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COMPORTAMENTUL 
CONSUMATORULUI ȘI TENDINȚELE 
DE CUMPĂRARE DE PE PIAȚA 
DE AUTO RULATE DIN ROMÂNIA

R Ε P O R T



• Este mașina doar un mijloc de transpo� 
pentru români?

• Cât durează procesul de înlocuire a unei mașini 
în gospodărie și care sunt îngrijorările?

• Ce in�uențează alegerea unei mașini rulate?

• Ce vehicule caută șoferii români?

• Ce părere au românii despre cumpărarea 
de mașini online?

• În cine și în ce au cea mai mare încredere 
atunci când cumpără o mașină?

Introducere
Producția redusă de mașini noi, criza globală legată de 
pe�urbarea lanțurilor de aprovizionare, precum și di�cul-
tățile logistice și creșterea in�ației au dus la un interes 
sporit pentru mașinile second-hand. Când analizăm 
situația actuală de pe piața de mașini rulate din România, 
este imposibil să nu observăm că sectorul a început să 
răspundă așteptărilor consumatorilor de astăzi, care s-au 
schimbat semni�cativ din cauza pandemiei de COVID-19. 
Aceste schimbări pun multă presiune asupra companiilor 
care vând mașini rulate.

Rapo�ul Spotawheel va răspunde 
la întrebările:

 

Dan Croitoru  
Manager general Spotawheel Romania

Pentru Spotawheel, transparența este 
esențială, aceasta face pa�e din ADN-ul 

culturii noastre organizaționale și ne 
dorim să transferăm acest lucru către 
clienții noștri. Pentru a ne diferenția în 

piața vehiculelor uzate din România, 
venim în întâmpinarea clienților cu un 

model de business inovator atât prin 
bene�ciile oferite clienților, cât și prin posibilitatea de 
achiziție exclusiv online. Suntem o companie tânără și 
dinamică și de aceea ne îndreptăm atenția în mod 
constant către consumatorii din România, analizăm 
compo�amentele de cumpărare, pentru a putea veni în 
întâmpinarea nevoilor acestora. Vă invit să citiți primul din 
seria rapoa�elor bazate pe cercetările de piață efectuate 
de Spotawheel.
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Metodologia de cercetare
Studiu comandat de Spotawheel

Eșantion: N = 400
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Persoanele care au pa�icipat la sondaj au declarat 
că au cumpărat o mașină rulată în ultimele 6 luni 
sau că doresc să o cumpere în următoarele 6 luni.
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1. Ce căutăm? 
Calea consumatorului pe 
piața de mașini rulate

În cât timp alegem mașina?

Când cauți/căutai
o mașină, ce te descrie

cel mai bine?
 (alege un răspuns)

De obicei știu ce mașini mi se potrivesc și caut 
anumite mărci și modele

Știu, în mare, ce tip de mașină caut, dar sunt destul 
de deschis(ă) față de diverse mărci și modele

Nu știam ce caut și eram deschis(ă) 
la recomandări

Nu știam ce caut și 
eram deschis(ă) 
la recomandări2,5%

45,9%

51,6%
Știu, în mare, ce tip de mașină 
caut, dar sunt destul de deschis(ă) 
față de diverse mărci și modele

Găsirea unui vehicul rulat de încredere este o muncă grea. 
Pentru români, mașina nu este doar un mijloc de transpo�, 
ci un atribut impo�ant de imagine și statut social. Cu toate 
acestea, necesitatea înlocuirii mașinii în gospodărie înse-
amnă, de obicei, o serie de probleme stresante și consu-
matoare de timp cu care trebuie să ne confruntăm.

Sondajul arată că jumătate dintre potențialii clienți de 
mașini rulate pot speci�ca doar inițial ce mașină caută. 
Acest lucru poate însemna că nu sunt legați de o anumită 
marcă, nu sunt pe deplin conștienți de nevoile pe care 
trebuie să le îndeplinească noua lor alegere și nu sunt 
orientați în sectorul de mașini rulate. Aproximativ 43% 
dintre romani au nevoie de 1-2 luni pentru a cumpăra o 
nouă mașină (de la începutul căutării până la �nalizarea 
tranzacției). Deținătorii de recorduri, pentru care decizia 
poate dura și 3 luni (sau mai mult) reprezintă 23% dintre 
respondenți.

De obicei știu ce mașini 
mi se potrivesc și caut 
anumite mărci și modele
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2. Când ne gândim la 
schimbarea mașinii?

De ce majoritatea românilor aleg în continuare 
o mașină la mâna a doua? 

Care sunt motivele pentru care
 vrei să cumperi/ai cumpărat o mașină? 

* alege cel mult 2 răspunsuri

8,75%
14,50%

47,00%

4,25%

13,50%

32,25%

16,25%

4,25%
Familia mea

s-a mărit/am
făcut un copil

Mi s-a mărit
salariul/am avut un
venit suplimentar

Trebuia să
schimb mașina

veche

Am găsit un
chilipir

Mașina mea
veche polua

prea mult

Voiam o mașină
cu tehnologie

mai bună

Îmbunătățirea
consumului de

carburant

Din alte motive

Mașinile second hand au continuat să prindă la publicul 
român și în 2021: aproape 400.000 de mașini rulate au 
fost înmatriculate anul trecut, o creștere de 3,7% față de 
2020, arată datele comunicate de către Direcția Regim 
Permise de Conducere și Înmatriculare a Autovehiculelor 
(DRPCIV), transmise de Asociația Producătorilor și 
Impo�atorilor de Automobile (APIA). 
Cel mai impo�ant motiv pentru a decide schimbarea unei 
mașini este necesitatea înlocuirii acesteia cu una mai 
nouă. Printre alți factori, românii menționează la rândul 
lor: dorința de a cumpăra o mașină mai avansată tehno-
logic și cu un consum e�cient de combustibil. Ceea ce 
este mai puțin impo�ant pentru ei este atractivitatea 
prețurilor (ofe�elor) si impactul negativ asupra mediului 
al vehiculului existent.

Pentru că este o alegere mai ieftină. Aproape 50% dintre 
respondenți au răspuns că s-au hotărât să cumpere o 
mașină second hand deoarece nu își permit o mașină din 
showroom. În plus, 42% dintre cei chestionați consideră 
că achiziția unui vehicul rulat este o „investiție inteligen-
tă”, deoarece pierderea de valoare a mașinii este mai 
mică după 1 an. Respondenții au indicat, de asemenea, 
perioada lungă de așteptare pentru o mașină direct de la 
producător (14%).
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De ce preferi/ai preferat
o mașină rulată în locul

uneia noi?42,50%

9,25% 8,00%
14,25%

2,75%

Este o variantă mai
inteligentă/ieftină,

deoarece devalorizarea este
mai mică după primul anr

Nu-mi pot permite
una nouă

Nu vreau să stau
cu griji că o voi

deteriora

Disponibilitatea
limitată a mașinilor noi

Timpi de
livrare mari

Din alte motive

48,50%

* alege cel mult 2 răspunsuri

“Este de notorietate că un vânzător bun 
trebuie să înțeleagă nevoile clientului mai 

bine decât clientul însuși. Rezultatele 
cercetării noastre susțin această 
concluzie, indicându-ne că în jumătate 

dintre cazuri oamenii decid să cumpere 
o mașină știind doar în linii mari ceea ce își

doresc, �ind deschiși la propuneri. Mai bine 
de jumătate dintre respondenți se bazează pe 
recomandarea primită, în timp ce doar 45% dintre ei știu 

cu exactitate ceea ce caută. Ambele grupuri ne 
responsabilizează și ne fac să �m conștienți în �ecare zi 
că, pe lângă încredere, calitate și �abilitate, clienții noștri 
cumpără un vis!”

Alex Garciu  
Manager de vânzări Spotawheel România



7

3. Finanțare  

Cum plănuiești să plătești/ai
plătit mașina?

 

* alege un răspuns

Cash 55%

Trade-in 21,5%

Leasing 7,8%

Finanțare/credit 11,8%

Nu știu sigur 3,3%

55,0%
21,5%

7,8%

11,8%

Atunci când aleg o mașină rulată, românii caută vânzători 
care să le garanteze diverse opțiuni de �nanțare. 
În prezent, numerarul rămâne cea mai populară formă de 
plată în sectorul mașinilor rulate.

3,3%

“Singura constantă în viață este 
schimbarea! Vedem asta din ce în ce 

mai pregnant în industria auto, care 
trece printr-o schimbare majoră, 
poate cea mai impo�antă din istoria 

recentă. Totul a început cu pandemia 
globală, continuând cu situația 

regretabilă din Ucraina, spre o adaptare 
continuă nu numai a jucătorilor din această piață cât, mai 
ales, a schimbării compo�amentului de consum. Oamenii 
sunt din ce în ce mai atenți la felul în care își cheltuie banii, 
iar decizia de achiziție a unei mașini începe să �e tratată 
mai mult rațional. Astfel, observăm că majoritatea 
respondenților se îndreaptă către o mașină rulată pentru 
un randament mai bun al investiției lor, fără a neglija 
calitatea și �abilitatea. Adică încrederea că mașina 
rulată va avea bene�ciile unui autovehicul nou, 
dar prețul și deprecierea aferente unei mașini 
second-hand.”

Alex Garciu
Manager de vânzări Spotawheel România
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4. Factorii care 
in�uențează alegerea 
unei mașini

Când cauți următoarea ta mașină,
care dintre următoarele joacă cel mai impo�ant

rol în luarea deciziei?

47,5%

18,8% 12,5%

44,5%

65%

0%

18,5%19%
25%

Tehnologia
din mașină

Ecologie

Durata și
acoperireagaranției

Siguranță Spațiu/capacitate
de încărcare

 Inspecția tehnică 

Confo� Stilul
exterior/interior

 Ofe�a
de preț

Altele

* alege cel mult cinci răspunsuri

α. Siguranță
b. Preț
c. Fiabilitate

Ce caracteristici ale mașinii joacă un rol 
cheie pentru șoferii români?
Siguranța este cea mai impo�antă pentru ei – peste 
65% dintre respondenți au spus că este cel mai impor-
tant factor care in�uențează alegerea unui anumit vehi-
cul. Tehnologia este al doilea (50%), iar �abilitatea este al 
treilea (45%). Confo�ul, consumul redus, precum 

și prestigiul mărcii / modelului au fost pe următoarele 
poziții. Caracteristici precum ofe�e de preț, interiorul / 
exteriorul vehiculului și inspecția tehnică sunt mult mai 
puțin impo�ante.

Indiferent dacă decideți să cumpărați o mașină de la 
showroom sau rulată, test drive-urile se bucură de o 
popularitate susținută. Clienții indică faptul că un test 
drive este momentul cheie care îi ajută să decidă asupra 
alegerii mărcii sau modelului mașinii (30%). Peste 16% 
dintre români iau decizia de cumpărare imediat după test 
drive. Alți factori care in�uențează luarea deciziei sunt, 
printre altele, un vânzător de încredere și proces 
transparent, precum și garanția extinsă.

Fiabilitate

Prestigiul
mărcii/modelului

 

Consum de
carburant

 

48,5% 39% 41%

6%
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Pentru ce suntem dispuși să plătim 
mai mult?

Fără birocrație în
procesul de cumpărare

Proces de plată
ușor și rapid

Livrare acasă pentru
test drive

Inspectarea și
ce�i�carea mașinii

Obținerea de consultanță
cu privire la produsele

de �nanțare

Nu sunt dispus(ă) să plătesc
în plus pentru niciuna dintre

facilitățile oferite

Ce moment, dacă este cazul,
ar �/a fost momentul crucial

în luarea deciziei cu privire
la marcă/model?

 

 

Pentru care dintre 
următoarele ai � dispus(ă) să 
plătești un preț mai mare?
* alege un răspuns

5,5%

10,8%

10,8%

4,0%

17,5%

51,5%

* alege cel mai impo�ant

8,50%

4,50%

9,50%

11,75%

16,50%

8,50%

9,75%

1 %

30%Testarea mașinii

Găsirea unui plan 
de �nanțare potrivit

Garanția extinsă 
și ce acoperă

Încrederea și 
transparența vânzătorului

Citirea recenziilor modelului

Analizarea comparațiilor
între vehicule

Nu a existat 
un moment 
crucial

Altele

προσφορά

Aναλυτική οικονομική 
προσφορά

Din nou, se dovedește că prioritatea românilor este sigu-
ranța și starea tehnică bună a mașinilor. Peste 50% dintre 
respondenți au indicat că pot plăti suplimentar pentru o 
mașină inspectată și ce�i�cată.

Mai puțin impo�ante au fost aspecte precum facilitarea 
formalităților legate de achiziționarea unui vehicul, un 
proces de plată necomplicat și rapid, posibilitatea de a 
pune la dispoziție mașina pentru un test drive la adresa 
indicată sau sprijinul unui consilier �nanciar.

Vederea informațiilor detaliate 
legate de preț

“Vorbeam despre rentabilitatea în timp a 
achiziției unei mașini rulate. Studiul ne 

arată că, deși forma de plată “cu banul 
jos” rămâne cea mai populară printre 
români, compo�amentul de consum 

începe să se schimbe. Observăm un 
trend crescător atât pentru segmentul 

de �nanțare, dar sunt de luat în seamă și 
părțile de “trade-in”, respectiv leasing operațional, care
încep să �e cerințe la care piața trebuie să se adapteze. 
Responsabilitatea joacă și aici un rol cheie: calitatea 
produsului care la un “buy-back” ulterior să reprezinte un 
punct fo�e în negociere, opțiunile de �nanțare, dar și 
serviciile post-vânzare sunt elemente care fac diferența
într-o piață atât de dinamică”,

Alex Garciu
Manager de vânzări Spotawheel România
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Puncte de vânzare
locale

62,50%

La căutarea unei mașini,
cât de impo�ante sunt aceste surse

de informare pentru tine?

Ai cumpăra/ai
cumpărat o mașină

online

 

 
(fără test drive/fără să o vezi în persoană)?

Căutare pe Google

Recenzii ale
proprietarilor

Familie și prieteni

Videoclipuri cu mașini și
recenzii video ale

mașinilor

70,50%

68,25%

68,25%

62%

Unde căutăm păreri despre 
mașini?

18%

82%
NU

DA

Când caută informații despre modele și mărci speci�ce, 
românii folosesc multe surse. Peste 70% dintre respon-
denți a�rmă că motorul de căutare Google este principala 
sursă de informare pentru ei. Aproximativ 62% indică 
faptul că opiniile proprietarilor unui anumit model sunt 
impo�ante, dar și opinia familiei și prietenilor contează. 
Platformele de tip marketplace, precum și testele video 
postate pe internet au o in�uență ceva mai mică asupra 
deciziei de a cumpăra o mașină.
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5. Cum cumperi 
 o mașină în era

internetului

Care sunt bene�ciile cumpărării unei 
mașini online?

Politică de retur 
și rambursare completă

Nu aș cumpăra niciodată 
o mașină online

Rapo� de inspecție 
tehnică disponibil

Recenzii pozitive din pa�ea clienților
care au cumpărat online

Garanție 
îndelungată

Reputația 
dealerului

Aș găsi un 
chilipir

34,8%

34,8%

10,1 %

3,1%

9,8%

5,2%

Altceva0,6%

1,8%

Există ceva din lista de mai
 jos care te-ar face să iei în

calcul cumpărarea unei mașini
online (fără test drive/fără să o vezi în persoană)? 

Ce mod de achiziție este 
cel mai de încredere pentru tine?

Cumpărare de la 
un dealer o�cial 
care vinde și mașini 
rulate

Cumpărarea de la 
un vânzător privat

Cumpărarea de la un 
dealer de mașini rulate

Cumpărarea de la 
un dealer străin

Altul

27,3%47,5%

17,8%

1,3%

18% dintre pa�icipanții la sondaj au declarat că pot decide 
să cumpere o mașină rulată parcurgând întregul proces 
prin internet, fără a veri�ca mai întâi vehiculul în timpul 
unui test drive. Chiar dacă majoritatea clienților încă 
preferă să-și vadă viitoarea mașină înainte de a lua o deci-
zie de cumpărare, schimbarea acestei tendințe în ultimii 
ani este clară. Noile tendințe în cumpărarea unei mașini 
reprezintă o provocare pentru vânzători. Un rol și mai 
mare l-au jucat selecția corectă a mașinilor și accentul 
pus pe soluțiile care facilitează procesul de selectare a 
unui vehicul.

Principalii factori care îi determină pe clienți să cumpere 
online sunt facilitățile oferite de e-dealeri. Aproape 35% 
dintre respondenți au indicat că posibilitatea de a returna 
mașina achiziționată este de mare impo�anță pentru ei. 
Aceasta este urmată în sondaj de rapo�ul de inspecție 
tehnică și de garanția extinsă, care sunt la fel de impo�an-
te pentru aproximativ 10% din cei intervievați.

6,3%

“Probarea produsului înainte de 
cumpărare este foa�e impo�antă! 

Înțelegem asta încă din copilărie când, 
la piața din ca�ier gustam mai întâi o 
căpșună până când să cumpărăm 2 

kg. Compo�amentul nu se schimbă 
nici în cazul achiziției de mașini, doar că 

motivele pentru care facem asta se 
schimbă un pic. Dacă în cazul automobilelor noi rolul 
test-drive-ului este acela preponderant de a decide ce 
model ni se potrivește mai bine, în cazul mașinilor 
second-hand acestui motiv i se mai adaugă unul extrem 
de impo�ant: ce�i�carea proprie a calității vehiculului 
rulat pe care îl avem în vedere. Rezultatele studiului ne 
arată că, în proporție covârșitoare,
elementele decisive în procesul de cumpărare sunt 
test-drive-ul și încrederea în vânzător, iar
dacă le corelăm pe cele două ne dăm seama că, dacă 
oamenii cumpără un vis, dealerii de
mașini rulate vând încredere!” 

Alex Garciu
Manager de vânzări Spotawheel România
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6. Încrederea în 
dealeri
Pe cine ne bazăm atunci când alegem 
mașini second hand? 

Ce mașini crezi că sunt 
mai de încredere?

Mașini care încă nu au fost 
impo�ate și sunt încă înmatriculate 
într-o altă țară

Mașini care au avut prima 
înmatriculare în țară

Mașini rulate deja impo�ate

Altele

39,00%

35,25%

23,75%

2,0%

Baza de date cu mașini rulate oferite de dealeri este în 
continuă creștere. Înseamnă și că suntem mai dispuși să 
folosim recomandările lor? Cu siguranță, da. Aproape 
jumătate dintre persoanele care au pa�icipat la sondaj 
spun că ar cumpăra o mașină de la un dealer o�cial care 
oferă și mașini second hand. 28% încă mai au încredere 
într-un proprietar privat, în timp ce 18% ar cumpăra de la 
un dealer de auto rulate.

Care sunt concluziile? Din păcate, încrederea în dealerii 
de mașini second hand este încă destul de scăzută. 

Anii de obiceiuri și tradiții de cumpărare complet diferite 
fac di�cil pentru români să treacă la alte opțiuni disponi-
bile pe piață. Există din ce în ce mai multe opțiuni care nu 
necesită mult efo� din pa�ea clientului. O ofe�ă prezen-
tată și dovedită corespunzător și îmbunătățirile introdu-
se în procesul de cumpărare, inclusiv o platformă de 
vânzare ușor accesibilă și intuitivă, pot face clienții să 
acorde mai multă atenție ofe�elor dealerilor de mașini 
rulate.
Originea mașinii pe care dorim să o cumpărăm se dove-
dește a �, de asemenea, impo�antă. Clienții români 
înclină să aleagă mașini care nu au fost înregistrate sau 
nu au rulat în România înainte. Pentru ei, aceasta este o 
garanție a calității și siguranței, care se numără printre 
cele mai impo�ante aspecte atunci când aleg o mașină la 
mâna a doua.
într-un proprietar privat, în timp ce 18% ar cumpăra de la 
un dealer de auto rulate.



“Trendul de a trata achiziția unei mașini drept 
investiție, de a calcula evoluția valorii ei în 

timp și de a minimiza devalorizarea 
anuală este unul evident. Acest nou 
compo�ament de consum, cât și 

situația disponibilității globale a 
mașinilor noi, duc către o creștere rapidă 

a pieței de mașini rulate. Deși având o 
tendință clară, acest segment rămâne încă unul umbrit de 
lipsa de încredere a consumatorilor, pentru care calitatea 
produsului și siguranța achiziției devin elemente cheie în 
alegerea unui dealer. La Spotawheel tratăm cu maximă 
responsabilitate totul începând încă de la achiziția 
mașinilor pe care le comercializăm și continuând în același 
mod mult timp după semnarea contractului de vânzare cu 

noul nostru client. Nu ne oprim nici după 14 zile, cât timp 
oferim posibilitatea cumpărătorilor să returneze mașina 
fără niciun motiv invocat, și oferim o garanție de până la 5 
ani, pentru a ne îndeplini misiunea ca toți românii să 
conducă mașini sigure și �abile! Într-o piață încă 
dominată de hibe ascunse, inspectorii Spotawheel 
urmăresc o serie de criterii extrem de stricte pentru a se 
asigura că toate mașinile noastre respectă standardele 
cele mai înalte de calitate. Spotawheel consideră cu tărie 
că �ecare român merită o mașină mai bună și își propune 
să devină ce�i�carea calității mașinilor rulate în România!”

Alex Garciu

 

Manager de vânzări Spotawheel România



-

Spotawheel este un dealer și o platformă inovatoare de 
comerț electronic dedicată vânzării de mașini rulate. 
Compania a început să își desfășoare activitatea în Grecia 
în 2016 și s-a lansat pe piața din Romania în aprilie 2022. 
Ocupă primul loc în clasamentul companiilor cu cea mai 
rapidă creștere de pe piața de mașini second hand din 
Europa și locul 39 între primele 1000 de companii cu cea 
mai rapidă creștere de pe continentul nostru.

Contact:
Veronica Negru, Manager de marketing
veronica.negru@spotawheel.ro, +40 762 614 631

Birouri și Showroom
Splaiul Independenţei Nr. 319, Sema Parc, Clădirea Paris, Intrarea C,
Pa�er, Sector 6, București 
Telefon: +031 631 3974
Email: hello@spotawheel.ro


