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MCPHERSON:
„EuroWarsztat  
umożliwia  
nam konkurencję  
ze stacjami ASO”

GóRZNY:
„EuroWarszat  
to wyraz chęci 
współpracy  
z profesjonalistami”

AUTOSERWIS 64:   
„EuroWarsztat 
poprawił 
zewnętrzny 
wizerunek warsztatu”

AUTO KLINIKA:   
„EuroWarsztat  
to sieć, która  
gwarantuje szkolenia  
i dalszy rozwój”

MAXI-WICZ:
„EuroWarsztat  
to droga 
do dalszego rozwoju 
naszej firmy”

WŁAdYSŁAW 
GAZdA:
„EuroWarsztat –  
cenimy współpracę  
z profesjonalistami”

GrzeGOrz  
SZULCZYńSKI:
„EuroWarsztat  
na 100% spełnia 
moje oczekiwania”

Witamy w sieci str. 16

TEMAT NUMERU: Szczegóły na str. 3

EUROWARSZTAT
To już 15 laT! jubileusz eurowarszTaTu





AKTUALNOŚCI

Zapraszamy!
Głównym tematem naszego 
numeru jest tym razem 
jubileusz: 15 lat sieci 
EuroWarsztat.  
Ale świętowanie w żaden 
sposób nie zwalnia 
naszego tempa. Wspólnie 
z partnerami rozszerzamy 
cały czas nasz asortyment 
(czytaj na stronach 6-9), 
promujemy naszą sieć  
w ramach specjalnych akcji 
(str. 13), szkolimy się  
(str. 15) i intensywnie 
rozwijamy. 
Z przyjemnością na stronach 
16-19 prezentujemy nowe 
warsztaty samochodowe, 
które w ostatnim czasie 
dołączyły  
do naszej sieci 
EuroWarsztat.
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Firma NGK Spark Plug, wprowadziła na 
europejski rynek wtórny dodatkową, 
dotąd występującą jedynie na rynku 
wyposażenia oryginalnego, świecę 
żarową NHTC: CZ551. Powstała ona 
specjalnie dla Daimler AG i była dotąd 
stosowana na pierwszym montażu 
wielu modeli Mercedesa.
Świeca ta posiada szczególne właści-
wości żarzące: ceramiczny element 
żarzący pozwala jej na osiągnięcie tem-
peratury pracy ok. 1000 °C w czasie 
krótszym niż 2 s. Ponadto posiada ona 
zdolność dogrzewania w stałej tempe-
raturze 1350°C przez wiele minut. 
Świeca żarowa CZ551 (Mercedes 
Part No. A0011597301, NGK Stock 
No. 91584) jest bowiem referen-
cją z wyposażenia oryginalnego 
4-cylindorwego silnika OM651, czyli 
podstawowego silnika Mercedesa, od 
2010 roku montowanego w ponad 60 
wersjach silnikowych aut tego produ-
centa Świeca CZ551 została dodana 
do asortymentu szybkorotujących 
świec żarowych D-Power jako numer 85.

Świece żarowe 
NGK z wyposażenia 
oryginalnego  
Mercedesa   
na rynku wtórnym

Sieć EUROWARSZTAT ma już 15 lat! Z tej okazji w hotelu 
Mazurkas zorganizowaliśmy specjalną konferencję. Spotka-
nie było okazją do podsumowania działań i rozwoju w sieci 
Eurowarsztat na przestrzeni ostatnich lat oraz zapowiedzią 
nowych przedsięwzięć.  
Po prezentacjach Prezesa Groupauto Polska Mariusza 

Dankowskiego oraz Koordynatora Krajowego sieci EURO-
WARSZTAT Zbigniewa Lewandowskiego odbyły się mini 
tragi z udziałem 15. dostawców  
z grupy premium. Dla gości przygotowano specjalne oferty 
handlowe możliwe do zrealizowana tylko podczas trwania 
targów. Spotkanie zakończyło się uroczystą kolacją pod 
hasłem „Lata 20-ste – Prohibicja”.

15 LAT EUROWARSZTAT
SIŁA GRUPY BUDUJE SIŁĘ JEDNOSTKI!

EuroWarsztat: Rozwijaj się razem z nami!

Obecnie sieć EuroWarsztat liczy już prawie 150 serwisów.  
Według naszych szacunków za 5 lat zwiększy się dwukrotnie. 

TO JUŻ OSIĄGNĘLIŚMY:

TAKIE SĄ NASZE REALNE PLANY:

Zmiana wizerunku warszta-
tów. Obecnie to punkty na 
europejskim poziomie.

Dostęp do ogólnopolskich 
promocji zakupowych. 
Wspólnie kupujemy taniej!

Nagrody za zakupy propor-
cjonalne do generowanego 
obrotu.

Szkolenia techniczne  
i menadżerskie. Frekwencja 
rośnie lawinowo.

Pozyskiwanie nowych 
Klientów. EUROWARSZTA-
TY będą widoczne w pro-
gramach nawigacyjnych.

Powstaną nowe systemy 
doboru części zamien-
nych a także bazy danych 
Klientów.

Będziemy nadal efektywnie 
pomagać w pozyskiwaniu 
europejskich dotacji.

Umożliwimy grupowy,  
a zatem tańszy sposób  
gospodarowania odpadami, 
energią.

Wdrożymy nowe standardy 
obsługi Klienta włącznie  
z udostępnianiem pojazdów 
zastępczych.

Pomożemy Ci podnieść 
standard usług tak, by swo-
bodnie obsługiwać floty.

Jest nas  
coraz więcej...

Przeprowadzamy szkolenia biznesowe Pomagamy promować warsztaty
Zaopatrujemy w części, narzędzia  
i oprogramowanie

Poprawiamy wizerunek warsztatów Przeprowadzamy szkolenia techniczne



ContiTech Antriebssysteme GmbH
Hannover, Germany
aam@ptg.contitech.de
www.contitech.pl

Złap nowość ! 
Nasze pompy wody  
w zestawach rozrządu.
Dlaczego łowisz w „mętnej wodzie” zamiast w pełni korzystać z zalet naszych 
nowych pomp wody ? Mocne uszczelnienie oraz wyjątkowa trwałość dzięki 
zastosowaniu zintegrowanych łożysk oznaczają doskonałą wydajność. 
Teraz dostępne w praktycznych zestawach z paskiem rozrządu oraz elemen- 
tami napędu rozrządu w najwyższej jakości, oczekiwanej od ContiTech.

www.contitech.de/aam-pl

Anz-WaPu-A4-pl.indd   1 18.05.15   12:27



Łatwiejsza naprawa Common Rail
Autorak,  firma  specjalizująca  się  
w  dziedzinie  DIESLA,  wprowadziła 
do  oferty  rozwiązanie  pozwalające 
na  naprawę  wtryskiwaczy  Common 
Rail  układów  Denso  i  Siemens.  Jest 
to  kompletny  system  pomiarowy, 
tzw.  3  etap,  włoskiej  firmy  Sirini, 
dający  możliwość  precyzyjnego  po-
miaru  oraz  regulacji  wtryskiwaczy 
w  oparciu  o  parametry  kontrolne. 
Możliwość  wykorzystania  narzędzia 
wyposażonego w software  i bazę da-
nych  pozwala  warsztatom  regeneru-
jącym  wtryskiwacze  na  rozszerzenie 
swojej  propozycji  dla  klienta.  Sprzyja 
temu  coraz większa  gama  części  za-
miennych  wtryskiwaczy  CR  Denso 
i  Siemens  dostępna  w  firmie  AUTO-
RAK.

Oferta Autorak jest uzupełnieniem dotychczasowej propozycji renomowanej  
firmy Sirini, proponującej ergonomiczne podejście do kalibracji i regeneracji  
wtryskiwaczy CR Bosch w oparciu o rozwiązanie 3 etapu.

AKTUALNOŚCI
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Więcej informacji można znaleźć na stronie www.edpol.pl
Edpol poszerza ofertę

Dynamiczny rozwój sieci
Firma Gordon stara  się  być  jak  najbli-
żej swoich klientów. Ostatnie miesiące 
upłynęły  pod  znakiem  dynamicznego 
rozwoju sieci sprzedaży. Powstało sie-
dem nowych placówek. Nowe oddziały 
firmy pojawiły się w Piszu, Mrągowie, 
Poznaniu, Brusach, Czersku, Strzelinie 

GOrDON

Firma Edpol systematycznie rozszerza 
swoją ofertę  produktową. W ostatnim 
czasie  zostały wprowadzone następu-
jące nowości: rolki i zawiasy do drzwi 
samochodowych  polskiej  firmy  ROLL 
są  to  produkty  najwyższej    jakości  za 
możliwie  najniższą  cenę  często  prze-
wyższające  jakość  części  oryginal-
nych.
  Kolejnym  nowym  asortymentem 
wprowadzonym do oferty  jest elektro-
technika samochodowa firmy New Age 
auto parts – złącza, konektory, wyłącz-
niki, oprawki, klemy, przekaźniki itp.. 
  Oferta  została  poszerzona  także  
o asortyment marki Ruville. Ma okres 
jesienno-zimowy  Firma  Edpol  wraz  
z dostawcami zaplanowała szereg pro-
mocji z atrakcyjnymi nagrodami.
Zapraszamy  do  odwiedzania  naszej 
strony  www.edpol.pl  i  zapoznawania 
się z bieżącymi promocjami oraz wpro-
wadzanymi nowościami. 

Najwyższej klasy technologia oraz 
kompletny serwis dla warsztatów – 
to cele, które stawia sobie ContiTech 
PTG. Dzięki szerokiemu wykorzysta-
niu telefonii mobilnej poszukiwanie 
informacji jest coraz łatwiejsze. Za-
stosowanie kodów QR na nowych 
opakowaniach produktów Conti-
Tech, umożliwia osobom zaintereso-
wanym uzyskanie bezpośredniego 
dostępu do niezbędnych informacji 
o produktach tj. dane techniczne, 
elementy wchodzące w skład zesta-
wów oraz instrukcje instalacji, bez-
pośrednio na urządzenia mobilne.

Nowy REPXPERT jest już dostępny 
online. Dzięki swojemu nowemu 
portalowi Schaeffler Automotive 
Aftermarket inicjuje dzisiaj nową 
jakość usług dla warsztatów i dys-
trybutorów. Zaledwie kilka kliknięć 
wystarczy aby mechanik znalazł 
wszystkie informacje niezbędne 
do codziennej pracy – dotyczy to 
zarówno najnowszych informacji  
o produktach, jak i instrukcji mon-
tażu. Dodatkowo, po raz pierwszy 
w nowym portalu znalazła się pełna 
gama produktów wszystkich czterech 
marek - LuK, INA, FAG i Ruville.  

QR – bezpośredni  
dostęp do informacji 
o produkcie.

Nowy REPXPERT 
już dostępny  
online 

Nowości w Autorak 
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oraz  Jarocinie. Obecnie  sieć  liczy 132 
placówki. 
Wraz  z  rozwojem  sieci  dystrybucji 
konieczna  jest  rozbudowa  przestrzeni 
magazynowej  firmy.  Aktualnie  rozpo-
częła się rozbudowa magazynu Centrali 
w Zamościu.  Jego nowa część będzie 
liczyła  3  tys  m2  powierzchni.  Zakoń-
czenie  inwestycji  planowane  jest  na 
listopad 2015 roku. W najbliższym cza-
sie dynamika rozwoju firmy ma zostać 
utrzymana.

GORDON

Rozbudowa magazynu  
Centrali Gordon w Zamościu



PERFEKCJA:
ZESTAWY NAPRAWCZE Z GWARANCJĄ 
JAKOŚCI FIRMY SCHAEFFLER.

To dobrze jeśli nasze części zamienne spełniają Twoje potrzeby. Jeszcze lepiej, jeśli oferowane przez nas usługi 
przerastają Twoje oczekiwania. Naszym celem jest sprawić, aby Twoja praca była przyjemnością. To tylko jeden 
z powodów dla którego w naszych zestawach naprawczych znajdziesz wszystkie elementy niezbędne do wykonania 
profesjonalnej naprawy. Najlepiej przekonaj się sam!

Masz pytania? Pomożemy Ci!
www.repxpert.pl
www.schaeffler-aftermarket.pl

PERFEKCJA:
PONIEWAŻ OFERUJEMY O WIELE WIĘCEJ NIŻ 
TYLKO JAKOŚĆ.

WIĘCEJ NIŻ

SAAM_Ad_Image_OneSales_200x285_PL.indd   1 18.08.2015   12:39:06



LEDriving FOG PL - wielofunkcyjne 
światła przeciwmgłowe i dzienne 
oparte na technologii LED, dostęp-
ne z różnymi kolorami filtrów. Dzięki 
technologii soczewkowej światło 
jest wyjątkowo jasne, a pojazd do-
brze widoczny. Przednia szybka jest 
odporna na uderzenia żwiru zgodnie 
z normami ASTM D256 i ISO 179. 
Lampy pasują do otworów o śred-
nicy 90 mm oraz do samochodów  
z funkcją start/stop i o napędzie hy-
brydowym. Dzięki niewielkiej ilości 
kabli, zestaw jest lekki i prosty w 
montażu. Produkt posiada certyfika-
ty i homologacje zgodne z ECE, SAE, 
CCC, EAC i IP.

Pomimo schyłku lata, Nissens nie 
zwalnia z rozszerzaniem oferty na kli-
matyzację. Pojawiło się kolejnych 19 
skraplaczy dedykowanych m.in. do 
Daihatsu Sirion (04-), Dodge Caliber 
(06-), Honda Accord (13-), Hyun-
dai i20 (09-), Jeep Grand Cherokee 
(10-), Kia Soul (14-), Lexus GS (12-), 
Lexus IS (05-), Lexus IS (13-), Lexus 
LX (02-), Mazda 6 (12-), Nissan Al-
mera (12-), Nissan Cube (10-), Po-
rsche 911 (93-), Range Rover Sport 
(10-),Toyota Hi-Lux (01-), Toyota 
Landcruiser (09-) - to nie wszystko. 
Poszerzona została również oferta 
sprężarek klimatyzacji. Tutaj na uwa-
gę zasługują pozycje do Fiat Punto 
(99-), Hyundai Accent (05-), Hyundai 
IX55 (08-), Hyundai Sonata (05-), 
Iveco Daily (06-), Jaguar XF (08-), 
Kia Sorento (02-), Kia Soul (09-), 
Mitsubishi Pajero (00-) oraz Honda 
FR-V (05-) z silnikiem 2.2 CDTI.

Rozszerzyła się także oferta wen-
tylatorów, dmuchaw kabinowych, 
chłodnic,  oraz  intercoolerów.  
Nissens nie zapomina także o po-
jazdach ciężarowych – tutaj ciekawą 
propozycję stanowią kompresor kli-
matyzacji do Scania (95-), parownik 
oraz osuszacz do Scania R-P-G-T 
(04-). Do oferty dołączyły również 
dmuchawy kabinowe.
Szczegółowe dane w katalogu 
online Nissens, na stronie  
www.nissens.com.pl/katalog 

LEdriving FOG PL

Nowości Nissens

AKTUALNOŚCI
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Nowe portfolio produktów
Ostatnie  miesiące  upłynęły    w  firmie  MOTOROL  na  dyna-
micznym poszerzaniu oferty handlowej. Priorytetem stało się 
stworzenie zdywersyfikowanego portfela produktów. Wśród 
nowości asortymentowych pojawiły się :
- elementy układu hamulcowego ATE
-  paski klinowe i paski rozrządu oraz zestawy  
rozrządu CONTITECH

- pompy wody GRAF
- produkty HANS PRIES TOPRAN
-  pompy wody oraz zestawy rozrządu z pompą wody marki 
HEPU

- oleje przekładniowe RAVENOL
- produkty marki METELLI
-  oleje i chemia samochodowa marki VALVOLINE  
i wiele innych.

Szersza oferta handlowa

Poza działaniami mającymi na celu kształtowanie atrakcyjnej 
oferty nastąpiła znaczna intensyfikacja działań prosprzeda-
żowych. Usprawnieniu poddane zostały procesy logistyczne 
oraz nastąpiła znaczna rozbudowa sieci dostaw. Ponadto na 
bieżąco realizowane są programy promocyjne oraz lojalno-
ściowe dla Klientów. Na nadchodzący okres jesienny plano-
wana  jest  szczególnie  duża  liczba  akcji  promocyjnych dla 
kontrahentów, które na bieżąco będą ogłaszane na stronie 
internetowej oraz w katalogu on-line.

Nagrody są dla małych  i dużych
Lubisz dostawać nagrody? Weź udział w promocjach BHMD. Klienci 
BHMD w letniej promocji produktów LuK,  Ina, Fag wygrywali eks-
presy do kawy Saeco,  za zakupy Valeo otrzymywali myjki ciśnie-
niowe do szyb firmy Karcher. Na koniec wakacji BHMD rozdawało 
rejestratory jazdy za zakupy części firm Schaeffler i Rouville. 
W powakacyjnym  sezonie wystar towała w BHMD promocja aku-
mulatorów Centra i Exide, każdy klient  do  zakupu  akumulatorów 
za 1250 zł otrzymywał bon paliwowy BP o wartości 50 zł, a przy 
zakupie za 2250 zł  bon o wartości 100 zł. Kilka kupionych pakie-
tów, to wiele nagród. 
Kolejna jesienna promocja dotyczy filtrów, hamulców i elementów 
zawieszenia brytyjskiej firmy Comline. We wrześniu zakupy czę-
ści  tej firmy  w BHMd nagradzane są bonami  o wartości 50 zł, 
100 zł oraz 250 zł.  Więcej szczegółów i informacje o kolejnych 
akcjach promocyjnych znajdziesz na stronie www.bhmd.pl

Rok 2015 to kolejny okres wytężonej pracy dystrybutora 
z Wielkopolski. Ostatnie miesiące w firmie Rodon poświę-
cone były aktywizowaniu klientów oddziałów firmy w przy-
gotowanych  akcjach  i  konkursach.  Wspólnie  z  naszymi 
klientami  zorganizowaliśmy  wyjazd  na  Speedway  Grand 
Prix do Gorzowa Wielkopolskiego, gdzie w przyjacielskiej 
atmosferze dopingowaliśmy swoich faworytów. 
Sprawdzona  dotychczas  forma  szkoleń  kontynuowana 
była  przy  wsparciu  Dostawców  Rekomendowanych, 
gdzie  wspólnie  z  naszymi  klientami  zwiększaliśmy  po-
ziom  wiedzy  asor tymentowej  i  technicznej.  Spotkania  
z  klientami  odbywają  się  cyklicznie  na  różnych oddzia-
łach, ostatnie takie spotkanie miało miejsce w Krotoszy-
nie i Wolsztynie. Kolejne planowane jest w Poznaniu oraz 
na  nowo otwar tej  fili w Kaliszu – mieszczącej  się  przy 
ulicy Piskorzewie 17.
W  trosce  o  zapewnienie  kompleksowej  ofer ty  naszym 
klientom  poszerzyliśmy  asor tyment  o  gamę  produktów 
regenerowanych TRW: zacisków hamulcowych, przekład-
ni kierowniczych i pomp wspomagania.

Sprawdzona dotychczas forma szkoleń kontynuowana 
była przy wsparciu dostawców Rekomendowanych.

Moc promocji w BHMd

Rodon: szkolenia i konkursy

W Motorol-u – szeroka oferta produktów ATE

Wspólnie z dostawcami





www.groupautopolska.pl 9

Trasa rajdu liczyła 706 kilometrów w tym 414 km stano-
wiły odcinki specjalne.

Po raz drugi z rzędu i piąty w karierze jako pierwszy 
na mecie zameldował się Krzysztof Hołowczyc. Drugie 
miejsce w szczecińskim klasyku zajął Nasser Al-Attiyah, 
który jednocześnie powiększył swoją przewagę w klasy-
fikacji Pucharu Świata. Najniższy stopień podium przy-
padł w udziale holendersko-belgijskiej załodze: Bern-
hard Ten Brinke / Tom Colsoul. Tuż za podium uplasował 
się Martin Kaczmarski. Piąta pozycja należała do Marka 
Dąbrowskiego, szósta do Vladimira Vasilyeva, siódma 
do Kuby Przygońskiego, ósma do Adama Małysza, 
dziewiąta do Miroslava Zapletala. Czołową dziesiątkę 
zamknął mistrz Polski Paweł Molgo.

KYB i Rajd Baja Poland 2015

AKTUALNOŚCI
GROUPAUTO

Firma Auto-Partner przystąpiła do kolejnego 
etapu implementacji nowego systemu logi-
stycznego: wprowadzenia czytników kodów 
kreskowych dla kierowców.  Zoptymalizuje  
on proces dostarczenia towaru, skróci czas do-
stawy  i  obniży do minimum   prawdopodobień-
stwo wystąpienia  błędu. Wdrożone  rozwiązania 
umożliwią  efektywniejsze  zarządzanie  siatką 
dostaw oraz znacząco wpłyną na jakość obsługi 
partnerów handlowych.   
Firma Auto-Partner wprowadziła do sprzedaży  
pełną ofertę układów hamulcowych ATE, pro-
duktów marki Ruville  oraz  olejów Motul  i  Va-
lvoline.
Rok 2015 upłynął także pod znakiem wielu dzia-
łań sprzedażowych. Ciesząca się dużym zainte-
resowaniem  promocja  „Orient  Express”  z  roku 
ubiegłego doczekała się reedycji w postaci akcji 
„Wyprawa po Perłę Pustyni”, w której głównymi 
nagrodami były samochód dostawczy oraz wy-
cieczki do Dubaju dla najlepszych klientów.  
Mając  świadomość,  że  rok  2016  sta-
wia  wiele  wyzwań,  Auto-Partner  nie  ustaje  
w  pracy  nad  zapewnianiem  najbardziej  kom-
pleksowej  oferty  części  samochodowych  
w regionie, która spełnia oczekiwania coraz bar-
dziej wymagającego rynku motoryzacyjnego.

Kompleksowa oferta, nowe rozwiązania

Partnerami strategicznymi akcji były firmy: Bosch,  
Castrol oraz LUK INA FAG. 

REKLAMA

Baja Poland, ósma runda Pucharu Świata FIA  
w Rajdach Terenowych w tym roku została rozegrana 
po raz siódmy z rzędu. A po raz trzeci KYB Europe był 
oficjalnym partnerem rajdu!

Kalendarz sezonu 2015:
13/02 – 15/02 Baja Russia – Northern Forest (Rosja)
27/03 – 02/04 Abu dhabi desert Challenge (Abu Zabi)
19/04 – 24/04 Sealine Cross Country Rally (Katar)
10/05 – 17/05 Pharaons Rally (Egipt)
18/06 – 21/06 Italian Baja (Włochy)
24/07 – 26/07 Baja España (Hiszpania)
13/08 – 16/08 Hungarian Baja (Węgry)
27/08 – 30/08 Baja Poland (Polska)
03/10 – 09/10 Rallye du Maroc (Maroko)

Juz wkrotce...
. ,



REKLAMA
GROUPAUTO

A

KYB Europe przy współpracy z TecDoc stworzyła nowy 
elektroniczny katalog, który jest już dostępny pod adresem: 
http://www.kyb-europe.com/kyb-poland/catalogue.asp.

NOWY ELEKTRONICZNY  
KATALOG KYB
Elektroniczna wersja katalogu KYB pozwala 
użytkownikowi w łatwy i szybki sposób  
na wyszukiwanie elementów zespołu tłu-
miąco-resorującego m.in. według specyfi-
kacji pojazdu oraz po numerze VIN. Katalog 
aktualizowany jest co 4 tygodnie. 

W trosce o klienta KYB inwestuje znaczne 
środki w rozwój katalogu elektronicznego 
–  specjaliści z działu technicznego KYB 
czuwają nad wprowadzaniem i sprawdza-
niem danych każdego dnia. 

www.kyb-europe.com
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EuroWarsztat EuroWarsztat

PROMOCJE

Promocja „NIE POdSKAKUJ”

Piętnaście EuroWarsztatów, które  
w terminie od 1.06.2015 do 
31.08.2015 wykonały najwyższy 
obrót na produktach marki KYB  
otrzymały możliwość uczestnictwa  
w rajdzie OFF – ROAD.  
Dodatkowo trzy EuroWarsztaty  
z najwyższym obrotem otrzymały 
nagrody rzeczowe.

Promocja „BEZ POŚLIZGU”

Dwadzieścia EuroWarsztatów, które 
osiągnęły najwyższy obrót  
u dystrybutorów Groupauto Polska 
na produktach marki Hengst oraz 
marki LuK INA FAG w okresie od 
1 czerwca do 31 sierpnia 2015 
otrzymały w nagrodę możliwość 
uczestnictwa w Akademii Bezpiecz-
nej Jazdy Tomasza Kuchara.

Promocja „JESIENNE  
PREZENTOBRANIE”

Każdy EuroWarsztat, który dokona  
u dystrybutora Groupauto Polska  
zakupów na liniach WIX, Castrol i Febi  
w terminie od 01.10.2015 do 31.10.2015 
na łączną kwotę przekraczającą 5000 zł 
netto otrzyma pakiet prezentów dla Klien-
tów. Dodatkowo EuroWarsztat,  
który w tym samym terminie dokona za-
kupów na kwotę przekraczającą 8000 zł 
netto, będzie mógł skorzystać z kampanii 
marketingowej. Informacje:  
www.eurowarsztat.pl  
oraz u Regionalnych Koordynatorów.   

Promocja „EUROWARSZTATY  
dOPINGUJĄ NASZYCH!”

Rozdaliśmy bilety na mecz repre-
zentacji Polski na stadionie naro-
dowym. Dziesięć Eurowarsztatów, 
które osiągnęły najwyższy obrót  
w okresie 20.07.2015 - 25.09.2015 
otrzymały bilety na mecz Polska - 
Irlandia w dn. 11.10.2015.

EuroWarsztatEuroWarsztat

GROUPAUTO

Witamy nowych koordynatorów sieci EuroWarsztat

Ciągły rozwój
Z motoryzacją związałem  
się w 2002 roku i pracowałem  
w dziale sprzedaży, a od 2005 roku 
w tej samej firmie zatrudniony byłem  
jako przedstawiciel handlowy. 
W 2011 podjąłem pracę w Hurtowni 
Motoryzacyjnej Gordon także jako 
przedstawiciel handlowy. Od lipca 
2015 dołączyłem do kolegów  
z działu wyposażenia warsztatowego 
również w lipcu tego roku otrzy-
małem zadanie koordynacji sieci 
EuroWarsztat w Hurtowni 
Motoryzacyjnej Gordon.

AKTUALNOŚCI

Pracę w motoryzacji rozpocząłem  
w 2011 roku w firmie Edpol:  
najpierw jako kierowca, 
a następnie jako przedstawiciel 
handlowy.   
Od czerwca 2014 r. jako Regionalny 
Koordynator Sprzedaży w firmie 
EDPOL.
Od kwietnia tego roku pełnię również 
funkcję Regionalnego Koordynatora 
sieci Eurowarsztat w Edpolu. Zajmuję 
się także szkoleniami organizowa-
nymi przez firmę EDPOL dla swoich 
klientów.

Adrian Zawada
Tel. 519 338 947
adrian.zawada@edpol.pl

Arkadiusz Bembnista
Tel. 505 604 915
a.bembnista@gordon.com.pl

W sieci EuroWarsztat pojawili się 
nowi Koordynatorzy. To osoby, które 
sprawdziły się już w naszej ekipie.

PROMOCJA WCIĄŻ TRWA!
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PROMOCJE
GROUPAUTO

Akcje serwisowe organizowane przez Eurowarsztaty 
stają się coraz bardziej popularne. Dzięki nim 
pozyskujemy coraz więcej nowych klientów.

Wiosną  i  latem  2015  r  Eurowarsztaty  we  współpracy  z  dystrybutorami  re-
gionalnymi  organizowały  serię  kampanii  regionalnych  pod  hasłem  „DBAMY  
O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO". Celem kampanii było zwiększenie bezpieczeństwa 
poprzez  zachęcanie  kierowców  do wykonywania  bezpłatnych  przeglądów  pojaz-
dów. Działania zainteresowały wielu kierowców i wpłynęły na budowę pozytywnego 
wizerunku warsztatu oraz sieci Eurowarszat. Wielu klientów po dokonaniu bezpłat-
nego kontroli wróciło do naszej sieci, aby kontynuować naprawę. 
Idea akcji była bardzo prosta – na specjalnie przygotowanych stanowiskach namio-
towych mechanicy Eurowarsztatów bezpłatnie kontrolowali samochody potencjal-
nych klientów. Przeglądy najczęściej były organizowane w weekendy. 

Oczywistym ograniczeniem podczas  takiej namiotowej akcji  jest brak podnośnika 
kolumnowego. Na rynku dostępne są wprawdzie mobilne podnośniki kolumnowe, 
ale większość warsztatów nie ma ich na swoim wyposażeniu. W takiej sytuacji po-
zostaje skoncentrować się na innych kwestiach, takich jak kontrola stanu akumula-
tora (bardzo ważne przed zimą), kontrola płynów eksploatacyjnych, pomiar jakości 
płynu hamulcowego, kontrola amortyzatorów (za pomocą specjalnych czujników 
najazdowych). Nic nie stoi na przeszkodzie aby przy okazji przeglądu kontrolować 
także stan oświetlenia, klimatyzacji  i bieżnika opon. Tak naprawdę zakres badania 
zależy z jednej strony od wyposażenia, którym dysponuje warsztat, a z drugiej - od 
inwencji organizatorów akcji i od współpracy firm towarzyszących.

Bezpłatne przeglądy
Skuteczny sposób na pozyskanie klientów

Zrób akcję namiotową z Eurowarsztatem. Pomożemy Ci na każdym etapie!

Należy znaleźć miejsce o dużym natężeniu 
ruchu, na którym jest jednocześnie odpo-
wiedni parking. Najlepsze do tego celu  
są centra handlowe lub stacje benzynowe. 
Obsługa zazwyczaj udostępnia dane 
kontaktowe do osoby odpowiedzialnej  
za dzierżawę powierzchni. 

1. Poszukiwanie miejsca

Umowę na krótkoterminowy (np. jedno-
dniowy) wynajem powierzchni należy 
podpisać z odpowiednim wyprzedze-
niem, które umożliwi przygotowanie 
ulotek reklamowych. Ulotki należy 
rozprowadzać w bezpośredniej okolicy 
miejsca planowanej akcji namiotowej.

2. Przygotowanie ulotek 3. Przygotowanie stanowiska

Sieć Eurowarsztat pomaga przygoto-
wać stanowisko, które będzie z daleka 
widoczne. Eurowarsztat bierze  
na siebie także pozyskanie partnerów. 
Partnerzy mogą partycypować  
w kosztach lub uatrakcyjnić stoisko 
materiałami reklamowymi.

Najważniejsza sprawa: podczas przeglądu 
w ramach akcji każdemu klientowi wręczaj 
swoją wizytówkę lub ulotkę warsztatową 
(z rabatem na usługi) oraz pobieraj dane 
mailowe. To Twoje 5 minut, podczas  
których maksymalnie skutecznie reklamu-
jesz swój warsztat.  

4. Zebranie danych Klientów

Nasze najciekawsze akcje namiotowe, które zorganizowaliśmy w ostatnim czasie:

Włoszczowa 18.07.2015
Akcja we Włoszczowie zorganizowana 
przez AutoSerwis Pawlik. Oprócz bez-
płatnego  sprawdzenia  auta  było  wiele 
dodatkowych  atrakcji, m.in.  symulator 
dachowania.  Poradami  służyli  inżynie-
rowie z Lotosu i KYB.

Sosnowiec 15-16.05.2015
EuroWarsztat  RAMOT  oprócz  przeglą-
dów zapewnił swoim klientom inne atrak-
cje. Można było skorzystać z konsultacji  
instruktora nauki jazdy i specjalistów od 
regeneracji  skrzyni biegów  i  turbosprę-
żarek. Akcja zakończyła się koncertem.

Babice 24.05.2015
EuroWarsztat  Twój  Serwis  w  trak-
cie  lokalnego  festynu  przygotował 
akcję  badania  stanu  technicznego 
pojazdów.  Profesjonalne  stanowisko 
zachęciło  kierowców do bezpłatnych 
przeglądów pojazdu.

Liszki 30.05.2015
EuroWarsztat  Damiko  po  raz  kolej-
ny  zorganizował    bezpłatne    badanie 
stanu  technicznego pojazdów. Każdy 
uczestnik akcji mógł skorzystać z sy-
mulatora  dachowania  oraz  otrzymał 
kar tę rabatową na usługi w serwisie.

EuroWarsztat  Pawlik

EuroWarsztat RAMOT

EuroWarsztat Twój Serwis

EuroWarsztat damiko

Gdańsk 05.09.2015
Namiotowa  akcja  promocyjna  zor-
ganizowana  przez  EuroWarsztat  Ma-
xi-Wicz  ze  wsparciem  firmy  KYB. 
Eksperci  kontrolowali  stan  akumu-
latorów,  świateł,  amortyzatorów  
i płynów eksploatacyjnych.

MAXI-WICZ
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SZKOLENIA
GROUPAUTO

Podczas szkoleń z zakresu obsługi klimatyzacji prezentujemy 
procedury właściwe dla najnowszych systemów 
montowanych we współczesnych modelach samochodów  
i radzimy jak obchodzić się z nowoczesnymi czynnikami.

Ze względu na olbrzymią popularność nowoczesnych 
diesli, wiedza pozyskana na naszych szkoleniach niemal 
natychmiast przekłada się na pieniądze. 

Prezentujemy techniki doładowania silników, 
omawiamy problemy i sposoby napraw.

Szkolenia  obejmują  szerokie  spek-
trum  działań  wykorzystywanych  
w pojazdach z klimatyzacjami zawiera-
jących  fluorowane  gazy  cieplarniane. 
Obok mechaniki omawiamy wpływ na 
środowisko  czynników  chłodniczych 
będących  fluorowanymi  gazami  cie-
plarnianymi  i  odpowiednie  przepisy 
dotyczące ochrony środowiska
Uczymy  się  prawidłowo  odzyski-

wać  fluorowane  gazy  cieplarniane 
oraz  postępować  z  butlą  zawierają-
cą  czynnik  chłodniczy.  Na  szkoleniu 
nie  może  zabraknąć  także  informacji  
o sposobie podłączania zestawu (agre-
gatu roboczego) do odzysku czynnika 
chłodniczego  do  króćców  serwiso-
wych  stosowanego  w  pojeździe  sys-
temu  klimatyzacyjnego  zawierającego  
fluorowane gazy cieplarniane.

Szkolenia  z  zakresu  diagnostyki  Com-
mon  Rail  dzielimy  na  dwa  etapy.  W 
ramach pierwszego poznajemy budowę 
układów  sterowania  Bosh/Siemens, 
budowę  układów  paliwowych  z  pom-
pami  CP1K,  CP1S,  CP1H,  CP3,  CP4, 
PCR2.3,  DELPHI  DFP1,  zapoznajemy 
się z procedurami odpowietrzania ukła-
dów  niskiego  i  wysokiego  ciśnienia  a 
także  uczymy  się  diagnozować  układy 
paliwowe, sprawdzamy  ich szczelność 
oraz  badamy  wydajność  pomp  wyso-
kiego ciśnienia.     Uzupełnieniem etapu 
pierwszego są zagadnienia z budowy  i 
diagnostyki  stanu  technicznego  wtry-
skiwaczy  firmy  Bosch  (elektromagne-

tycznych i piezoelektrycznych), a także 
wtryskiwaczy  Continental  (Siemens). 
Szkolenie  kończy  się  omówieniem 
zagadnień  związanych  z  eksploatacją  
i naprawą samochodów wyposażonych 
system  oczyszczania  spalin  DPF/FAP  
i SCR.

Etap drugi to bezinwazyjne metody dia-
gnozowania układów paliwowych CR ze 
szczególnym  uwzględnieniem  układów  
z pompami wysokiego ciśnienia DELPHI 
oraz DENSO. Szkolenie obejmuje wszel-
kie  procedury  diagnostyczne,  techniki 
odpowietrzania  obwodu  paliwowego, 
sposoby uruchomienia po montażu.

Oddzielnym tematem jest zbiorcze ze-
stawienie  i  porównanie  układów  CR 
różnych  producentów  z  uwzględnie-
niem  stanów  pracy  zaworów  sterują-
cych.

Sporo  czasu  poświęcamy  technikom 
kodowania  wtryskiwaczy  i  ich  ada-
ptacji.  Uzupełnieniem  są  prezentacje 
badań mikroskopowych komponentów 
wtryskiwaczy  oraz  ich  analiza  (ocena 
uszkodzeń).  Uczymy  się  czyszczenia 
wtryskiwaczy,  stosowania  urządzeń 
diagnostycznych,  poznajemy  najnow-
sze metody diagnozowania za pomocą 
RMOG.

Na naszych szkoleniach prezentuje-
my większość popularnych syste-
mów doładowania silników a także 
szczegóły techniczne ich budowy. 
Poruszamy także tematy typowo 
serwisowe. Oto lista zagadnień, które 
są omawiane podczas szkolenia: 
-  Efektywność silnika z Turbo-doła-
dowaniem 
-  Stosowane rozwiązania układów 
turbodoładowanych 
-  Sposoby doładowania silników 
spalinowych
-  Doładowanie dynamiczne
-  Doładowanie typu Comprex

-  Doładowanie mechaniczne
-  Turbodoładowanie

Typy turbodoładowań
-  Budowa klasycznego układu  
turbodoładowania
-  Sposoby regulacji ciśnienia  
turbosprężarki
- Diagnoza turbosprężarki
-  Elementy układu sterowania wpły-
wające na właściwą pracę układu
-  Elektroniczne sterowanie pracą  
turbosprężarek, kontrola i regulacja 
- Urządzenia specjalistyczne
- Przyczyny awarii

Mechanika i elektronika w układach klimatyzacji samochodowych - rozwiązania ekologiczne

diagnostyki common rail

diagnozy, naprawy i obsługi układów zasilania silników z turbodoładowaniem

Uff, jak gorąco!

Co z tym wtryskiem?

Turbodoładowanie

Szkolenie techniczne

Szkolenie techniczne

Szkolenie techniczne



EUROWARSZTAT
GROUPAUTO

Oto warsztaty, które w ostatnim czasie dołączyły do sieci EUROWARSZTAT.  
W Polsce mamy już prawie 150 serwisów. Na świecie – niemal 5 tysięcy!

Grzegorz Szulczyński

HISTORIA FIRMY

ZAKRES USŁUG
,,

Tel. 627 419 636
Lenartowice 5
63-300 Pleszew
szulczynski@eurowarsztat.pl 

GOdZINY OTWARCIA 
Pn-Pt: 7:00-17:00
So: 7:00-14:00

Nasza firma została założona w 2010 roku. Początkowo świadczyła 
niewielki zakres usług. Po 5 latach zapewnia już 100- procentowy  
zakres usług związanych z naprawą pojazdów, za wyjątkiem napraw 
blacharsko-lakierniczych.

– mechanika (silnik)
– zawieszenie
– hamulce
– diagnostyka komputerowa
– klimatyzacja
– części
– elektryka

– tłumiki
– pomoc drogowa
– samochód zastępczy
– myjnia samochody osobowe
– wulkanizacja auta osobowe
– skrzynie biegów

SPECJALIZACJA
Wszystkie marki, osobowe, dostawcze.

WŁAdYSŁAW GAZdA

HISTORIA FIRMY

ZAKRES USŁUG

,,
Cenimy sobie współpracę z profe-
sjonalistami oraz wymianę cennych 
uwag pomiędzy ludźmi z branży.

Tel. 12-285-91-91, 695-602-403
Leśna 17
32-087 Bibice k. Krakowa
gazda@eurowarsztat.pl

GOdZINY OTWARCIA 
Pn-Pt: 8:00-17:00
So: 8:00-14:00

Firma powstała w 1991  roku. Na przestrzeni prawie 25  lat  działalności 
trwał  ciągły  rozwój  i  zdobywanie  doświadczenia,  a  także  rozbudowa 
warsztatu. Obecnie  posiadamy sześć  stanowisk  pracy  i  szerokie  grono 
stałych klientów. O zadowoleniu klientów świadczyć może nadanie certy-
fikatu Firma Godna Zaufania.

- mechanika
- elektromechanika
- obsługa klimatyzacji
- wulkanizacja

- diagnostyka komputerowa
- geometria komputerowa
- regeneracja rozruszników
- regeneracja alternatorów

SPECJALIZACJA
Wszystkie marki, pojazdy osobowe i dostawcze.

Przy pewnym stopniu rozwoju 
firmy, mając dużo zleceń nasz  
nowoczesny zakład szukał  
partnera który dużo daje. 
Jestem pewien, 
że sieć EuroWarsztat  
w 100 procentach spełnia moje 
oczekiwania.

www.groupautopolska.pl16



EUROWARSZTAT
GROUPAUTO

Oto warsztaty, które w ostatnim czasie dołączyły do sieci EUROWARSZTAT.  
W Polsce mamy już prawie 150 serwisów. Na świecie – niemal 5 tysięcy!

EuroWarsztat MAXI-WICZ

HISTORIA FIRMY

ZAKRES USŁUG

,,
Tel. 58-305-20-70
Bitwy Oliwskiej 36
80-339 Gdańsk
maxi-wicz@eurowarsztat.pl

GOdZINY OTWARCIA 
Pn-Pt: 8:00-18:00

Firma  Usługi  Motoryzacyjne  MAXI-WICZ  rozpoczęła  swoją  działalność  
w 2003  roku  jako  niewielki warsztat  samochodowy  z  zaledwie  jednym 
stanowiskiem. Ciężką pracą stopniowo zdobywaliśmy zaufanie klientów, 
dla  których  stale  się  rozwijaliśmy.  Zauważały  to  też  firmy  dysponujące 
własnymi  flotami,  które  coraz  częściej  powierzały  nam  naprawę  swo-
ich  aut. Dziś  jesteśmy w pełni  profesjonalnym warsztatem,  dysponują-
cym trzema stanowiskami roboczymi, nowoczesnym sprzętem i dobrze  
wyszkoloną kadrą, a w planach mamy dalszy rozwój

– mechanika silnik
– zawieszenie
– hamulce
– diagnostyka komputerowa
– klimatyzacja

– auto części
– elektryka
– tłumiki
– samochód zastępczy
– skrzynie biegów

SPECJALIZACJA
Wszystkie marki, osobowe, dostawcze

AUTO KLINIKA

HISTORIA FIRMY

ZAKRES USŁUG

,,
EuroWarsztat to międzynarodowa 
sieć, która gwarantuje szkolenia  
i dalszy rozwój. Pasujemy do siebie, 
bo wysoka jakość usług jest naszą 
wizytówką.

Tel. 663-225-997
Grabów, ul.Górska 12
99-320 Żychlin
autoklinika@eurowarsztat.pl 

GOdZINY OTWARCIA 
Pn-Pt: 8:00-18:00
So: 8:00-14:00

Firma ma swoje początki od 2002 roku. Wszystko zaczęło się od spro-
wadzania  samochodów  z  krajów  UE.  W  późniejszym  czasie  z  pasji  
do motoryzacji powstał warsztat samochodowy.

- mechanika, silnik
- zawieszenie
- hamulce
- diagnostyka komputerowa
- klimatyzacja
- elektryka

- tłumiki
- pomoc drogowa
- samochód zastępczy
- LPG
- wulkanizacja (auta osobowe)
- skrzynie biegów

SPECJALIZACJA
Wszystkie marki, pojazdy osobowe i dostawcze.

Wybraliśmy EuroWarsztat  
z powodu chęci dalszego rozwoju. 
Wierzymy, że możliwości, które 
daje nam członkostwo w sieci po-
zwolą nam jeszcze lepiej spełniać 
potrzeby naszych klientów.

www.groupautopolska.pl 17



EUROWARSZTAT
GROUPAUTO

Oto warsztaty, które w ostatnim czasie dołączyły do sieci EUROWARSZTAT.  
W Polsce mamy już prawie 150 serwisów. Na świecie – niemal 5 tysięcy!

AutoSerwis 64

HISTORIA FIRMY

ZAKRES USŁUG
,,

Tel. 601 550 040
ul. Floksowa 64
60-175 Poznań
autoserwis64@eurowarsztat.pl 

GOdZINY OTWARCIA 
Pn-Pt: 8:00-18:00

Warsztat  samochodowy  istnieje  od  roku  1994.  Od  samego  początku 
specjalizuje się w kompleksowych naprawach samochodów osobowych 
i dostawczych. Obecnie dysponuje nowoczesnym sprzętem diagnostycz-
nym. 

- mechanika, silnik
- zawieszenie
- hamulce
- diagnostyka komputerowa
- klimatyzacja
- auto części
- elektryka

- tłumiki
- pomoc drogowa
- samochód zastępczy
- blacharstwo-lakiernictwo
- wulkanizacja (auta osobowe)
- skrzynie biegów

SPECJALIZACJA
Wszystkie marki, osobowe, dostawcze.

GóRZNY

HISTORIA FIRMY

ZAKRES USŁUG
,,

Przystąpienie do sieci EuroWarszatu 
to wyraz chęci współpracy z równie 
zaangażowanymi profesjonalistami

Tel. 511-152-539, 512-352-773
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 46
64-610 Rogoźno Wielkopolskie
gorzny@eurowasztat.pl 

GOdZINY OTWARCIA 
Pn-Pt: 8:00-18:00
So: 8:00-14:00

www.gorzny-eurowarsztat.pl 

Nasz warsztat to rodzinna firma z tradycjami, doświadczeniem  
i zaangażowaniem. Istnieje na rynku od 1972 roku. Szczycimy się tym, 
że stale aktualizujemy nasze wyposażenie narzędziowe i diagnostyczne. 

- diagnostyka komputerowa
- elektromechanika
- mechanika ogólna
- obsługa klimatyzacji 
- wulkanizacja
-  naprawa i wymiana układów 
wydechowych

-  zawieszenia (naprawa 
i geometria)

- sprzedaż części zamiennych
- obsługa firm 
- obsługa osób prywatnych
- współpraca długoterminowa

SPECJALIZACJA
Wszystkie marki, pojazdy osobowe i dostawcze, lekkie ciężarowe

Do sieci EuroWarsztat przystąpi-
liśmy po to by poprawić zewnętrz-
ny wizerunek warsztatu i dzięki 
temu pozyskać nowych klientów. 
To potwierdzenie naszego profe-
sjonalizmu.

www.groupautopolska.pl18



EUROWARSZTAT
GROUPAUTO

Oto warsztaty, które w ostatnim czasie dołączyły do sieci EUROWARSZTAT.  
W Polsce mamy już prawie 150 serwisów. Na świecie – niemal 5 tysięcy!

MCPHERSON

HISTORIA FIRMY

ZAKRES USŁUG ,,
Tel. 793 410 820, 793 295 250
ul.Maszynowa 26
61-483 Poznań
auto-mcpherson@eurowarsztat.pl 

GOdZINY OTWARCIA 
Pn-Pt: 8:00-16:00

Zaczynaliśmy w 1986 roku od regeneracji amortyzatorów i napraw zawie-
szeń. Już wtedy testowaliśmy amortyzatory na komputerowym urządze-
niu firmy SACHS. Do dziś obsługa zawieszeń to nasz „konik”. 

- mechanika, silnik
- zawieszenie
- hamulce
- diagnostyka komputerowa
- klimatyzacja
- auto części
- elektryka
- tłumiki
- samochód zastępczy

- blacharstwo-lakiernictwo
- LPG
- wulkanizacja (auta osobowe)
- geometria zawieszeń, naprawa 
zawieszeń, wymiany amortyzato-
rów, kolumn McPherson, sprężyn. 
W pracy korzystamy z orygi-
nalnego oprzyrządowania firmy 
MONROE.

SPECJALIZACJA
Wszystkie marki, osobowe, dostawcze

Przynależność do sieci zapewnia 
liczne korzyści przede wszystkim 
dla klientów naszego serwisu. 
Dzięki temu możemy być konku-
rencyjni cenowo wobec autoryzo-
wanych stacji obsługi. 

PRZYSTĄP dO PROGRAMU EUROCLUB I OdBIERAJ NAGROdY!

EuroClub to lojalnościowy program punktowy, skierowany wyłącznie  
do warsztatów zrzeszonych w sieci EuroWarsztat. Lojalność wobec re-
gionalnych dystrybutorów Groupauto Polska oraz zakupy wybranych pro-
duktów są punktowane. 

PARTNERZY PROGRAMU EUROCLUB.  
KUPUJĄC ICH PROdUKTY  
WYBIERASZ NAJWYŻSZĄ JAKOŚć 
I GROMAdZISZ PUNKTY!

Punkty co kwartał kumulują się na indywidualnych  
kontach EuroWarsztatów. Można je wymieniać na wy-
posażenie warsztatowe, materiały pomocnicze lub inne 
gadżety promocyjne. 

dO BIURA

dO WARSZTATU UPOMINKI
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