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WSPÓŁUDZIAŁ 
W LUKSUSIE 
Prywatne samoloty muszą latać, 

a luksusowe auta jeździć. Nawet ludzie 
bardzo bogaci - zamiast kupować je na 

0 własność - coraz chętniej dzielą się nimi 
z innymi bogaczami. 
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I ajpopularniejszą ofertą współdzielenia 
bardzo drogiego dobra jest zakup udzia
łu w wakacyjnym domu. Samo określe
nie „timeshare" odnosi się właśnie do 
nieruchomości. Jednak w Polsce ta usłu-

I ga nie zyskała dużej popularności. Wie
le mówiło się o problemach, jakie miały osoby, które skusiły się 
na udziały w takim lokum. Klienci musieli na początku wyłożyć 
kilkanaście lub kilkadziesiąt tysięcy złotych, a potem co roku 
uiszczać kolejne opłaty, by przez jeden tydzień 
w roku móc korzystać z nieruchomości. Dodatko
wo tydzień ten był bardzo często wskazany przez 
operatora usługi. Na ofertę udziału w wakacyjnym 
domu decydowali się raczej przeciętnie zarabia
jący Polacy, których skusiła wizja wyjazdów do 
„własnej' nieruchomości gdzieś w odległym za
kątku świata. To raczej nie oferta dla milionerów. 

Jednak bogacze wcale nie stronią od współ
dzielenia dóbr luksusowych. Niektórych moty
wuje do tego kryzys, inni po prostu starają się 
racjonalizować wydatki. 

- Każdy pasjonat supersamochodów przechodzi podobną 
drogę. Na początku chce mieć ich jak najwięcej. Przychodzi jed
nak taki moment, gdy okazuje się, że wstawianie kolejnych mo
deli do garażu nie zwiększa satysfakcji - wyjaśnia Kamil Dłutko, 
jeden z założycieli firmy Supercar Club Poland, która umożli
wia klientom korzystanie timesharingowe z najwyższej klasy sa
mochodów. Jak podkreśla, posiadacz kilku supersamochodów 
zwykle nie ma czasu nacieszyć się nimi wszystkimi, stoją więc 
one w garażu i tracą na wartości. - W takim momencie kolekcjo
ner stoi na rozdrożu i albo decyduje się na zatrudnienie ludzi, 
którzy opiekują się prywatną flotą samochodów, albo zaczyna 
powoli pozbywać się swojej kolekcji, dochodząc do optymal
nej liczby, zazwyczaj dwóch-czterech aut. Nie eliminuje to jed
nak chęci jeżdżenia innymi samochodami. I tu właśnie spraw
dza się oferta naszego klubu - tłumaczy Dłutko. Przyznaje, że 
on i pozostali trzej założyciele firmy, wśród których jest znany 
rajdowiec Krzysztof Hołowczyc, sami przeszli tę drogę i szuka
li możliwości cieszenia się wyjątkowymi samochodami bez ko
nieczności trzymania ich we własnych garażach. 

Tak powstał Supercar Club, którego klubowicze mogą ko
rzystać z takich aut, jak Ferrari 458 Italia, Maserati Quattro-
porte GTS czy Lamborghini Gallardo. Tej przyjemności mogą 
dostąpić jednak tylko wybrani. Pierwszą barierą są finanse. 
Przystąpienie do klubu kosztuje 10 tys. zł. Za wypożyczenie sa
mochodu płaci się klubowymi punktami. Najmniejszy pakiet 
1,5 tys. pkt kosztuje 25 tys. zł. Pula ta wystarcza, żeby spędzić 
pięć weekendowych dni w Ferrari Italia albo 15 dni roboczych 
w Porsche 911 Turbo. Za pakiet 8 tys. pkt trzeba zapłacić 96 tys. zł. 

Drugą barierą, która może być trudniejsza do przebycia od 
tej finansowej, jest rozmowa wstępna. Ma ona na celu wyelimi
nowanie osób, które chciałyby korzystać z samochodów w spo
sób niewłaściwy. - Osoba, która zostaje klubowiczem, następ
nego dnia może wyjechać autem wartym milion złotych. Nie 
może to być ktoś nieodpowiedzialny. Klub nie jest dla ścigan-
tów czy miłośników palenia gumy. Nasi klubowicze to dżentel
meni szos, nie „szybcy i wściekli" - mówi Kamil Dłutko. 

Dzięki początkowej rozmowie udaje się zazwyczaj zorien
tować, jakie zamiary ma przyszły klubowicz. Dłutko przyzna
je, że zdarzały się odmowy przyjęcia. Nowy klient musi też 
przejść szkolenie zjazdy sportowymi autami. Jak mówi współ
założyciel firmy, przeprowadzana na początku selekcja okazu
je się bardzo skuteczna, bo przez trzy lata działania firmy nie 
zdarzył się żaden poważny wypadek. Nawet drobne stłuczki 
są rzadkością. - Klubowicze traktują auta klubowe jak własne, 
a czasem nawet lepiej. Być może dlatego, że wszyscy znają się 
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MOŻE KUPIĆ 
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KILKA. 

między sobą i nie chcą zawieść kolegów. Wiedzą, że jeśli samo
chód trafi do naprawy, to ktoś inny nie będzie mógł z niego ko
rzystać - tłumaczy Dłutko. 

Jedyne, czego nie udaje się uniknąć w przypadku tak moc
nych samochodów, to... mandaty z fotoradarów. - Klienci płacą 
za nie klubowymi punktami. Nie dostają natomiast punktów kar
nych, bo mandaty bierzemy na siebie - wyjaśnia współzałożyciel. 

Ze strategii Supercar Club wynika, że może on mieć najwyżej 
ok. 100 członków. Obecnie limit ten jest wykorzystany w polo

wie. - Chodzi tu także o budowanie relacji. Oferuje
my naszym klubowiczom wspólne wyjazdy, impre
zy, spotkania związane z motoryzacją. Chcemy, by 
wszyscy się znali i lubili. W klubie często zawiązu
ją się przyjaźnie, ale też kontakty biznesowe. Przy 
zbyt dużym gronie to nie byłoby możliwe, staliby
śmy się dla siebie anonimowi - wyjaśnia Dłutko. 

Z każdymi sześcioma nowymi klubowiczami fir
ma kupuje nowy samochód. Klienci mogą ustalać 
terminy korzystania z aut w specjalnym systemie 
rezerwacyjnym. - Najdłużej czeka się na najnow

sze samochody, które każdy chce wypróbować. Nie zdarza się 
jednak, by było to dłużej niż dwa tygodnie - mówi przedstawi
ciel firmy. Obecnie klub ma w swym garażu 12 superaut, a na 
parkingu zazwyczaj dostępnych jest sześć lub siedem. 

Jak przyznaje Dłutko, uruchomienie takiego biznesu w Polsce 
nie było łatwe. Flota tak drogich aut nastręcza wielu trudności. 

- Musimy leasingować samochody, także kupowane za go
tówkę, bo zgodnie z polskimi przepisami odpisu amortyzacyj
nego można dokonać tylko do wartości 20 tys. euro - mówi 
Dłutko. - Problematyczne jest także ubezpieczanie samocho
dów, które mieści się pomiędzy polisą indywidualną a komer-

LUKSUS NA C0 DZIEŃ 
Zakup udziałów przez kilka osób to model, 

który sprawdza się w przypadku najdroższych 
dóbr. Jeśli chodzi o rzeczy tańsze, popularne 

jest ich wypożyczanie. Wynająć można 
np. luksusową torebkę. Taką możliwość oferuje 
m.in. portal Bag4Rent. Za 250 zł można tu mieć 

na weekend kopertówkę Louis Vuitton albo 
torbę Burberry. To rozwiązanie dla pań, które 

nie chcą być widziane dwa razy z takim samym 
dodatkiem. Z kolei panie, które na wielkich 

balach bywają wyjątkowo rzadko 
i nagle potrzebują olśniewającej kreacji, 
mogą skorzystać z wypożyczalni sukien, 

jak Pożyczara.pl. Za wypożyczenie na weekend 
wartej 9 tys. zł sukni Dolce & Gabbana 

zapłacimy tu 400 zł. 

90 25 
PROC. TYS. ZL czasu prywatne 

samoloty spę
dzają na ziemi. 

kosztuje 
najmniejszy 

pakiet punktów 
w Supercar Club. 

220 
TYS. EURO 

kosztuje używany jacht 
Delphia 47. Za 32 tys. euro 

można mieć jedną dziesiątą 
udziałów w nowym. 
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cyjną. Ponieważ nie udostępniamy samochodów przypadko
wym osobom, ryzyko jest znacznie mniejsze niż w przypadku 
wypożyczalni. Z aut mogą korzystać tylko osoby znajdujące się 
na liście klubowiczów. Składka musi to uwzględniać - wyjaśnia 
Dłutko. Dotychczas Supercar Club zainwestował ok. 5 mln zł 
w zakup samochodów. Co roku na ubezpieczenie, serwisowa
nie i zarządzanie flotą spółka wydaje ok. 1 mln zl. Obecnie flo
ta liczy 12 aut, docelowo będzie ich 20. 

Ale w Polsce można dzielić się nie tylko samochodami. Bo
gacze mogą kupić na spółkę np. jacht albo motorówkę. Taką 
możliwość oferuje m.in. firma Boat Share. Zało
żeniem jej programu współdzielenia jest to, że na
wet intensywnie eksploatowana łódź trzy czwarte 
czasu spędza w marinie, a koszty ubezpieczenia, 
zimowania, przeglądów i napraw stale obciąża
ją właściciela. Członkowie klubu mają natomiast 
do dyspozycji sześć udziałów w łodzi, a każdy ze 
współwłaścicieli może użytkować ją przez czte
ry tygodnie w roku. Po czterech latach motorów
ka lub jacht są sprzedawane, a środki uzyskane 
z transakcji są dzielone proporcjonalnie do posia
danych udziałów w łodzi. 

Możliwość współdzielenia jachtu oferuje tak
że firma Sail On Horizon. Za jedną dziesiątą jachtu Delphia 47 
trzeba zapłacić 32 tys. euro. W czasie trwania programu z ło
dzi korzystają zarówno współwłaściciele, jak i klienci, którym 
może być on czarterowany. 

Zrzutkę mogą też przeprowadzić bogacze zainteresowani po
siadaniem prywatnego samolotu. Taką propozycję ma dla mi
łośników latania spółka Sky Share. - Udziały w samolocie może 
wykupić zarówno osoba fizyczna, jak i firma. Jednak większość 

PRYWATNY 
SAMOLOT 

PRZEZ 
9 0 PROC. 

CZASU NIE 
LATA. 

to klienci biznesowi - mówi Jarosław Przybyła, dyrektor zarzą
dzający Sky Share. 

Firma przebudowuje właśnie swój model biznesowy i od 
nowego roku będzie oferowała możliwość zakupu jednej dwu
nastej udziału w samolocie lub jego wielokrotność. Właściciel 
tej części będzie miał maszynę do dyspozycji na 50 godz. rocz
nie. Po upływie trzech lat Sky Share sprzeda samolot, a uzy
skane środki podzieli między właścicieli. Dotychczasowy mo
del sprzedaży zakładał podział udziałów w samolocie między 
osiem osób, z których każda mogłaby latać 75 godz. Jak wy

jaśnia prezes, po kilku latach obserwacji okaza
ło się, że warunki te trzeba dostosować do po
trzeb klientów. 

Według starego cennika, żeby móc korzystać 
z samolotu Cirrus SR22, trzeba było wykupić 
udział o wartości ok. 300 tys. zł. Dodatkowo opła
ta miesięczna za ubezpieczenie i serwisowanie to 
3,5 tys. zł, a każdy lot kosztował właściciela ok. 
1 tys. zl. Jak podkreśla Jarosław Przybyła, wszystkie 
samoloty, którymi operuje firma, mają dokładnie 
ten sam standard. Dzięki temu, jeśli akurat kilku 
współwłaścicieli chce polecieć gdzieś w tym sa
mym czasie, mogą oni skorzystać z innej maszy

ny, która akurat pozostaje wolna. 
Choć stawki za wykupienie udziału w samolocie wydają się 

niebotyczne, Przybyła podkreśla, że w wielu przypadkach jest 
to bardzo opłacalne. - Przy pewnej skali jest to tańsze od wynaj
mowania samolotu. Oczywiście, jeśli potrzebuję samolotu raz 
w roku, lepiej skorzystać z usług air taxi. Ale jeśli ktoś lata raz 
w tygodniu czy raz na dwa tygodnie, to opłacalne staje się posia
danie udziałów w takiej maszynie - wyjaśnia prezes Sky Share. 

Jak zaznacza, prywatne samoloty użytkowane przez jedną 
osobę 90 proc. czasu spędzają na ziemi. - Współdzielenie to ra
cjonalny sposób wykorzystania maszyny, bo tylko w powietrzu 
pracuje ona na siebie - mówi Przybyła. 

Możliwość zakupu samolotu przez kilka osób oferuje też fir
ma Blue Jet. Jednak prezes spółki Jakub Benke przyznaje, że nie 
jest to wśród klientów bardzo popularne rozwiązanie. - Osoby na 
tyle bogate, że stacje na zakup samolotu, zazwyczaj nie uznają 
kompromisów. A kupno takiej maszyny przez kilku udziałowców 
zawsze oznaczać będzie konieczność wybrania konkretnych pa
rametrów, które nie każdemu będą odpowiadać - tłumaczy Ben
ke. Klienci jego firmy decydują się jednak na inne rozwiązanie. 
- Bardzo wiele osób, które kupują własny samolot, czarteruje 
je naszym klientom. Dzięki temu samolot może na siebie zara
biać - mówi prezes Blue Jet. Jak dodaje, jedna osoba korzysta 
z samolotu przez 100-300 godz. rocznie. Tymczasem taka ma
szyna może bez problemu wylatać 1 tys. godz. - Kiedy samolot 
stoi na ziemi, jest to dla właściciela strata pieniędzy. Tymczasem 
często zdarza się, że czarterowany samolot jest w stanie zarobić 
na swoje roczne utrzymanie, a czasem nawet przynieść właści
cielowi dodatkową gotówkę - wyjaśnia Benke. 

Podobny program wprowadził niedawno Supercar Club. 
- Proponujemy także właścicielom supersamochodów sposób na 
zarabianie na ich posiadaniu lub racjonalizowanie kosztów. Gdy 
ktoś wydaje l mln zł na maszynę, która przez większość czasu 
stoi w garażu i traci na wartości, ma poczucie straty, które czę
sto odbiera radość z posiadania i jazdy. Umożliwiamy właścicie
lom rzadko użytkowanych supersamochodów wstawianie ich do 
klubowej floty, aby pozostali klubowicze mogli z nich korzystać. 
Właściciel otrzymuje wynagrodzenie za przejechane kilometry 
i nie ponosi kosztów eksploatacyjnych, które przejmuje klub 
- wyjaśnia Kamil Dłutko i dodaje, że jest to dość atrakcyjna for
ma inwestowania, bo posiadacze superaut - zwłaszcza ci, któ
rzy z założenia kupują auto jako inwestycję - mają na tym nawet 
kilkanaście procent realnego zysku w skali roku. © 
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