
Mail nr 2


1. Luksusowy samochód elektryczny 487 KM BYD HAN (517 KM BYD 
TANG) dla każdego dorosłego Polaka 

 Chciałbyś jeździć samochodem elektrycznym? Myślę, że niewiele osób odpowie 
negatywnie. Tylko fani dźwięku silnika spalinowego bedą się zastanawiać. Powstały już 
symulatory dźwięku silnika spalinowego, aby ostrzegać pieszych, gdyż samochody 
elektryczne poruszają się bezszelestnie. Kliknij w zdjęcie, a zobaczysz prezentację. 

Samochód ten zyskał przydomek „killer Tesli”.  

Czy cena 5000 zł nie jest zbyt wygórowana? Katalogowa cena to 270.000 zł w 
najbogatszej wersji. U nas  wpłata na samochód wynosi 5000 zł, a reszta rozłożona 
jest na 10 lat, z tym że pozostałe raty my płacimy za Ciebie - samochód 
samospłacający się (wyjaśnienie w dalszej części tekstu). To tak jakbyś dostał rabat 
98,15% pod warunkiem, że w ciągu najbliższych kolejnych 5 lat nikomu nie ujawnisz 
źródeł informacji w jaki sposób udało się Tobie nabyć ten samochód.  

 Nasza oferta ma jedną wadę. Czas oczekiwania na dostawę pierwszych 
samochodów wynosi: 

7 miesiąc 3900 samochodów          
8 miesiąc 4650 samochodów            
9 miesiąc 9450 samochodów                    
10 miesiąc 19.050 samochodów               
11 miesiąc 26.850 samochodów          
              

https://www.youtube.com/watch?v=QYQWCLuaL9M


Dlaczego tak długo? Jak się zdążyłeś zorientować producentem samochodu BYD HAN o 
mocy 497 KM lub BYD TANG o mocy 517 KM jest firma BYD China (Build Your Dreams), 
znana na polskim rynku z dostawy autobusów miejskich. Firma ta dostarcza samochody 
elektryczne do Norwegii i Niemiec, gdyż tam najwięcej sprzedaje się samochodów 
elektrycznych. W Polsce pomimo dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
niewiele osób skorzystało z tego wsparcia, gdyż samochody elektryczne są droższe od 
spalinowych.  

Zeszłoroczne programy ( 2020 r.) nie znalazły wielu zwolenników. Z programu 
dla osób fizycznych w 2020 skorzystało 261 osób, a spośród nich na 
dofinansowanie po rozpatrzeniu wniosków może liczyć 256 kierowców 
elektryków. W programie eVan przyjęto 68 wniosków, a w programie Koliber 
tylko jeden. Wszystko wskazuje na to, że program Mój elektryk poszerzony o 
nowe możliwości będzie popularniejszy.

Według danych z 22 listopada 2021 r. , w generatorze wniosków w NFOŚiGW 
było 1226 wniosków na łączną kwotę 26 130 000 zł, w tym od posiadaczy 
Karty Dużej Rodziny (KDR) – 290 wniosków na kwotę 7 830 000 zł.

Jak widać szału nie ma. 

Barierą jest wysoka cena elektryków, a co za tym idzie wysokie raty miesięczne.

Transport z Chin do Polski to ponad miesiąc i to pod warunkiem, że będziemy odbierać 
partiami po 5000 samochodów (pojemność jednego samochodowca - statku do transportu 

Krótka prezentację możesz obejrzeć tutaj (kliknij w zdjęcie).  

https://www.youtube.com/watch?v=d6RWONTQC4o


samochodów).    W Polsce samochody będą dostarczane do Gdańska na trzy nabrzeża : 
Teren Wolnego Obszaru Celnego, nabrzeże Oliwskie oraz nabrzeże Westerplatte. Tam 
odbierzesz samochód najszybciej. Dostawa w głąb kraju może wydłużyć ten czas o ok. 1 
miesiąc. Ofertę kierujemy głównie do młodych ludzi, którzy nie mają samochodu lub mają 
zabytek klasy zero, ledwo jeżdżący.  

 Kiedyś można było wejść do salonu samochodowego i wyjechać nowym 
samochodem. Jeśli miałeś ochotę na indywidualną konfigurację to trzeba było poczekać   
3 - 4 miesiące. Dzisiaj te czasy odeszły w niebyt. Przychodzisz do salonu i musisz uzbroić 
się w cierpliwość. Oczekiwanie na Twój wymarzony samochód to ok. 6 miesięcy, albo i 
więcej. Z powodu braku chipów dealerzy nie chcą się deklarować, że za 6 miesięcy 
będziesz mógł odebrać samochód. Zastrzegają sobie, że czas ten może ulec wydłużeniu. 
W dawnych czasach, abyś zdecydował się na zakup samochodu dealerzy dokładali radio, 
dywaniki welurowe, klimatyzację itp., tzw. gratisy, abyś nie uciekł do innego salonu. Czasy 
te skończyły się definitywnie.  

 Obecnie istniejący bonus, który podpowiadamy,  to 18.750 zł w przypadku 
osób fizycznych, który otrzymasz od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
po odbiorze samochodu i zarejestrowaniu go na Siebie  

lub  

 jeśli posiadasz Kartę Dużej Rodziny to otrzymasz 27.000 zł.  

Generator wniosków, regulamin i wszystkie informacje znajdziesz tutaj  

https://www.gov.pl/web/elektromobilnosc/nabor-dla-osob-fizycznych 

lub tutaj 

https://www.gov.pl/web/elektromobilnosc/nabor-dla-przedsiebiorcow-i-podmiotow-innych-
niz-osoby-fizyczne 

Do kategorii przedsiębiorców zaliczane są osoby: 

• osoby fizyczne (w tym rolnicy indywidualni), 
• przedsiębiorcy, 
• jednostki sektora finansów publicznych, 
• stowarzyszenia i fundacje, 
• spółdzielnie, organizacje religijne, osoby prawne, 
• instytuty badawcze. 

Jednak bonus, który my proponujemy, to sprzedaż ratalna oraz, że: I rata wynosi  
tylko 5000 zł. Pozostałe raty (okres spłaty 10 lat) my płacimy za Ciebie. 
Prawdopodobnie okres ten zostanie bardzo mocno skrócony tj. do 4 - 5 lat, a nawet 
krócej. Nie jest wymagane posiadanie zdolności kredytowej i jakichkolwiek 
zabezpieczeń. Jedynym zabezpieczeniem jest samochód.  

 Na ten cel NFOŚ przeznaczy 100 mln zł w tym roku. W kolejnych latach program 
będzie kontynuowany. 100.000.000 zł /18.750 zł = 5333 osoby. Niestety samochodu Byd 
Han w tym roku nie ma szans abyś otrzymał (pierwsze samochody będą dopiero w 8 

https://www.gov.pl/web/elektromobilnosc/nabor-dla-osob-fizycznych
https://www.gov.pl/web/elektromobilnosc/nabor-dla-przedsiebiorcow-i-podmiotow-innych-niz-osoby-fizyczne
https://www.gov.pl/web/elektromobilnosc/nabor-dla-przedsiebiorcow-i-podmiotow-innych-niz-osoby-fizyczne


miesiącu, a 8 miesiąc to luty). Jest duża szansa, że w 7 miesiącu będziemy w stanie 
dostarczyć ok. 3900 samochodów Byd Han, a to byłby już styczeń.  

 Jeśli jesteś przedsiębiorcą to pula dofinansowań wzrasta do poziomu 400 mln zł i 
dotacje wynoszą od 18.750 dla samochodów osobowych i do 70.000 zł dla samochodów 
dostawczych.  

 W przyszłym roku jeśli pula dotacji będzie utrzymana na poziomie  500 mln zł to 
500.000.000/18.750 = 26.666 samochodów otrzyma dotację. 

  Żebyś nie martwił się o możliwość ładowania samochodu informujemy, że na 
każde 150 domów wybudujemy ultra szybką ładowarkę o mocy 350 kW. W pierwszym 
roku wybudujemy 2477 ultra szybkie stacje ładowania 350 kW, po jednej w każdej gminie,, 
przy obecnej liczbie 611 szt. i to o zdecydowanie mniejszej mocy (w tym dwie o mocy 350 
kW). W drugim roku planujemy wybudować 5.822 takich stacji (po ok. 2 szt. w każdej 
gminie). Docelowo w ciągu 7 lat takich stacji będzie na terenie Polski 24.000 szt. Oznacza 
to, że co 3000 m będzie jedna taka stacja. W stosunku do obecnych stacji nasze stacje 
będą w pełni zautomatyzowane, tzn. żeby naładować Swój samochód nie będziesz 
musiał wysiadać z samochodu (wystarczy zatrzymać się w odpowiednim miejscu). 
Niezależnie w każdym domu będzie ładowarka 11 kW z darmową energią.  

 Jak wspomniałem samochód kosztuje 270.000 zł brutto. Wpłacasz 5000 zł 
brutto, a reszta rozłożona jest na 10 lat w tzw. systemie samospłaty tj. pozostałe raty 
płaci poręczyciel.  Cena samochodu może ulegać zmianie z powodu zmian kursów 
walut, ale to nie będzie Twoje zmartwienie, tylko nasze. 

Po przeczytaniu tej informacji wszyscy bedą zastanawiać się o co tu chodzi. 5000 zł za 
samochód elektryczny? Wyjaśnienie w mailu nr 4.  

 Nasza firma praktycznie na samochodach niewiele zarabia i traktujemy wspieranie 
sprzedaży samochodów elektrycznych jako formę wsparcia sprzedaży domów. Kupując 
elektryka otrzymujesz dotację z NFOŚ w wysokości 18.750 zł i stać Ciebie będzie na 
opłacenie dodatkowo  I raty za dom w wysokości 13.750 zł. Samochód elektryczny w 
pakiecie z domem zapewnia Tobie darmowe paliwo (prąd do ładowania baterii) 
dożywotnio.  


