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Gudriem.lv: Ietaupīt uz degvielas rēķina gatavs tikai katrs astotais autobraucējs
Tikai 12% autovadītāju pērk degvielu tajās degvielas uzpildes stacijās (DUS), kur tā ir
lētāka. Visvairāk (44%) aptaujāto dod priekšroku konkrētas firmas DUS, bet 9% atzīst, ka
uzpilda degvielu jebkurā tuvākajā DUS. Šādi rezultāti iegūti salīdzināšanas portāla
Gudriem.lv veiktajā aptaujā, kas noritēja portālā Draugiem.lv. Aptaujā piedalījās 75
tūkstoši respondentu.
Lai noskaidrotu autovadītāju gatavību ietaupīt līdzekļus, pērkot degvielu, tika uzdots jautājums: ”Kurā
DUS jūs visbiežāk iegādājaties degvielu savam auto?”. 35% aptaujāto atzina, ka viņiem nav vajadzības
pirkt degvielu, pie tam sieviešu šajā kategorijā ir par 14% vairāk nekā vīriešu, attiecīgi 40% un 26%.
Ceturtā daļa aptaujāto apgalvo, ka visbiežāk pērk degvielu Statoil, 11% - Neste un 8% - Lukoil
degvielas uzpildes stacijās.
Kā rāda Gudriem.lv pētījums, ietaupīt, pērkot degvielu, vēlas vien 12% respondentu - viņi meklē DUS,
kurā degviela ir vislētākā. Pie tam vīriešu vidū ietaupīt gatavo ir vairāk kā sieviešu vidū - attiecīgi 14%
un 11%. To, kuri neseko līdzi degvielas cenām un pērk to pa ceļam, ir 9%. Sadalījums pēc vecuma
parāda, ka vistaupīgākie autobraucēji ir cilvēki vecumā no 35 gadiem (15%), bet vecuma kategorijā līdz
24 gadiem šādu autobraucēju ir tikai 10%.
Komentējot pētījuma rezultātus, Swedbank Privātpersonu finanšu institūta direktora vietniece Diāna
Krampe atzīmē, ka, saskaņā ar institūta datiem, transporta izdevumi ir trešie lielākie mājsaimniecības
tēriņi, uzreiz pēc pārtikas un komunālajiem izdevumiem. Vienas mājsaimniecības transporta izdevumi ir
vidēji apmēram 100 lati mēnesī, no kuriem trīs ceturtdaļas ir degvielas izdevumi.
«Результаты исследования Gudriem.lv по многим позициям совпадают с выводами нашего опроса
о привычках в покупке топлива, -- поясняет Диана Крампе. -- Оба исследования подтверждают,
что примерно две три домашних хозяйств имеют как минимум один автомобиль. Причина столь
большого процента респондентов, которые доверяют конкретным автозаправочным брендам,
кроется в программах лояльности (скидки за литр топлива, дополнительный бесплатный сервис и
пр.), которые предлагают крупные сети АЗС. Кроме того, на первое место выступает вопрос
доверия к качеству горючего и обслуживанию. Не стоит забывать, что указанная тройка лидеров
(Statoil, Neste и Lukoil) имеют самую большую сеть АЗС. Так как разница в цене топлива
невелика, нередко для водителей важнее местонахождение АЗС». По словам Дианы Крампе,
большая часть автоводителей не считают 1-2 сантима за литр серьезной экономией, поскольку
общее снижение затрат на покупку горючего будет невелико – 1-2 лата в месяц.
„Gudriem.lv pētījuma rezultāti daudzās pozīcijās sakrīt ar mūsu aptaujas rezultātiem par degvielas
iegādes ieradumiem,” piebilst D. Krampe. „Abi pētījumi apstiprina, ka apmēram divām trešdaļām
mājsaimniecību ir kā minimums viens automobilis. Iemesls tik lielam respondentu procentam, kuri
uzticas konkrētam DUS zīmolam, slēpjas lojalitātes programmās (atlaides degvielai, bezmaksas papildus
pakalpojumi u.c.), kuras piedāvā lielie DUS tīkli. Nevajadzētu aizmirst, ka norādītajam līderu trijniekam
(Statoil, Neste un Lukoil), ir lielākais DUS tīkls. Tā kā degvielas cenu starpība ir neliela, autovadītājiem
nereti svarīgāka ir DUS atrašanās vieta. Liela daļa autovadītāju 1-2 santīmu starpību uz degvielas litru,
neuzskata par nopietnu ekonomiju, jo kopējais izmaksu samazinājums par degvielas iegādi būs neliels 1-2 lati mēnesī,” stāsta D. Krampe.
Privātpersonu finanšu institūts atgādina, ka degvielas izdevumu samazināšana palīdzēs saglabāt
braucienu intensitāti pat tajā gadījumā, ja degvielas cenas augs. Visdrošākais veids - apgūt
ekonomiskas braukšanas iemaņas, rūpīgi izplānot brauciena maršrutu, izmantot lojalitātes programmas
DUS, kā arī plānot kopīgus braucienus ar draugiem un paziņām, lai rastu iespēju sadalīt degvielas
izmaksas.
Gudriem.lv degvielas cenu salīdzināšanas serviss atrodams šeit: http://www.gudriem.lv/degviela?lng=lv

Salīdzināšanas portāls Gudriem.lv savu darbību uzsāka 2009.gadā. Tas ir neatkarīgs interneta resurss, kura
lietotājiem ir iespēja patstāvīgi salīdzināt dažādu pakalpojumu cenas. Ja sākotnēji portāls piedāvāja salīdzināt tikai
Latvijas tirgū pieejamo mobilo operatoru tarifu plānus, šodien iespējams salīdzināt arī priekšapmaksas kartes,
depozītus, ātros kredītus, OCTA polises, ceļojumu apdrošināšanas piedāvājumus, interneta un TV pakalpojumu
sniedzēju piedāvājumus, kā arī kolektīvās iepirkšanās interneta vietņu piedāvājumus. Drīzumā Gudriem.lv
lietotājiem būs pieejamas vēl vairāku aktuālo pakalpojumu salīdzināšanas iespējas.
Sarmīte Vucāne: tālr. – (+371) 29424515, e-pasts – sarmite@gudriem.lv, interneta mājas lapa – www.gudriem.lv.

