
KLUB KONESERÓW JAZDY 
Ty jeździsz, klub dba - to streszcza ideę Supercar Club Poland, pierwszego 
w Polsce klubu supersamochodów założonego przez Krzysztofa Hołowczyca. 

MÓC CIESZYĆ SIĘ PROWADZENIEM WIELU 
supersamochodów i nie wnikać w przyziemne 
sprawy, takie jak serwis, ubezpieczenie, zakup czy 
sprzedaż - brzmi jak marzenie. Jeśli dodatkowo 
przyjemność ta mogłaby kosztować ułamek ceny 
zakupu jednego auta - to już zakrawa o bajkę. 
Niekoniecznie... W Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, 
Chinach czy Arabii Saudyjskiej od kilkunastu lat 
działają kluby umożliwiające jazdę najciekawszymi 
autami świata, zdejmując z swoich klubowiczów 
wiążące się z tym obowiązki i koszty. 

Od trzech lat koneserzy jazdy supersamocho-
dami w Polsce mogą korzystać z klubu założonego 

przez Krzysztofa Hołowczyca, który w garażu 
trzyma takie arcydzieła motoryzacji jak m.in. 
Ferrari 458 Italia, Lamborghini Gallardo, Maserati 
Granturismo, Nissan GT-R czy Porsche 911 Turbo. 
Z początkiem 2014 roku flotę zasili Lamborghini 
Aventador, jeden z najszybszych współcześnie 
produkowanych aut świata. Dobra alternatywa dla 
posiadania, zwłaszcza kolejnego, sportowego auta, 
ale to tylko połowa prawdy. Druga, o wiele ciekaw
sza połowa, kryje się w słowie „klub". 

Dlaczego klub a nie wypożyczalnia? Po pierwsze 
dlatego, że dostęp do aut ma tylko wąskie grono klu
bowiczów; aut nie da się wynająć przychodząc „z ulicy". 

Po drugie, samochody to jedynie punkt wyjścia do 
rozmaitych atrakcji klubowych - szkoleń z szybkiej 
jazdy, spotkań pasjonatów czy wypraw gran turismo 
dla czerpania przyjemności zjazdy po najlepszych 
drogach w Europie. Klubowicze mogą też korzystać 
z motoconcierge i np. zlecić zakup wyjątkowego 
auta czy renowacje posiadanego klasyka. Klub jest 
więc przedłużeniem prywatnego garażu i możliwo
ścią realizacji pasji w sposób samodzielnie trudny. 

Komfort swobodnego dostępu do aut i cieka
wych wydarzeń motoryzacyjnych kosztuje od 
25 000 do 96 000 PLN rocznie. Im wyższa składka, 
tym więcej dni za kierownicami klubowych aut. 
Najniższy pakiet to średnio 15 dni jazdy, najwyższy 
zapewnia aż 80 dni. Przynależność do Supercar 
Club Poland dokumentuje unikalna karta klubowa 
z włókna węglowego. 
KAMIL DŁUTKO, www.supercarclub.pl 

i 

Statystycznie tyle w ciągu 
roku polski właściciel su-
persamochodu przezna
cza na jazdę nim. Tyle 
samo Klubowicz prze
jeździ autami klubowy
mi w ramach swojego 
średniego pakietu punk
towego. 

{W ZBLIŻENIU} 
KLUB W LICZBACH 

Przybliżony koszt posiadania w ciągu pier
wszego roku samochodu klasy Porsche 
911 Carrera 4S wartego 600.000 zl (w tym 
utrata wartości, koszty finansowania, ubez
pieczenie, serwis i eksploatacja). W klubie 
G równowartość 20% tego kosztu 

(50 000 PLN) umożliwia 40 dni jazdy 
J ^ kilkunastoma supersamochodami 

C B tej i wyższej klasy. 

3 . 2 0 0 EUR 
Najmniejsza cena, którą trzeba zapłacić w wypożyczal
ni (najbliższa w Berlinie), aby wynająć na jeden dzień 
Lamborghini Aventador (plus kaucja 30 000 EUR). 
W klubie rezerwacja tego samochodu na jeden dzień ob
ciąży konto klubowicza na wysokość 500 punktów, co 
w przypadku średniego pakietu oznacza równowartość 
1 500 EUR, czyli ponad połowę taniej niż w wypożyczalni. 
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