
 

 
 

  FF CUSTOM & CLASSIC CARS   PROFIL FIRMY. 

FF CUSTOM & CLASSIC CARS TO MARKA POWSTAŁA DZIĘKI AUTENTYCZNEJ PASJI WŁAŚCICIELI DO 
SZEROKO ROZUMIANEJ KLASYCZNEJ MOTORYZACJI… 

Od zawsze bardziej przyciągał nas widok aut z lat 60, 70  czy 80 niż produkty masowej motoryzacji.  
Od zawsze także jeździliśmy wyjątkowymi samochodami - zupełnie innymi niż Ci, dla których najważniejszym 
parametrem czterech kółek był ich rocznik. Prowadząc od wielu lat kompleksowe interdyscyplinarne projekty dla 
naszych klientów z branży automotive  postanowiliśmy otworzyć nowy rozdział - firmę bazującą na fundamencie 
doświadczeń zdobytych przez 15 lat na rynku motoryzacyjnym, która dzięki zaufaniu jakim obdarzają nas nasi klienci 
będzie mogła pomóc im kompleksowo w realizacji marzeń o własnym klasycznym samochodzie ... 

 

  KAMIENIE MILOWE W HISTORII FIRMY   . 

Historia firmy to ponad 15 lat doświadczeń na rynku motoryzacyjnym. Poniżej chcielibyśmy zaprezentować 
szczególnie ważne w naszej historii wydarzenia, które najlepiej pokażą skąd się wywodzimy i kim jesteśmy.  

 
ROK 1999  
Działając w oparciu o zachodnie wzorce, które podpatrzyliśmy m.in. na odbywających się w Niemczech targach zbudowaliśmy od 
podstaw jedną z pierwszych w Polsce firm zajmujących się profesjonalnym nagłośnieniem samochodowym. 

 
ROK 2000 
Zbudowaliśmy jeden z pierwszych w Polsce profesjonalnych samochodów demonstracyjnych oparty o klasycznego Mercedesa 
230 W114 kompleksowo restaurując od podstaw auto i instalując w nim profesjonalną zabudowę wysokiej klasy systemu car hi-
fi. Samochodem tym zdobyliśmy Wicemistrzostwo Polski w klasie 300-600W. 

 

  
 
ROK 2005 
Przygotowany przez nas kompleksowo samochód demonstracyjny dla JBL Polska został jako pierwsze auto z Polski / Europy 
środkowej zaprezentowany na największych europejskich targach branży Car & Sound Sinsheim na oficjalnym stoisku JBL 
Europe. Ten sam samochód został również zaprezentowany także na światowej stronie JBL.com co było ewenementem w 
tamtych czasach. 

   



ROK 2006 
Rozpoczęcie stałej współpracy z TVN TURBO. W ramach programu Automaniak prowadzonego m.in. przez Macieja 
Wisławskiego budowaliśmy samochód demonstracyjny, który został rozlosowany w ramach konskusu wśród widzów 
programu. 

 

   
 ROK 2008 
Kolejny odrestaurowany przez nas kompleksowo oraz profesjonalnie przebudowany samochód demonstracyjny GMC 
Safari z 1984 roku został jako pierwsze auto z Europy środkowej zaprezentowany na światowym stoisku koncernu 
Harmann International na niezwykle renomowanych targach IFA Berlin.  

 

     
ROK 2010 
Powołanie nowej dywizji firmy FF CUSTOM & CLASSIC CARS, która jako odrębny byt ma się zajmować wyłącznie 
motoryzacją klasyczną w szeroko rozumianym zakresie. W zakresie działalności wyszukanie, renowacja, modyfikacja  
i serwis samochodów klasycznych. Pracujemy nad pierwszymi projektami. Powstaje strona internetowa firmy. 
 

   
ROK 2011 
Budujemy na zamówienie naszego klienta pierwszego FF Speedstera, który stanowi zaczątek małej serii takich 
pojazdów wytwarzanych przez nas dla indywidualnych odbiorców.  
 

ROK 2011 
Powstaje profil firmy na portalu społecznościowym Facebook. Nawiązujemy w ten sposób szeroki kontakt z fanami 
klasycznej motoryzacji prezentując naszą ofertę, zrealizowane projekty, ważne wydarzenia czy dokonania. Do dnia 
dzisiejszego nasz profil uzyskał już ponad 6500 polubień! 

 
 

https://www.facebook.com/FF.CLASSIC.CARS 
 



ROK 2012 
Na targach pierwszych ogólnopolskich targach motoryzacji klasycznej Autonostalgia w Warszawie oficjalnie 
prezentujemy na naszym firmowym stoisku drugiego zbudowanego przez nas FF Speedstera szerokiej publiczności. 
Samochód zostaje bardzo dobrze przyjęty także przez profesjonalną część zwiedzających / wystawców. 
 

   
ROK 2013 
FF Speedster zostaje zauważony i zaprezentowany  w wielu ogólnopolskich mediach. Samochód pokazują na 
pierwszych stronach działu moto portale Dziennik.pl oraz ONET.PL - linki do artykułów / video dostępnych on line. 
 

   
 

http://auto.dziennik.pl/aktualnosci/artykuly/439513,polak-potrafi-zobacz-niesamowity-samochod-z-wroclawia-zdjecia-ff-speedster.html  
http://moto.onet.pl/kultowy-roadster-powstaje-we-wroclawiu/4ggh8             

 
ROK 2013 
Zbudowany przez nas FF Speedster 2.1 zostaje zaprezentowany  w programie MOTO ON telewizji TVN TURBO. 
Poniżej zdjęcia z realizacji materiału video dla w/w programu. Prowadzącym reportaż był Marcin Orzepiński.  
 

  
  

 
 
 
 



ROK 2014 
W renomowanym magazynie Auto Motor i Sport pojawiają się recenzje budowanego przez nas FF Speedster oraz 
odremontowanego przez naszą firmę Datsuna 260Z. Poniżej zdjęcia z artykułów. 
 

  
 
ROK 2014 
Bierzemy udział w targach motoryzacji klasycznej OSLO MOTOR SHOW. Prezentując naszą ofertę zagranicznym 
partnerom nawiązujemy branżowe kontakty, które owocując podjęciem współpracy z firmą OldtimerService z Oslo.  
 

  
 
 
ROK 2014 
Renomowany magazyn FORBES.PL w dziale FORBES PIERWSZY MILION opisuje biznes związany z renowacją / 
odbudową / budową samochodów klasycznych na przykładzie naszej firmy i tworzonego przez nas FF Speedster. 
Poniżej zdjęcia oraz link do artykułu dostępnego on line. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
http://pierwszymilion.forbes.pl/5-biznesow-ktore-mozna-dopasowac-do-kazdego-gustu,artykuly,185535,1,1.html 

 



ROK 2015 
Podczas najbardziej prestiżowych europejskich targów motoryzacji klasycznej Retromobile w Paryżu bierzemy udział 
w licytacji samochodów klasycznych z szeroko komentowanej na świecie odnalezionej niedawno zapomnianej 
przez dekady legendarnej kolekcji BAILLON.   
 

 
 

   
 
 

  WARSZTAT   . 

FF CUSTOM & CLASSIC CARS WROCŁAW to profesjonalny warsztat oferujący usługi w zakresie kompleksowej 
RENOWACJI SAMOCHODÓW KLASYCZNYCH / ZABYTKOWYCH klasy OLDTIMER i YOUNGTIMER.  
 
Z nieustającą pasją przywracamy klasykom pełny blask. Nie ma dla nas projektów nie do zrealizowania. Prowadzimy 
kompleksowo prace od blacharki przez lakierowanie, mechanikę, tapicerkę / wnętrza, aż po modyfikacje 
samochodów klasycznych w tym także do sportu.  
 
Poniżej kilka zdjęć z naszych warsztatów… 

 

 
 

  



  PRZYKŁADOWE REALIZACJE   . 

Poniżej przykładowe realizacje kompleksowe przeprowadzone w naszej firmie. Samochody te były poddane 
procesowi renowacji bądź pełnej odbudowy w zależności od stanu i zlecenia pochodzącego od klienta. 
Przedstawiamy wyłączne przygotowane przez nas samochody co możemy udokumentować… 
 

   

  

  

    



  NASZA SPECJALIZACJA – RYNEK SAMOCHODÓW KLASYCZNYCH   . 

 

Pasjonując się od ponad dekady samochodami klasycznymi i pracując w branży pojazdów zabytkowych doskonale 
znamy realia panujące na tym rynku. Poniżej nasze atuty w skrótowym podsumowaniu: 
 

• mamy wypracowane przez lata interpersonalne kontakty w Polsce i Europie, którymi posługujemy się 
szukając samochodów dla naszych klientów 

 

• swobodnie poruszamy się na rynku korzystając nie tylko z szeroko dostępnych w internecie ofert co  
z możliwości zakupu samochodów klasycznych często bezpośrednio lub poprzez pierwszy kontakt - dzięki 
temu możemy dysponować ofertami niedostępnymi dla szerokiej rzeszy odbiorców 

 

• dzięki biegłej znajomości języka niemieckiego i dobrej znajomości języka angielskiego nie ma dla nas barier, 
analizujemy specjalistyczną zachodnią prasę oraz specjalistyczne portale szukając tam informacji i inspiracji 

 

• uczestniczymy w branżowych europejskich targach i aukcjach gromadząc wiedzę i niezbędne doświadczenie, 
obserwujemy trendy i analizujemy możliwości zakupu poszczególnych modeli samochodów także pod 
względem inwestycyjnym stale trzymając kontakt z rynkiem  

 

• pracujemy w oparciu o zebrane przez lata informacje dotyczące poszczególnych modeli samochodów 
klasycznych co pozwala na trafne wyodrębnienie samochodów wartych zainteresowania pośród ogromnej 
ilości dostępnych klasyków  

 

• dzięki prowadzonemu przez nas warsztatowi i odpowiedniemu know how możemy w przemyślany i dobrze 
skalkulowany sposób podnieść wartość zakupionego samochodu dzięki jego naprawie / modyfikacji czy 
poddaniu procesowi renowacji 

 

• orientujemy się zatem biorąc pod uwagę powyższe, które modele samochodów klasycznych warto 
zainwestować i jak poprowadzić tą inwestycję by zapewnić sobie zysk za chwilę lub maksymalizację zysków w 
najbliższej przyszłości  

 

• dzięki kontaktom i znajomości rynku pomożemy także w procesie ew. sprzedaży auta celem realizacji zysków 
uzyskując możliwie najlepszą cenę 

 
 

Samochody klasyczne jako inwestycja alternatywna zyskują w ostatnim 
czasie niezwykłe powodzenie.  Wg wielu specjalistów ta branża oferuje  
w chwili obecnej jedne z najlepszych stop zwrotu dzięki ograniczonej 
podaży, a coraz większemu popytowi. Średni zysk z inwestycji  
w samochód klasyczny przekracza często 50-60% w stosunku 5-cio 
letnim, a wybrane modele samochodów nierzadko podwajają swoją 
wartość z roku na rok. 
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