zarejestrować czasowo 
samochöd w Niemczech i 
przywieźć na kółkach do 
Kolonii lub do Polski 

 należy przy kupnie 
samochodu żądac tzw. 
Niemiecki KFZ - BRIEF, 
Poświadczenie 
wymeldowania,  
 

 Badania TÜV, AU i 
sporządzić umowę badź 
żądać fakturę z komisu. 

 W Niemczech wykupujemy niemieckie tablice czasowe wywozowe w miejscu, 
gdzie ostatnio ten samochód był zameldowany, ktore kosztuja okolo - 150 
EUR (w tym jest juz ubezpieczenie na 2 tygodnie) Wydzialy komunikacji 
lokalne są nawet w miasteczkach wielkości 10 tys. Mieszkanców czynne. 

 Jeśli samochöd odbieracie i wieziecie panstwo osobiscie na lawecie to 
wystarczy ten tzw. KFZ-Brief 

 Auta i Umowa badź Faktura z komisu + poświadczenie wymeldowania i to 
wszystko !  

 Tłumaczenie przysięgłe dokumentów – umowy / rachunku oraz dokumentów 
samochodu, tzw. 

 KFZ- Brief i dowód rejestracyjny, koszt. ok 80 zł 

 Badanie Techniczne. Jeżeli pojazd jest sprawny, to pełne badanie. Jeżeli 
niesprawny, to zapłacisz 

 2x, bo w Urzędzie Celnym musisz przedstawić dokument z badania 
technicznego pełnego lub tylko 

 odczyt numerów za który zapłacisz kilkadziesiąt złotych, a później i tak 
będziesz musiał zrobić pełne 

 badanie techniczne przed pójściem do Wydziału Komunikacji 

 Zrobić po 2 kserokopie wszystkich dokumentów ( wazne! ) 

 Urząd Celny: ( masz na to 5 dni od deklarowanej daty przekroczenia granicy ) 

 wypełnić i złożyć deklarację AKC-U (Deklaracja Uproszczona Nabycia 
Wewnätrzwspólnotowego, 

 Wniosek o wydanie potwierdzenia zapłaty podatku akcyzowego, dołączyć 
kserokopie dokumentów 

 samochodu, tłumaczeń i badania technicznego 

 wpłacić do kasy kwotę akcyzy podane przez celnika/czkę ) 

 wpłacić 17 zł za wydanie potwierdzenia zapłaty podatku akcyzowego na konto 
Prezydenta 

 odpowiedniego miasta - w UC powiedzą co i jak 

 d) tego samego lub następnego dnia odebrać potwierdzenie zapłaty podatku 
akcyzowego (są sygnały 

 że trwa to kilka dni!) 

 Urząd Skarbowy (zaświadczenie o zwolnieniu z podatku VAT): 

http://www.musicworker.de/automenia/porsche912.pdf


  wypełnić w 2 kopiach i złożyć deklarację VAT-24 oraz kserokopię 
dokumentów pojazdu i tłumaczeń. 

 Ważne jest żeby UC podbił na naszej kopii złożenie VAT-24! 

  wpłacić 160 zł za wydanie zaświadczenia, które będzie do odbioru po 1-2 
tygodniach 

 Wydział Komunikacji: (tu dwie uwagi - przedstawiacie oryginały dokumentów, 
bo WK sam je kseeruje i obija pieczęciami i drugie - do WK idziecie z pełnym 
przeglądem, a nie odczytem numerów ) 

 Wypełnić  wniosek o zarejstrowanie pojazdu i dołączyć w oryginale dokumenty 
pojazdu, umowę/rachunek, potwierdzienie zapłaty akcyzy, podpieczętowaną 
przez US kopię deklaracji VAT-24 (nie zawsze honorują!), pełne badanie 
techniczne a) wnieść opłaty: komunikacyjną za tablice, książkę pojazdu w 
kwocie 242,50 zł - powiedzą co i jak na miejscu b) oraz opłatę recyklingową w 
kwocie 500 zł 

 Z dowodem narazie tymczasowym, tego samego dnia (!) idziecie do 
ubezpieczyciela celem zawarcia umowy minimum OC. 
 

 Po około 14 dniach odbieracie z Urzędu Skarbowego zaświadczenie w/s 
obowiązku VAT i z tym do WK gdzie już bez dodatkowych opłat dostaniecie 
stały dowód oraz książkę pojazdu. 
 

___________________________________________________________________ 
  
 

 
 
 
 
 
 
Wyliczenie 
końcowego 
kosztu auta 
przy stawkach 
akcyzy 
obowiązują od 
01.12.2006r.  
 
 
 
 

Aktualna cena EURO pobrana ze strony NBP : 
http://www.nbp.pl/kursy/kursya.html 
 
Samochodowa Mapa Europy ViaMichelin : 
http://www.viamichelin.com/viamichelin/gbr/dyn/controller/ItiWGHomePage 
 
Aktualne ceny używanych samochodow : 
 
http://www.autotrader.pl/pl/cenniki_uzywane/lista_uzywane.asp 
Formalności, Informacje oraz Referencje dotyczace Firmy: 

http://www.nbp.pl/kursy/kursya.html
http://www.viamichelin.com/viamichelin/gbr/dyn/controller/ItiWGHomePage
http://www.autotrader.pl/pl/cenniki_uzywane/lista_uzywane.asp


znajdziecie Panstwo na naszej Stronie internetowej w Formacie: ( PDF ).  
www.automenia.de 
 

 
 
Koszty klienta to:  

 
Prowizja dla Agentury AUTOMENIA wynosi = 295,00 Euro ( nie jest uzależniona od 
wartości zakupu samochodu  ! ) W chwili zamówienia przez Kupującego danego 
samochodu, oczekujemy na wstępną zaliczkę – by móc zawrzeć umowę z 
właścicielem. Dzięki temu, wybrane auto nie będzie odsprzedane 
komuś innemu. 
 
1. Zaliczka wynosi = 200,00 Euro  
 
2. Tablice Exportowe + niezbędne dokumenty do wywozu samochodu  
za granicę = 60,00 Euro 
 
3. Odbiór i Sprowadzenie danego Samochodu dla panstwa do Agentury Automenia 
w Kolonii = 80,00 Euro ( sprowadzamy zazwyczaj tylko do 200 km od Kolonii ) 
 
4. Ubezpieczenie danego samochodu: 
15 dni = 110,00 EUR 
30 dni = 140,00 EUR  
 
Opcjonalne koszty klienta to:  

  
5. Dostarczenie samochodu do Polski przez AUTOMENIA: 
( także pod sam dom naszego klienta ) = 150,00 Euro  
 
6. Rezerwujemy Hotel dla klienta, gdy się zdecyduje sam odebrać auto w Kolonii. 
38,00 EUR = 1 nocleg + śniadanie ( pokój jednoosobowy ) 
58,00 EUR = 1 nocleg + śniadanie ( pokój dwuosobowy ) 
 

http://www.automenia.de/
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7. Jezeli Samochód do Polski dostarcza AUTOMENIA ( osobiście klientowi ) 
oczekujemy wówczas zwrotu kosztów za paliwo z Kolonii do miejsca przeznaczenia. 
Koszty Paliwa, zwykle ok. 120,00 – 150,00  Euro 
oraz powrót / Pociągiem czy Samolotem / do Kolonii = 130,00 – 180,00 Euro 
 

 
 
 
 
 
 
 
z Powazaniem,  
 
Peter Rosik 
Account und Sales 
Manager 
 

Cologne Classic Cars  

- Concept   
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A U T O M E N I A 


