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Mają coraz większe wzięcie, dają dostęp do najszybszych i najdroższych aut wszystkim, którzy nie 

chcą w nie inwestować. Wystarczy wnieść klubową opłatę. Na świecie powstają kolejne kluby 

samochodowe. U nas szlaki przeciera Supercar Club Poland 

Bogdan Możdżyński 

Do Włoch wjechali alpejską Passo 
delio Stelvio. Wysoką na ponad 
2,7 tys. metrów przełęczą, 
goszczącą kolarski wyścig Giro 

d'Italia, a przez Jeremy'ego Clarksona z te
lewizyjnego programu „Top Gear" nazy
waną najlepszą na świecie drogą do jazdy 
autem. Potem dotarli do Grand Hotelu 
Villa d'Este nad jeziorem Como, gdzie 
odbywa się słynny Concorso d'Eleganza, 
czyli konkurs piękności aut vintage oraz 
Classic. Odbyli rejs po Morzu Liguryjskim 
i jechali trasą legendarnego rajdu Milk 

Miglia. Wstąpili także do Maranello, kró
lestwa Ferrari, i do San Cesario sul Panaro 
pod Modeną, gdzie swe supersportowe 
cacko Huayrę (za prawie 1,1 mln euro) 
składa Horacio Pagani. W Museo delPAu-
to e Moto d'Epoca Umberto Panini w Mo-
denie obejrzeli unikalną kolekcję klasycz
nych modeli Maserati, a w wytwórni pod 
Reggio Emilia raczyli się wybornym par-
mezanem. Pięciodniowa Odyseja Włoska, 
czyli wyprawa uczestników Supercar Club 
Poland do Lombardii i Emilii-Romanii, 
była intensywna. Sześcioma autami, m.in. 

Lamborghini Gallardo, Ferrari 458 Italia 
i Nissanem GT-R, przejechali 2 tys. kilo
metrów. Kończący to gran turismo postój 
w rzymsko-średniowiecznym Sirmione 
nad jeziorem Garda okazał się tylko chwi
lą. Chętnie zostaliby tam dłużej. 

Październikowa podróż do Włoch by
ła jednym z eventów, które zorganizował 
w tym roku klub firmowany przez Krzy
sztofa Hołowczyca. Kolejne są już plano
wane. Klubowicze, których jest obecnie 
50, jeżdżą też na tory wyścigowe, by zyskać 
nowe umiejętności, zwiedzają salony, by 
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obejrzeć najnowsze auta szykowane przez 
producentów, skrzykują się na klubowe 
śniadania, by wymieniać doświadczenia 
i nawiązywać kontakty biznesowe. Sa
mochodowe pasje sprzyjają networkingo-
wi. SSC Poland jest pierwszym takim 
przedsięwzięciem w Polsce, działającym 
na zasadzie członkostwa. Opłata, zwykle 
roczna, zapewnia skupionym w nim kie
rowcom dostęp do najciekawszych sporto
wych aut, zwykle bardzo kosztownych, 
w które nie chcą inwestować, bo nie są do 
codziennej jazdy. Krajoznawcze wyprawy 
są formą ich wykorzystywania. 

Warszawski klub powstał trzy lata temu 
i czerpał wzory z klubów zachodnich, 
głównie brytyjskich, co przyznaje jego 
prezes Kamil Dłutko. W szczególności zaś 
z londyńskiego ecourie25 i Pl z Epsom 
(25 km od Londynu), działających wedle 
jasnej formuły: jedna opłata daje dostęp 
do całej floty aut. W Pl dopowiadają: za 
ułamek kosztów posiadania jednego su-
perauta możesz jeździć wszystkimi super-
autami z klubowego garażu. Czas korzy
stania z takiej kolekcji zależy od poziomu 
(rodzaju) członkostwa. W różnych klubach 
mają one różne nazwy, oczywiste jest jed

nak, że najdroższy abonament daje naj
większe możliwości. I tak poziom E25 
w ecourie25, który kosztuje 25 tys. funtów 
rocznie, to nie tylko 75 dni korzystania 
z aut klubowych, ale też eventy torowe 
i towarzyskie, wyprawy na salony samo
chodowe i na wyścigi Formuły 1 w Mel
bourne, Singapurze, Monako, Abu Żabi 
oraz Austin (Teksas), a wszystkie z VIP-
owską obsługą. 

To właśnie w Wielkiej Brytanii działa 
najwięcej klubów z superautami (10), choć 
są też we Francji, zwłaszcza na Lazurowym 
Wybrzeżu, w Szwajcarii, we Włoszech i w 
Hiszpanii. W tej ostatniej największym 
prestiżem cieszy się Ascari Club funkcjo
nujący przy torze wyścigowym Race Resort 
Ascari w andaluzyjskiej Rondzie. 

PRZEPUSTKA DO ELITY 

250 
tys. EUR 

tyle trzeba zapłacić za członkostwo typu 

Elitewmonakijskim klubie Type-41, 

ale i tak trzeba być do niego zaproszonym 

Bogatą tradycję mają kluby superaut 
w USA, a do szczególnie cenionych należą 
Exotic Car Country Club na Florydzie z bo
gatym zestawem aut Ferrari i nowojorski 
Classic Car Club Manhattan, w którego 
flocie jest ponad 80 modeli, w tym tak 
kultowe, jak AC Shelby Cobra z 1965 r., 
Porsche 550 Spyder (1956), Ford Mustang 
Convertible (1965), Chevrolet Corvette 
Stingray (1963) czy Jaguar E-Type (1969). 

Nie wiadomo, ile jest dziś na świecie 
klubów ze sportowymi supersamochoda-
mi, zwłaszcza że wciąż powstają nowe. 
A najwięcej w krajach o szybko rozwija
jących się rynkach, jak Chiny (m.in. Beijing 
Super Car Club), Indie (Super Car Club 
of India), Indonezja (Supercar Club 
Indonesia), Rosja (SupercarS Drivers Club). 
Są to jednak kluby skupiające właścicieli 
najdroższych aut (Bugatti Veyrona nie 
wyłączając), nie zaś - jak większość w Eu
ropie czy w USA - kierowców, którzy 
takich aut nie kupują, a chcą nimi jeździć. 
Jak twierdzi pekiński publicysta Peter 
Wang na swym blogu chinawhisper.com, 
równie ważna różnica między klubami 
chińskimi a zachodnimi polega na tym, 
że członkowie chińskich są znacznie © 
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10 najlepszych klubów 
samochodowych w Europie 
I.Type-41, Monako 
Superekskluzywny klub założony przez Jurgena 
Obermanna, niemieckiego przedsiębiorcę z branży 
IT. Można się do niego dostać tylko za zaproszeniem. 
Nazwa klubu nawiązuje do modelu Bugatti Type 41 
Royale. Stworzono tylko sześć takich aut. Spośród 
członkowskich kategorii Enthusiast, Resident, 
Corporate i Elite najbardziej ekskluzywna jest ta 
ostatnia. Może ją mieć tylko dziewięciu kierowców. 
Indywidualna opłata roczna: od 36 tys. euro 

2. ecourie25, Wielka Brytania 
Jest jednym z najpotężniejszych klubów superaut na 
świecie, działa w City of London, ma filie 
w Anglii (w tym przy torze Silverstone), USA 
i Australii. Oferuje dostęp do bogatej floty 
samochodów, ale i udział w nich na zasadzie 
własności cząstkowej (np.w wysokości 1/4 auta, 
z czym wiąże się możliwość zarabiania na nim, 
gdy użytkują go inni klubowicze). ecourie25 
imponuje kalendarzem pomysłowych eventów. 
Indywidualna opłata roczna: od 13 tys.funtów 

3. carz.ch, Szwajcaria 
Klub z Lozanny (z filiami w Genewie i Morges) 
proponuje członkostwo Monaco lub Spa, a auta 
w swym garażu dzieli na trzy kategorie: Cat 1 to 
m.in. Ferrari 458 Italia i McLaren MP4, Cat 2 to np. 
Wiesmann MF5 i Alfa Romeo C,a Cat 3 to m.in. 
Maserati Quattroporte.Tym, których nie interesuje 
członkostwo w carz.ch, klub oferuje samochodowe 
eventy w tym First Drive, Romance i A Star's Night. 
Indywidualna opłata roczna: od 18 tys. franków 

4. Saint Tropez Supercar Club, 
Francja 
Powstał w 2004 r. i jako pierwszy na Lazurowym 
Wybrzeżu zaoferował dostęp do superaut na 
zasadzie time-sharingu. Ostatnio w jego garażu 
pojawił się Lamborghini Aventador.W klubie są trzy 
poziomy.czyli plany członkostwa:St.Tropez, Euro 
i International.W zależności od planu klubowiczom 
przysługuje stosowna liczba wildcards, nazywanych 
w klubie Hołowczyca jokerami, które pozwalają 
rezerwować wybrane auto z dużym wyprzedzeniem. 
Indywidualna opłata roczna: od 17,3 tys. euro 

5. Auto Lusso, Wielka Brytania 
„Drive the dream for much less than you think" 
- tak klub zachęca do jazd jego supersamochodami. 
I oferuje jedną opłatę członkowską, która 
gwarantuje niższe stawki wynajmu klubowego auta 
i większy limit przebiegu. I tak np.dzień z Maserati 
Gran Turismo kosztuje 475 funtów z limitem 240 km. 
Indywidualna opłata roczna: 995 funtów 

Super Car 
Club 

młodsi i bardziej ak
tywni. 

Nie jest to jednak 
do końca prawdziwe, 
przykładem choćby 
klub Hołowczyca. 

- Nasi klubowicze to 
w większości trzydziestolatko-
wie, mają własne biznesy, inwestują na 
giełdzie, uprawiają wolne zawody, są me
nedżerami. Mają różne oczekiwania, więc 
wzbogacamy ofertę - mówi Kamil Dłutko. 

Nowością jest program inwestycyjny 
- właściciel superauta, chcąc zmniejszyć 
koszty jego posiadania, udostępnia go in
nym członkom klubu. Za każdy dzień 
użytkowania go przez klubowiczów i prze
jechany przez nich kilometr otrzyma wy
nagrodzenie. Takie samo przypada klubo
wi z tytułu jego dbałości o eksploatacyjną 
kondycję pojazdu. Od najbliższej wiosny 
prywatnym autem oddanym do wspólne
go użytku ma być Lamborghini Aventador, 
którego zakup (ok. 2 mln zł) finansuje 
jeden z członków SCC Poland. Dzień jaz
dy jednym z najszybszych aut świata kosz
tować będzie 550 punktów, czyli 6,5 tys. 
złotych. Przyjemność kosztowna, ale bez 
klubu trudno osiągalna. 

Udostępnianie supersportowych aut to 
podstawowa działalność klubów. Za wnie
sioną opłatę klubowicz dostaje stosowną 
liczbę punktów, które przeznacza na jazdę 
wybranymi samochodami. W klubie Ho
łowczyca są trzy kategorie członkostwa: 
VIP, Top i Standard. W przypadku pierw

szej, najwyższej, w ra-
, mach rocznej opłaty 96 
I tys. zł otrzymuje się 8 
! tys. punktów, w Stan

dardzie za 25 tys. zł - 1,5 
tys. punktów. Za każdy 

przejechany kilometr po
wyżej dziennego limitu 200 

km (dla każdej kategorii) płaci się 
od 0,1 do 0,5 punktu, zależnie od grupy 
aut (których jest pięć), sezonu (letni i zi
mowy) i dnia (roboczy i weekendowy). 

Takie same lub podobne systemy time-
-sharingu, czyli dzielenia się dostępem do 
aut z innymi kierowcami, stosują kluby 
zachodnie. Angielski Pl oferuje pięć pozio
mów członkostwa: Monaco, Monza, Spa, 
Spa Overseas i Singapore. Na najdroższym 
rok kosztuje 13,5 tys. funtów plus 20-pro-
centowy VAT, który daje klubowiczowi 
1 tys. pkt, czyli od 50 do 70 dni jazd i li
mit ok. 3,4 tys. mil. Najtańszy Singapore 
to 5,5 tys. funtów rocznie (plus VAT), 300 
pkt i 1 tys. mil. W szwajcarskim klubie 
carz.ch (Lozanna) można kupić członkostwo 
Monaco lub Spa. Drugie (tańsze) daje mniej
sze przywileje. Kosztuje 18 tys. franków 
rocznie, opiewa na 400 pkt i 4,5 tys. km 
rocznego limitu. Za Monaco trzeba zapła
cić 30 tys. franków, ale oznacza to 800 pkt 
i 9 tys. km limitu. Najwięcej punktów 
wydaje się dziennie na takie klubowe au
ta jak Ferrari F 458 Italia - 40, najmniej, 
bo 20, na Maserati Quattroporte. 

Na dłużej chce się wiązać z kierowcami 
Ascari Club. Proponuje im nawet 25-letnie 
członkostwo (Superior), indywidualne 
i rodzinne, a każde może być całorocz- © 
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6. Ascari Club, Hiszpania 
Działa przy znanym wyścigowym torze Race Resort 
Ascari. Klub proponuje członkostwo indywidualne 
i rodzinne, całoroczne i sezonowe. Każde gwarantuje 
dostęp do bogatej floty aut, akademii jazdy, torów 
wyścigowego, terenowego i kartingowego, lunche 
w klubowym budynku, udział w specjalnych 
eventach. Klubowicz otrzymuje„welcome pack" 
w którym jest m.in.torba sportowa, kombinezon 
wyścigowy, buty. Indywidualna opłata roczna: 
od 69 tys. euro (w tym 14 tys. euro wpisowe) 

7. Pl, Wielka Brytania 
Powstał w 2000 r. i był na Wyspach pionierem 
biznesu określanego jako„supercar club?Stworzyli 
go Damon Hill, eksmistrz świata Formuły 1, i Michael 
Breen, potem prezes klubu. Breen wyciągnął klub 
z finansowych kłopotów i dziś P1 oferuje członkostwa 
Monaco, Monza, Spa, Spa Overseas i Singapore 
(najtańsze). Formuła jest klasyczna: punkty przyznane 
w ramach rocznej opłaty wydaje się na jazdy 
autami. Im wyższa grupa,tym więcej punktów. 
Indywidualna opłata roczna: od 6,6 tys.funtów 

8. Club Supercar, Szwajcaria 
Działający w St.Gallen klub ma w ofercie dwie opcje 
członkostwa: Black Card i Black Card+. Przypisane 
do nich punkty gwarantują od 30 do 40 dni jazd 
supersportowymi autami podzielonymi na trzy 
grupy.W tym roku klub powiększył swą flotę 
m.in.o Audi R8 Spyder,Maserati GranTurismo, 
Astona Martina DB9 i Bentleya GTC. Punkty można 
wydać także na auta prowadzone przez szoferów: 
Rolls-Royce'a Phantoma i Bentleya Mulsanne'a. 
Indywidualna opłata roczna: od 25 tys.franków 

9. VIP Supercar Club, Wielka 
Brytania 
VIP Club jest jedną z propozycji firmy Supercar 
Experience z Wakefield, mającej w ofercie także 
wynajem konkretnych superaut. Przynależność 
klubowa daje dostęp do bogatego zestawu takich 
modeli. A wszystko w ramach jednego z sześciu 
poziomów członkostwa, od Planu po Ultimate. 
Indywidualna opłata roczna: od 1,5 tys.funtów 

10. Club GT, Wielka Brytania 
Porsche 911 GT3, Ferrari F430, Ferrari 575M Maranello 
F1, Audi R8, Mercedes Benz SL 55 AMG, Aston Martin 
Vanquish, Maserati GranSport LE - to tylko część aut 
w garażu londyńskiego klubu. Jego szefowie mówią, 
że nie kupują najnowszych modeli, skupiają się na 
tych, którymi jazda gwarantuje najwięcej emocji 
i adrenaliny.Te z silnikami VI2 mają największe 
wzięcie. Do wyboru jest pięć pakietów członkowskich 
(Super, Premium, Standard, Half i Starter). 
Indywidualna opłata roczna: od 1,25 tys.funtów 
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ecourie25 
ne bądź sezonowe. Najkrótsze, 
Premium, jest trzyletnie. 
Inaczej niż w większości klu
bów Europy, w których wpi
sowe jest niższe niż oplata roczna 
(np. w carz.ch wynosi 2,5 tys. franków, 
a w SCC Poland 10 tys. zl), w hiszpańskim 
jest ono bardzo wysokie. Przy całorocznym 
indywidualnym członkostwie Superior 
trzeba wpłacić 150 tys. euro, a potem co 
roku 10 tys. euro (przy rodzinnym 200 
tys. i 13 tys. euro). 

Jednym z najbardziej ekskluzywnych 
klubów superaut jest Type-41. Liczba człon
ków Type-41 jest ograniczona do 111. By 
się tam dostać, trzeba być zaproszonym 
przez innego uczestnika, choć - być może 
- rekomendacja księcia Alberta II otwo
rzyłaby klubowe drzwi każdemu kandy
datowi. Ekskluzywność Type-41 podkre
śla już sama nazwa klubu, bo odnosi się 
do modelu Bugatti Type 41 z lat 30. ze
szłego wieku, znanego jako Royale. Włoska 
firma stworzyła tylko sześć takich aut. 
Klub oferuje cztery kategorie członkostwa, 
od Enthusiast (36 tys. euro rocznie, 36 tys. 
pkt, gwarancja 45 dni jazd) po Elite (250 
tys. euro, 83,5 tys. pkt plus 3 tys. km eks
tra). Elite proponowana jest dziewięciu 
wybranym przez zarząd Type-41 klubo
wiczom. Auta należą m.in. do grup „Hard-
core Street Racers", „Open Top Street 
Racers" i „Great Limited Cruisers". Są wśród 
nich modele marek Bugatti, Ferrari, Lam
borghini, Aston Martin, Wiesmann, Ben
tley, McLaren, Porsche, Mercedes AMG, 
BMW M, Maserati, Pagani, ale i Land 

Rover Defender. Wybór jest przebogaty, 
ale auta te można spotkać też w klubach, 
w których członkostwo jest tańsze niż 
w Type-41. Choćby w londyńskim Club 
GT. Prawdziwą różnicę robią natomiast 
klubowe eventy. 

Type-41 zabiera klubowiczów na toury 
po Lazurowym Wybrzeżu i na kręte szla
ki alpejskie, Pl - na wielkoszlemowe tur
nieje tenisowe w Europie, carz.ch - na 
wyprawy do francuskich winnic, a Crystal 
Cars ze Stuttgartu na tory wyścigowe. 
Pomysłowością wybija się ecourie25. Lot 
klubowym odrzutowcem Learjetem 45 na 
salon w Genewie, wypad na grand prix 
Formuły 1 w Monako wraz z rejsem super-
jachtem i przyjęciem w Billionaires Club 
w Cannes, udział w Playboy Mansion 
Halloween Party w Beverly Hills, zimowy 
wyjazd do St. Moritz - to tylko część im
prez ecourie25 w tym roku. Imponować 
może James Bond Experience, przykład 
eventów aranżowanych dla korporacji, a więc 
też dla osób spoza klubu. Wcielają się one 
w agentów 007, którzy z pędzących astonów 
martinów przeskakują do helikopterów, 
gdzie markują strzelanie i likwidują „bad 
guys". Dzień wieńczy ulubiony drink Bonda, 
czyli wódka z martini. Oczywiście wstrzą
śnięta, nie zmieszana. 

ecourie25 niezmiennie przekonuje swych 
klubowiczów: bądźcie gotowi, zawsze coś 
wymyślimy. Liczba klubów z superautami 
rośnie, część pęka w szwach. © 
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