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Fiat 500 za 500 zł
Oferta samochodów zastępczych w sieci  

EuroWarsztat

JEźDZIK:
„EuroWarsztat to okazja  
do budowania wspólnej 
marki, bez odbierania 
zalet ekipy cenionej 
lokalnie.”

Witamy w sieci str. 14-15

Groupauto Polska podjęła współpracę  
z nowym partnerem, Grupą DBK, świadczącą 
kompleksowe usługi dla branży transportowej. 
Jednym z biznesowych pionów Grupy, którego 
dotyczy powyższa kooperacja, jest DBK Parts, 
zajmujący się sprzedażą części do wszystkich 
marek na terenie całego kraju.

DBK PaRTs:              str. 3

AUTO-REM:
„Staramy się, aby 
nasza działalność była 
kompleksowa i spełniała 
wszystkie wymagania 
jakie stawiają klienci”.

AUTO-PUTZ:
„Cykliczne szkolenia 
w sieci EuroWarsztat 
umożliwiają zdobywanie 
nowej wiedzy,  
i nowych klientów”.

MUDLAFF:
„Przystąpienie do sieci  
EuroWarsztat daje 
możliwość podnoszenia 
kwalifikacji pracowników 
w szkoleniach”.

DBK PARTS





AKTUALNOŚCI

Zapraszamy!
2016 rok upłynie pod znakiem 
dynamicznego rozwoju. 
Stawiamy na rozbudowę sieci 
EuroWarsztat. Uruchamiamy 
także system obsługi 
samochodów ciężarowych 
TopTruck – to projekt na 
dużą skalę. Przygotowaliśmy  
także bardzo korzystną ofertę 
leasingową na samochody 
zastępcze dla klientów naszych 
serwisów. Więcej: na kolejnych 
stronach Kuriera. redakcja
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Groupauto Polska podjęła współpracę z nowym partnerem, Grupą DBK, świadczącą kompleksowe usługi dla branży transpor-
towej. Jednym z biznesowych pionów Grupy, którego dotyczy powyższa kooperacja, jest DBK Parts, zajmujący się sprzedażą 
części do wszystkich marek na terenie całego kraju.

witamy Grupę DBK

Jubileuszowy Kongres  
Groupauto International
Międzynarodowe spotkanie Groupauto International miało 
szczególną rangę, oprócz spotkań z dostawcami celebro-
wano także 25 lecie organizacji. Wydarzenie miało miejsce  
w Monako i wzięło w nim udział 300 uczestników re-
prezentujących 32 grupy krajowe oraz 48 światowych  
dostawców. W ciągu 3 dniowego Kongresu odbyło się 
1110 spotkań, które były okazją do pogłębienia współpracy   
i nawiązania nowych kontaktów. 

Wyłoniono także laureatów w rankingu dostawców, firmę 
Scheaffler mianowano „Dostawcą Roku 2015”. W katego-
rii sprzedaż wyróżniono firmę ZF. Statuetkę „Dostawcy Roku” 
otrzymały także firmy Valeo za logistykę, Bosch za marketing  
a Philips za jakość. Tytuł najlepszego dystrybutora przypadł w udzia-
le Groupauto BIAŁORUŚ.

Total Care
Główną filozofią działania Grupy DBK 
jest TOTAL CARE – co oznacza peł-
ną obsługę pod jednym dachem, w 
ramach trzech pionów biznesowych 
– DBK Truck Center, DBK Parts oraz 
DBK Financial Services. 
DBK  Truck  Center to rozbudowana 
sieć serwisowo-sprzedażowa, na 
którą składa się 14 serwisów wła-
snych i 16 punktów partnerskich. To 
ponadto autoryzowana sieć sprzedaży 
nowych pojazdów ciężarowych marki 
DAF, IVECO, naczep Kögel, cystern 
belgijskiej marki L.A.G. oraz sprze-
daż pojazdów używanych. Pion DBK 
Parts oferuje sprzedaż oryginalnych 
części zamiennych wszystkich marek. 
Usługi finansowe, takie jak: wynajem 
pojazdów ciężarowych, ubezpieczenia 
oraz leasing, są zapewniane w ramach 
pionu DBK Financial Services. 

autobusów. W ofercie DBK PARTS 
dostępny jest kompletny asorty-
ment części oryginalnych i zamien-
ników do pojazdów wiodących 
marek oferowanych przez Grupę 
DBK – DAF, IVECO, MAN – oraz 
większości pozostałych znanych 
marek. Sprzedaż części odbywa 
się na terenie całego kraju w 17 
punktach handlowo-serwisowych 
Grupy DBK oraz punktach part-
nerskich. Dzięki temu dystrybu-
torzy DBK Parts mogą realizować 
wszystkie zamówienia na terenie 
całego kraju w ciągu zaledwie 24 
godzin.
Doświadczenie, które zdobyliśmy 
podczas wielu lat pracy, i silna po-
zycja Grupy DBK na rynku dają 
gwarancję najniższych cen oraz 
bezpośredniej współpracy z wio-
dącymi producentami. Ogromną 
wagę przywiązujemy do jakości 
obsługi klienta, na którą składają 
się doskonała logistyka, terminowa 
dostawa oraz pomoc przy wyborze 
oferty optymalnej pod względem 
ceny i produktu. W ramach DBK 
PARTS realizowana jest także sprze-
daż części trudno dostępnych –  
w tym do pojazdów nietypowych lub 
rzadkich – oraz części używanych.

Ponad 20 lat doświadczeń
Spółka DBK powstała w Olsztynie w 
1995 r. W tym samym roku zosta-
ła partnerem holenderskiej grupy 
motoryzacyjnej LenGo, zyskując 
wsparcie europejskiego lidera bran-

ży. Strukturę grupy LenGo tworzą 
firmy wyspecjalizowane w obsłudze 
podmiotów świadczących usługi 
transportowe. W kolejnych latach 
do firmy DBK dołączały nowe spółki, 
tworząc Grupę DBK. Dziś w ramach 
grupy kapitałowej działa 11 podmio-
tów, w których pracuje już ponad 
700 pracowników.

Szeroki pakiet usług
Ponadto Grupa DBK to szereg in-
nych usług wspomagających firmy 
transportowe, takich jak: wynajem 
długoterminowy, pełny asortyment 
części zamiennych, a także bogatą 

ofertę używanych pojazdów cię-
żarowych i dostawczych wszyst-
kich marek. DBK PARTS jest sie-
cią sprzedaży części zamiennych,  
w ramach której Grupa DBK wypo-
saża swoich klientów w części za-
mienne do pojazdów ciężarowych  
i dostawczych wszystkich marek,  
a także do przyczep, naczep oraz 

GRUPA DBK – LIDER w BRANŻY

Grupa DBK to największy w Polsce dostawca produktów i usług dla bran-
ży TSL (sprzedaż, serwis i wynajem ciężarówek, związane z tym usługi 
finansowe a także sprzedaż części zamiennych i aut używanych).

DBK PARTS



ZAPROJEKTOWANE  
 

MONTOWANE  
W WARSZTATACH

Gdy o surowce jest coraz trudniej, a ich cena wzrasta, 
-

-

-

FTE automotive
Innowacyjność w parze z trwałością 
Osiągnięcie silnej pozycji na dzisiejszym rynku jest możliwe jedynie w sytuacji, 
gdy zostanie się zaakceptowanym przez klientów. Można to osiągnąć poprzez 
oferowanie innowacyjnych produktów zapewniających najwyższą jakość  
i trwałość. Firmie FTE automotive udało się to, zwłaszcza w odniesieniu do 
hydraulicznych systemów sterowania sprzęgłami. 

Oprócz części OEM (Original Equipment Manufacturer), FTE automotive GmbH 
oferuje także szeroką gamę części zamiennych obejmującą ponad 14.500 re-
ferencji, układów sterowania sprzęgłami i hamulcami do prawie 35.000 róż-
nego rodzaju pojazdów. Ponad 60 lat doświadczenia w rozwoju i produkcji 
hydrauliki hamulca i sprzęgła, jak również wykwalifikowani, kreatywni i zmo-
tywowani pracownicy są receptą na inteligentne i innowacyjne produkty z FTE 
automotive.
GAMA PRODUKTÓW jest ciągle rozbudowywana. Części zamienne do ukła-
dów hamulcowych i sprzęgłowych oferowane przez FTE automotive szczycą 
się doskonałą reputacją wśród producentów samochodów oraz serwisów 
naprawczych. Oferują wysoką jakość i trwałość oraz są przyjazne dla środo-
wiska. Rozbudowana sieć dealerów gwarantuje obecność w ponad 90 krajach 
świata, dzięki czemu ułatwiony jest dostęp zarówno do samych produktów, jak 
i koniecznych ekspertyz i konsultacji. 
FTE automotive stworzyło szeroki zakres usług, który obejmuje wszystkie 
aspekty rynku części zamiennych: wsparcie techniczne, przekazywanie bie-
żących informacji na temat innowacyjnych produktów, informacje dotyczące 
asortymentu i dostępności produktów poprzez TecCom, jak również szkolenia 
techniczne i handlowe, ekspercka infolinia, oraz 24-godzinny serwis dostaw. 
Jako jeden z wiodących producentów, FTE automotive stale pracuje nad in-
nowacjami mającymi na celu ciągłe doskonalenie jakości własnych produk-
tów. FTE ma w swojej ofercie różnego typu elementy układów sprzęgłowego 
i hamulcowego. Wysprzęgliki koncentryczne są sercem systemu sprzęgła. 
Położone bezpośrednio na wale napędowym i na sprzęgle, są narażone na 
ekstremalne obciążenia przy zmianie biegów. FTE automotive jest jednym z 
największych producentów i dostawców oryginalnych wysprzęglików koncen-
trycznych na świecie, które są również dostępne jako części zamienne. Zakres 
asortymentu FTE obejmuje ponad 250 typów wysprzęglików plastikowych, 
aluminiowych i żeliwnych dla prawie 95% pojazdów poruszających się po 
drogach w Europie. 
FTE automotive jest pierwszym producentem na świecie, rozwijającym i pro-
dukującym plastikowe pompy sprzęgła. Pompy sprzęgła FTE wykonane z two-
rzywa mają wiele zalet w stosunku do żeliwnych: są odporne na korozję, trwałe 
i przyczyniają się do ograniczenia emisji CO. FTE automotive był także jednym 
z pierwszych producentów wyposażającym pompy sprzęgłowe w czujniki, 
umożliwiające rozwój nowoczesnych systemów start-stop oraz auto-hołd. 
CYLINDERKI aluminiowe do układów hamulcowych są wynikiem wielu lat do-
świadczeń i innowacyjnych prac rozwojowych. Mniejsza masa, większa trwa-
łość, wysoka odporność na korozję i dobra podatność na recykling sprawia, 
iż cylinderki FTE automotive są produktem najwyższej jakości. Firma oferuje 
także jedną z najszerszych gam pomp hamulcowych dla pojazdów wyposa-
żonych lub nie w systemy ABS i ESP. Przewody hamulcowe produkowane 
przez FTE charakteryzują się wysoką odpornośią na ozon i cykliczne zmiany 
temperatury, a tym samym długą żywotnością. Niska przepuszczalność wody 
wydłuża natomiast żywotność płynu hamulcowego. Węże hamulcowe FTE au-
tomotive są odpowiednie dla wszystkich płynów hamulcowych DOT3, DOT 4, 
DOT 4 LV, DOT 5.1. Oprócz komponentów hydraulicznych, FTE oferuje również 
linki hamulcowe i sprzęgłowe.
KLOCKI hamulcowe i szczęki od FTE automotive są bezazbestowe, ciche  
i wymagają użycia niewielkiej siły hamowania. Przy stałej wartości tarcia przy 
wszystkich prędkościach i niezależnie od warunków pogodowych, zapewniają 
wysoki stopień bezpieczeństwa i rentowności. Jakość produktu jest zapewnio-
na przez spełnienie wymagań rozporządzenia ECE-R90. Tarcze i bębny hamul-
cowe FTE są wykonane z wysokiej jakości stopu. Ich powierzchnia jest ideal-
nie gładka i ma jak najmniejsze tolerancje, co sprawia, że jazda jest wygodna  
i pozbawiona wibracji przy hamowaniu. FTE Automotive oferuje ponad 175 
podstawowych zestawów naprawczych do około 600 typów pojazdów.  
Zestawy te zawierają wszystkie podstawowe elementy potrzebne do naprawy 
hamulca bębnowego: dwa koła, cztery cylindry hamulcowe okładziny z kom-
pletnym wyposażeniem regulacji i wszystkie akcesoria potrzebne do montażu 
okładziny na płycie kotwiącej hamulca. FTE automotive oferuje wszystkie czę-
ści zamienne o jakości oryginalnego wyposażenia.

FTE Automotive oferuje wysokiej  jakości  zestawy naprawcze do układów  
hamulcowych około 600 typów różnego rodzaju pojazdów. 



Nowy katalog części online
Katalog online sklep.bhmd.pl ma zaawansowaną wyszuki-
warkę pozwalającą na znajdowanie części według różnych 
kryteriów. Platforma w pełni współpracuje z dotychczaso-
wym systemem pozwalając na sprawdzanie stanów ma-
gazynowych i daje pełną kontrolę nad złożonymi zamówie-
niami. Nowe funkcjonalności pozwalają klientom na szybki 
dostęp do rozliczeń i śledzenie historii zamówień.

BHMD wprowadziło nowoczesną platformę doboru części 
samochodowych. Pozwala na szybkie wyszukiwanie  
po numerach oryginalnych, TecDoc, katalogowych BHMD 
lub kodach EAN i składanie zamówień internetowych.

AKTUALNOŚCI
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KYB kontynuuje współpracę jako 
sponsor i zapewnia wsparcie tech-
niczne dla Teamu Land Cruiser To-
yota Auto Body, którego drużyna 
#343 reprezentowana przez Nico-
lasa Gibon i Jean Pierre Garcin wy-
grała Rajd Dakar 2016 w klasie T2  
z czasem 63,09 zajmując 32 pozycję           
w klasyfikacji generalnej.  

38. edycja legendarnego rajdu Da-
kar była wyjątkowo trudna, tylko 
62% pojazdów ukończyło zawody. 
Cała trasa liczyła ponad 9 tys. km 
i składała się z 13 etapów w Argenty-
nie i Boliwii. 

Dział techniczny KYB przygotował dla 
Teamu Land Cruiser Toyota Auto Body 
dedykowany system amortyzacji po-
jazdu oraz indywidualnie dobraną cha-
rakterystykę tłumienia amortyzatorów 
w celu zapewnienia stabilności pod-
czas jazdy w różnych warunkach. Tak 
dobrane wartości tłumienia pozwalają 
na ciągłą pracę amortyzatorów w eks-
tremalnych warunkach i złym stanie 
dróg – nieprzerwanie przez 10 000 
kilometrów. Amortyzatory zostały wy-
posażone w wysoce precyzyjny wie-
lowargowy uszczelniacz olejowy, któ-
rego funkcją jest zapobieganie przed 
przedostawaniem się pustynnego 
piasku do wewnątrz amortyzatora.

Amortyzatory posiadają zewnętrzny 
zbiornik, który zwiększa wymaganą 
objętość oleju podczas pokonywania 
długich odcinków rajdu w warunkach 
terenowych i działania wysokich tem-
peratur.

Inżynierowie KYB ściśle współpracują 
z Teamem Toyoty Auto Body przy te-
stach amortyzatorów i samochodu w 
ekstremalnych warunkach, aby mieć 
pewność, że pojazd może poradzić 
sobie z udziałem w najtrudniejszej 
motoryzacyjnej przeprawie świata.

DAKAR 2016: 
SUKCES KYB 
I TOYOTA AUTO BODY

www.sklep.bhmd.pl

wIOSENNE PROMOCJE w BHMD

Zapraszamy do korzystania z katalogu i przypomi-
namy o naszych wiosennych promocjach! 

Aby korzystać z systemu wystarczy zalogować  
się pod adresem internetowym sklep.bhmd.pl

w naszej firmie bardzo  
aktywnie włączamy się  
w obchody wybranych dni – 
np. Dnia Dziecka. Z tej okazji 
przygotowaliśmy specjalne 
promocje. Szczegóły pojawią 
się w odpowiednim czasie  
na naszej stronie: 
www.rodon.pl.

–  W wyjątkowej promocji na filtry Mahle oraz Knecht moż-
na zdobyć 50 zł zwrotu za każde 1000 zł wydane na 
zakupy. 

–  Dla uważnych przewidujemy nagrody za zakupy produk-
tów znanych marek takich jak Valeo, Exide, OSRAM i 
wielu innych. 

Szerszy asortyment i promocje
Początek roku to czas pracy nad dodaniem kolejnych produ-
centów i rozbudowy oferty. Obecnie firma kontynuuje strategię 
oferowania solidnych i sprawdzonych produktów, znakomi-
cie odpowiadających wymaganiom najlepszych serwisów.  
Do grona nowych dostawców oprócz firmy Lemforder dołą-
czył Europejski producent najwyższej jakości komponentów 

Rozwijaj się z nami

SZERSZA OFERTA

Do grona nowych dostawców oprócz firmy Lemfor-
der dołączył Europejski producent najwyższej jakości 
komponentów do aut – Borg Bildeler.

przygotowała kilka ciekawych akcji promocyjnych dla swoich 
klientów gdzie oprócz nagród gwarantowanych klienci mają 
szansę zdobyć wyjątkowy prezent od firmy. Zwiększa się też 
sieć sprzedaży do istniejących już punktów dołączył kolejny, 
zorganizowany wspólnie z firmą Auto Partner Bydgoszcz.  
Firma zaprasza swoich klientów do udziału w imprezie Rodon 
Extreme Sports gdzie oprócz gościnnej wizyty Tomka Kuchara 
klienci będą mieli okazję odbyć lot w tunelu aerodynamicznym 
i sprawdzić się w kilku konkurencjach sportów ekstremalnych, 
całość zwieńczy koncert gwiazdy sceny muzycznej. Od począt-
ku roku w trosce o bezpieczeństwo i rozwój naszych klientów 
ruszył program szkoleń technicznych i produktowych.

do aut osobowych i dostawczych – Borg Bildeler. Dodatkowo 
rozszerzyliśmy ofertę producenta Sachs o sprzęgła, amorty-
zatory i zestawy osłon amortyzatorów. Na ten rok firma Rodon 

Dużo się dzieje, a to dopiero początek roku...
Nowy Rok…a co za tym idzie dużo no-
wości. Motorol wprowadza do swojej 
oferty nowe linie produktowe począwszy 
od olejów Chempioil, poprzez produk-
ty marki Ashika, filtry UFI, oleje ENEOS 
czy elementy układu zawieszenia firmy 
Ruville. 
Ponadto Motorol na bieżąco realizuje 
akcje promocyjne, szkolenia i programy 
lojalnościowe. Bardzo dużym zaintere-
sowaniem cieszyły się marcowe szko-
lenia dotyczące układów klimatyzacji 
samochodowej, a także liczne promo-
cje. Tradycją już jest coroczna zimowa 
akcja promocyjna, której finałem jest 

wyjazd do Włoch połączony z zimowym 
szaleństwem na alpejskich stokach.  

W okresie wiosennym Motorol wraz  
z Partnerami ruszy z kampanią Euro-
warsztatu pod dobrze już znanym ha-
słem "DBAMY O TWOJE BEZPIECZEŃ-
STWO". Jest to dobry czas i moment 
aby uświadomić właścicieli pojazdów, 

a co za tym użytkowników dróg, o ko-
nieczności dokonania przeglądu swo-
jego pojazdu przed zbliżającym się 
sezonem urlopowym. Kampania ta ma 
na celu promowanie bezpieczeństwa 
podczas, której każdy kierowca może 
bezpłatnie sprawdzić stan swojego 
samochodu.
Rok 2016 jest rokiem szczególnym dla 
Firmy Motorol ,gdyż jest to rok jubile-
uszowy. 25-lecie firmy cieszy nie tylko 
zarząd firmy, ale także pracowników  
i naszych klientów, czego zwieńcze-
niem  będzie spotkanie partnerów han-
dlowych już we wrześniu tego roku.

25 lat ciągłego rozwoju

NAGRODY CZEKAJĄ!

Osoby chętne  do udziału w pro-
mocjach  zapraszamy  na  stronę  
www.motorol.pl





Czujniki temperatury spalin (EGTS) 
marki NTK wprowadzone na rynek 
wtórny przez firmę NGK Spark Plug  
monitorują temperaturę spalin  
w nowoczesnych pojazdach  
z doładowaniem, chroniąc przed 
przegrzaniem podzespoły narażone 
na działanie gorącego strumienia 
spalin oraz przed ich kosztowną 
naprawą. Czujniki EGTS NTK 
znajdziemy w wyszukiwarce na 
ngkntk.pl oraz w nowym katalogu 
sond lambda. Nowy asortyment NGK 
zawiera 20 najczęściej stosowanych 
referencji czujników, z których każda 
jest identyczna z odpowiednikiem z 
wyposażenia oryginalnego, a wszyst-
kie razem umożliwiają dobór czujnika 
do ok. 12,6 mln samochodów. 

Firma FTE zaprezentowała nowy 
elektro-hydrauliczny siłownik 
sprzęgła do przekładni me-
chanicznych z automatycznym 
sterowaniem. 
Elektrohydrauliczny siłownik sprzęgła 
FTE jest fabrycznie napełniony 
płynem hamulcowym więc montaż 
wymaga jedynie przykręcenia go do 
samochodu i połączenia wtyczek 
elektrycznych. Siłownik jest sterowa-
ny za pomocą sygnałów CAN.

Siłownik jest integralną częścią 
oryginalnego wyposażenia  
w samochodach ciężarowych  
ze zautomatyzowaną przekładnią. 
Siłownik sprzęgło elektro-hydrau-
liczne (EHCA) opracowany przez FTE 
Automotive jest ważną częścią sys-
temu. Zastępuje on pedał sprzęgła, 
pompę sprzęgła i siłownik sprzęgła 
automatycznie włączając  
i wyłączając sprzęgło.

Czujniki EGTS NTK

FTE

AKTUALNOŚCI

www.groupautopolska.pl 7

GROUPAUTO

Nowi dostawcy, szkolenia i promocje
Pierwsze miesiące roku firma Auto-Zatoka wykorzystała na 
powiększenie oferty produktowej. Nawiązano współpracę  
z kolejnymi dostawcami - wprowadzono wycieraczki i świe-
ce DENSO, rozbudowana została oferta olejowa o marki Total  
i  Motul. Wiosną zaplanowano szkolenia dla warsztatowców. 
Na uwagę zasługuje szkolenie z układów hamulcowych pod 

większa oferta

Nowi dostawcy, nowe  
produkty: w rok 2016  

Auto Zatoka wchodzi ze 
znacznie szerszą ofertą

KLIENCI DOSTAwALI LAPTOPY!

w miesiącach  zimowych,  klienci  Auto-Zatoki mogli 
skorzystać  z  wielu  promocji.  Zakupy  premiowane 
były wysokiej jakości laptopami marki Lenovo

W miesiącach zimowych, klienci Auto-Zatoki mogli skorzy-
stać z wielu promocji. Wraz z firmą Denckermann przepro-
wadzono konkurs, w którym nagrodami były karty paliwowe. 
Bardzo dużym zainteresowaniem, cieszyła się promocja na 
produkty ATE, MAHLE, KNECHT, BEHR. Nagrody otrzymy-
wali klienci, którzy w czasie trwania promocji, najszybciej 
osiągnęli obrót w wysokości 12 tyś netto. Zakupy premiowa-
ne były wysokiej jakości laptopami marki Lenovo. Na okres 
wiosennym zaplanowano szereg nowych promocji, będą to 
promocje cenowe na wybrane asortymenty jak i takie, w któ-
rych przewidziano cenne nagrody.  Szczegóły już wkrótce na 
stronie internetowej. 

patronatem ATE. Drugie szkolenie mające na celu podniesie-
nie kwalifikacji mechaników w zakresie obsługi napędu pasów 
układu rozrządu i wielorowkowych przeprowadzi ContiTech. 

AUTORAK szkoli i zaopatruje w sprzęt
Firma AUTORAK, będąca jednym z największych dystrybutorów części 
układu paliwowego oraz oprzyrządowania serwisowego oferuje kom-
pleksowe wyposażenie każdego serwisu DIESLA. Posiada rozwiązania 
zarówno dla warsztatów rozszerzających zakres działalności jak również 
rozpoczynających naprawę układów paliwowych. Oferuje kompletne sta-
nowiska do naprawy wtryskiwaczy układów Common Rail wszystkich 
producentów. Poza sprzedażą i uruchomieniem stanowiska zapewnia 
ponadto szkolenie, doradztwo techniczne oraz zaopatrzenie w części 
zamienne. 
Obecnie, pomimo zaawansowania technologicznego nowoczesnych 
układów zasilania poziom dostępności wiedzy oraz narzędzi do naprawy 
komponentów DIESEL znacznie się powiększył. Stanowiska probiercze 
oraz systemy pomiarowe dedykowane do profesjonalnej naprawy ukła-
dów Common Rail są intuicyjne i nie wymagają tak doświadczonego 
operatora. Ich cena to także znacznie mniejszy wydatek, niż w przypadku 
serwisów specjalizujących się w pełnym spektrum aparatury paliwowej. 

Nie taki DIESEL straszny....

Nowoczesny próbnik wtryskiwaczy EPS 205 firmy 
Bosch umożliwia szybkie i precyzyjne badanie  
elementów układu wtryskowego silników Diesla.

AUTORAK OTwIERA NOwE MOŻLIwOŚCI

Oferta  sprzętu  do  serwisowania  układów 
wtryskowych oraz szkolenia otwierają nowe 
możliwości rozwoju dla warsztatów

Dużo się dzieje, a to dopiero początek roku...
W 2016 roku Hurtownia Motoryzacyj-
na Gordon obchodzi 25-lecie istnienia.  
Z tej okazji przygotowaliśmy wiele atrak-
cyjnych promocji na łączną pulę nagród  
ponad 2 mln złotych m.in. wycieczka na 
Kubę, bony towarowe i wiele innych.
Jesień to uwieńczenie jubileuszu.  
W piątek 21-go października odbędzie się 
Uroczysta Gala dla naszych odbiorców i 
dostawców, będzie to niepowtarzalna 
uroczystość , na której rozdamy nagrody 
z całorocznych promocji, uświetnią to 
wydarzenie niepowtarzalne osobowości, 

wyjątkowy konferansjer oraz gwiazda 
wieczoru. 22 października zapraszamy 

na Targi Motoryzacyjne, zapewnimy 
ucztę dla miłośników motoryzacji i ich 
rodzin. Tego dnia Bydgoszcz rozbłyśnie 
gwiazdami, a zapewnią to zaproszeni go-

ście, prowadzący, gwiazdy polskiej es-
trady, ciekawe osobowości i celebryci.
Serdecznie zapraszamy do świętowania  
z firmą, udziału w promocjach i wy-
grywania nagród. Gwarantujemy wiele 
atrakcji dla wszystkich. Wszelkie infor-
macje na temat bieżących wydarzeń  
i promocji dostępne są na stronach:
www.25.gordon.com.pl  
oraz www.gordon.com.pl

25 lat - okrągły jubileusz

PONAD 2 MLN ZŁ!

Taka jest łączna wartość puli na-
gród,  którą  przygotowaliśmy dla 
klientów



www.osram.pl/automoto

®
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LEDinspect® Slimline 280 to naj-
nowsza lampa warsztatowa LED 
firmy OSRAM. Zbudowana aż z 11 
diod, emituje bardzo jasne, intensyw-
ne światło o temperaturze barwowej 
6000 K. Charakteryzuje 
się możliwością regu-
lacji nachylenia górnej 
części do 180 stopni 
i dodatkową latar-
ką umieszczoną na 
czubku, co pozwala 
idealnie doświetlić 
trudno dostępne 
miejsca pracy. Po-
siada haczyk i ma-
gnes, a jej akumula-
tor można ładować 
poprzez port micro 
USB lub za pomo-
cą stacji dokującej 
zasilanej napię-
ciem 90-250 V. 
Produkt posiada 
też wskaźnik 
stanu baterii 
oraz zabez-
pieczenie 
przed nad-
miernym 
n a ł a d o -
waniem.

LEDinspect®  
Slimline 280

To już 25 lat!
OPOLTRANS w minionym roku, pod-
czas 11 Zlotu Master Truck świętował 
25-lecie działalności. Dynamiczny 
rozwój firmy sprawił, że powstały ko-
lejne oddziały tej firmy, zostały wybu-
dowane lub zakupione nowe obiekty, 
o około 20.000 m2 powiększyły się 
także powierzchnie magazynowe  
i ekspozycyjne. 

Obecnie OPOLTRANS posiada w Pol-
sce 44 oddziały. Rozbudowa sieci 
pozwoliła na poprawę jakości obsługi 
oraz na pozyskanie nowych klientów. 
Duża dostępność części oraz ekspre-
sowa obsługa handlowa pozwala na 
coraz szybsze naprawy ciężarówek. 
Wśród najnowszych oddziałów Opol-
transu należy wymienić te w Słupsku, 

Puławach i Białej Podlaskiej. W ofercie 
OPOLTRANS pojawiły się także kolej-
ne nowości produktowe i usługowe. 
Wśród nich należy wymienić części za-

mienne do półciężarówek, opony Kelly 
firmy Goodyear, opony przemysłowe 
do koparek i ładowarek różnych firm, 
opony do samochodów osobowych  
i półciężarowych marki Triangle, filtry 
do maszyn budowlanych i rolniczych, 
oleje do samochodów, ciągników rol-
niczych i maszyn budowlanych znanej 

marki WOLF. We wszystkich oddzia-
łach prowadzona jest wymiana ogu-
mienia w cenie opon oraz dystrybucja 
roztworu AdBlue. Rozszerzenie oferty 
spowodowało znaczące powiększenie 
floty samochodów niezbędnych do 
sprawnej obsługi oddziałów i klientów. 
W 2015 roku dla klientów zorganizo-
wano w całej Polsce wiele bezpłatnych 
szkoleń branżowych i technicznych, 
które cieszyły się dużym zaintereso-
waniem. 
W kilku oddziałach odbyły się również 
imprezy integracyjne, skierowane do 
klientów i ich rodzin, które cieszyły się 
dużym zainteresowaniem. 
Obrany kierunek rozwoju będzie kon-
tynuowany w obecnym 2016 roku  
i w dalszej przyszłości.

OPOLTRANS

44 ODDZIAŁY OPOLTRANSU

Dynamiczny rozwój firmy sprawił, 
że po 25 latach Opoltrans ma już 
44 oddziały

Organizator sieci TopTruck
GROUPAUTO Polska Sp. z o.o.
tel. + 48 22 292 83 80
biuro@top-truck.pl
www.top-truck.pl
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Zainteresowanych prosimy  
o kontakt z z-cą Koordynatora 
Krajowego  
Maciejem Wiąckiem  
maciej@eurowarsztat.pl, 
tel. 600 058 525

Sieć Eurowarsztat sukcesywnie 
wprowadza do swoich serwisów 
samochody zastępcze dla klientów. 
Dzięki bardzo korzystnej ofercie 
leasingowej samochody nie są 
obciążeniem dla serwisu. Wręcz 
przeciwnie - ich posiadanie  
to szansa na dodatkowy zarobek. 
Kultowy samochód ma przykuwać 
uwagę nowych klientów,  
być mobilną reklamą naszej  
sieci EuroWarsztat.  

FIAT 500 ZA 500!

w ramach promocji „NIE PODSKAKUJ” piętnaście Eurowarsztatów wzięło udział 
w rajdzie OFF-ROAD. Tor przeszkód i specjalna trasa zapewniły uczestnikom rajdu 
niecodzienne wrażenia.  Podczas spotkania trzem serwisom wręczono zestawy narzędzi 
warsztatowych za osiągnięcie najwyższych obrotów w promocji.  

Jesienne spotkanie przebiegło pod hasłem „Kierunki rozwoju 
sieci Eurowarsztat”. Konferencja dla właścicieli serwisów była 
okazją do omówienia trendów  rynkowych zarówno w aspekcie 
ekonomicznym jak i marketingowym.

Polska jest drugim krajem po Francji, który wprowadza  
do swojej sieci Eurowarsztat samochody zastępcze Fiat 500. 
Mamy nadzieję, że pomysł spodoba się jak największej liczbie 
warsztatów i przypadnie do gustu także klientom.

Laureaci promocji „Bez poślizgu” wzięli udział w Akademii Bezpiecznej Jazdy  
Tomasza Kuchara. Uczestnicy spotkania przećwiczyli eko-driving, awaryjne  
hamowanie i dynamiczny slalom.  
Zwycięzcy jazdy na czas na odcinku testowym otrzymali pamiątkowe puchary.

Eurowarsztaty na OFF-ROAD Eurowarsztaty na Akademii Bezpiecznej Jazdy Tomasza Kuchara

Oferta specjalna na auto zastępcze  
dla Eurowarsztatu!  
Fiat 500 za 500zł miesięcznie!

Jubileuszowy rok był okazją do podsumowania działań z minionych 
15 lat działalności sieci EuroWarsztat, ale także nakreślenia kierunków 
rozwoju na kolejne lata. 
Wiosną 2015 EuroWarsztaty miały 
między innymi okazję spotkać się  
z licznych gronem rekomendowa-
nych dostawców z grupy premium, 
natomiast jesienne spotkanie prze-
biegło pod hasłem „Kierunki rozwo-
ju sieci EuroWarsztat”. Konferencja 
dla właścicieli serwisów była okazją 
do omówienia trendów  rynkowych 
zarówno w aspekcie ekonomicznym 
jak i marketingowym, przedstawienia  
szans i zagrożeń dla branży, a przede 
wszystkim zaprezentowania planów 
sieci na najbliższe lata.

Rozwój sieci EuroWarsztat to 
także czerpanie z międzynarodo-

wych wzorców sieci EUROGA-
RAGE. Nasz gość specjalny Pan 
Dariusz Czarnecki reprezentujący  
Groupauto International prezentując 

podczas konferencji działania na 
rynku Francji potwierdził, że w wielu 
aktywnościach jesteśmy tuż za pio-
nierami. Już podczas samego spo-
tkania, mogliśmy się o tym prze-
konać, przekazując właścicielom  
EuroWarsztatów sieciowo zwizuali-
zowane Fiaty 500, które mają słu-
żyć jako auta zastępcze.
Rozwój sieci jest niemożliwy bez 
współpracy ze sprawdzonymi do-
stawcami, dlatego miło nam było 
gościć przedstawicieli z firmy Shell 
oraz Mahle.

15 lat sieci Eurowarsztat
Podsumowania i plany

DARIUSZ CZARNECKI:

Dariusz Czarnecki Groupauto Inter-
national:  w  wielu  aktywnościach 
jesteśmy tuż za pionierami. 



w naszych szkoleniach koncen-
trujemy się zarówno na mechani-
ce jak też na obsłudze klienta.

EUROwARSZTAT
GROUPAUTO

Obsługa klienta

24 września 2015 rozpoczęliśmy kolej-
ny cykl bezpłatnych „szkoleń miękkich”  
poszerzających wiedzę z obsługi klien-
ta. Część teoretyczna połączona jest  
z ćwiczeniami poszczególnych etapów, 
na które składają się: umówienie klienta, 
przyjęcie samochodu, oględziny auta,  
rozszerzenie naprawy. Szkolenia dedy-
kowane są dla pracowników biura ob-
sługi klienta nowych EuroWarsztatów. 
Ponownie zaprosiliśmy grupę nowych 
EuroWarsztatów w październiku, aby 
poszerzyć ich umiejętności z obsługi 
klienta. Tym razem przetrenowano takie 
elementy jak rozmowę telefoniczną z 
klientem, rozszerzenie zakresu napra-
wy, obłsugę pogwarancyjną, reklama-
cję, rękojmię i prawa klienta.

To wszystko wydaje się oczywiste. 
Każdy mechanik codziennie obsługuje 
przynajmniej kilku klientów. Ale czy na 
pewno robi to dobrze? Bo jeśli nie, to 
każdego dnia traci pieniądze! Podczas 
szkoleń w sieci EuroWarsztat pokazuje-
my czarno na białym jak ważna jest cała 
otoczka samej usługi motoryzacyjnej. 
Czy wiesz, że źle poprowadzona roz-
mowa z klientem może go zrazić i tylko 
z tego powodu już do Ciebie nie wróci? 
Czy na pewno dobrze zabezpieczasz 
się przed pomówieniami o uszkodzenie 
samochodu podczas naprawy? Czy na 
pewno dobrze przedstawiasz kliento-
wi wycenę usługi i potrafisz „obronić” 
wysoki rachunek? A może po prostu 
naprawiasz samochody za bezcen, bo   

wydaje Ci się, że tylko w taki sposób 
możesz zapewnić sobie stały dopływ 
Klientów? Jak jesteś przygotowany do 
ewentualnych napraw gwarancyjnych? 
Czy w cenie usługi uwzględniasz ich 
potencjalne koszty?
Odpowiedzi na wszystkie ważne te-

Podnosimy jakość usług:  szkolenia z zakresu obsługi klienta

Podnosimy jakość usług:  szkolenia techniczne

Systematycznie szkolimy mechaników w naszej sieci 
Eurowarsztat. Oto przykładowe tematy szkoleń: 
-  Diagnostyka, naprawa i obsługa układów zasilania 
silników z turbodoładowaniem
- Zawieszenia aktywne
- Sieci transmisji danych (diagnostyka)
- wtrysk benzyny i sterowanie silnikiem
- Geometria układu jezdnego
- Automatyczne skrzynie biegów: diagnoza, obsługa
- Turbosprężarki
- Układ ESP
- Budowa i zasada działania Commonrail

Informacje o terminach szkoleń znajdują się u naszych 
partnerów handlowych, a także na naszej stronie 
internetowej www.eurowarsztat.pl.  
Kolejne szkolenia techniczne już wkrótce!

w marcu sieć Eurowarsztat rozpoczęła cykl szkoleń 
niezbędnych dla warsztatów obsługujących system 
klimatyzacji, zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2015 r. 
o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz 
o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych 
(Dz.U. 2015 poz. 881). w szkoleniu bezpłatnie mogła 
uczestniczyć jedna osoba z każdego Eurowarsztatu. 
Po odbytym szkoleniu uczestnicy otrzymali certyfikat 
imienny.

Szkolenie z obsługi klimatyzacjiSzkolenia dla mechaników Rusza kolejny cykl akcji badania technicznego

Po raz kolejny Eurowarsztaty przygotowały akcje 
badania technicznego pojazdu. Kierowcy ze Szczecina 
i władysławowa k/ Ciechanowa mieli możliwość bez-
płatnie sprawdzać stan amortyzatorów, akumulatora, 
płynów hamulcowych oraz oświetlenia.
Dziękujemy firmom Febi, Centra, KYB oraz CITYAUTO 
za specjalistyczne wsparcie.

Celem kampanii jest zawsze zwiększenie bezpieczeń-
stwa poprzez zachęcanie kierowców do wykonywania 
bezpłatnych przeglądów pojazdów. Działania intere-
sują wielu kierowców i wpływają na budowę pozy-
tywnego wizerunku warsztatu oraz sieci Eurowarszat. 
Wielu klientów po dokonaniu bezpłatnego kontroli 
wraca do naszej sieci, aby kontynuować naprawę. 
Idea akcji jest bardzo prosta – na specjal-
nie przygotowanych stanowiskach namio-
towych mechanicy Eurowarsztatów bezpłat-
nie kontrolowali samochody potencjalnych 
klientów. Przeglądy najczęściej były organizowane  
w weekendy. Zakres badań zależy zwykle od   
wyposażenia, którym dysponuje warsztat, inwencji 
organizatorów akcji oraz od współpracy firm towa-
rzyszących.

Stałym elementem współpracy  
z Eurowarsztatami jest organizacja szko-
leń z zakresu obsługi klienta i mechaniki. 

maty przekazujemy podczas naszych  
szkoleń, które organizowane są trzy 
razy w roku: zimą, wiosną i jesienią.

www.groupautopolska.pl12



www.groupautopolska.pl 13

EUROwARSZTAT
GROUPAUTO

Zbigniew Lewandowski  
Koordynator Krajowy  
sieci Eurowarsztat,  

organizowanej od 2000 r. 
przez Groupauto Polska.

Sieć Eurowarsztat istnieje 
w Polsce już 15 lat i liczy 

ok. 160 warsztatów.

Działając w pojedynkę, często brakuje czasu, 
pomysłów i środków na reklamę, promocje, 
czy choćby zorganizowanie gadżetów rekla-
mowych dla klientów. Serwisy zrzeszone  
w sieci EuroWarsztat mają dostęp do opraco-
wywanych przez Groupauto Polska strategii 
marketingowych. Centralizacja działań w tym 
zakresie pozwala, nie tylko zmniejszyć koszty 
danej akcji, ale dzięki wymianie doświadczeń 
z innym krajami zwiększyć jej efektywność.
Program punktowy EuroClub jest narzędziem 
mającym na celu wynagradzać lojalność 
EuroWarsztatów wobec dystrybutorów 
regionalnych. Otrzymane punkty serwisy 
mogą wymienić między innymi na atrakcyjne 
nagrody z działu wyposażenia i wizualizacji 
serwisów.

WIZUALIZACJA

SZKOLENIA

MARKETING

WSPARCIE  
TECHNICZNE 
I PRAWNE

Bardzo ważnym elementem współpracy  
w ramach sieci EW jest komunikacja wizual-
na i rynkowa. Oznakowanie oraz kolorystyka  
EuroWarsztatu są zgodne ze standardami 
serwisów europejskich, określonymi przez 
podręcznik identyfikacji rynkowej. Jednolita 
wizualizacja sieci jest rozpoznawalna przez 
klientów w Europie oraz Ameryce i gwaran-
tuje wysoki standard obsługi.  

Europejski wizerunek nie wystarczy, jeśli 
klient nie zostanie właściwie obsłużony  
a warsztat nie wykaże się odpowiednim 
poziomem kompetencji. Dla pracowników 
EuroWarsztatów organizowane są szkolenia 
z obsługi klienta, oraz szkolenia techniczne. 
Dodatkowy segment szkoleń, skierowany do 
kadry zarządzającej i właścicieli, ma na celu 
rozszerzyć wiedzę z zakresu prawa oraz in-
nych tematów istotnych dla funkcjonowania 
przedsiębiorstwa. 

Każdy serwis, który należy do sieci  
EuroWarsztat ma dostęp do bezpłatnej info-
linii – po drugiej stronie dyżurują eksperci, 
którzy pomagają rozwiązywać problemy 
diagnostyczne lub techniczne. EuroWarsztaty 
mają specjalne rabaty na elementy wypo-
sażenia warsztatowego oferowanego przez 
dystrybutorów Groupauto Polska. 
Eurowarsztaty mają także dostęp do Infolinii 
Prawnej, które zapewnia dostęp do konsulta-
cji prawnej. Prawnicy Infolinii odpowiadają na 
pytania z zakresu prowadzenia działalności 
gospodarczej. Porady prawne konsultowane 
są telefonicznie i mailowo.

EuroWarsztat jest siecią partnerską. Kluczem do sukcesu jest 
zjednoczenie autonomicznych podmiotów w ramach jednej du-
żej i silnej organizacji przy zachowaniu walorów wynikają-
cych z działania w obydwu formach struktur organizacyjnych. 
System się sprawdza, sieć istnieje w Polsce już 15 lat i liczy  
ok. 160 warsztatów

Oprócz wspomnianych autonomicznych warunków współpracy, 
kładziemy duży nacisk na wsparcie techniczne. Stworzyliśmy  
bezpłatną infolinię dla mechaników. Jeśli któryś z nich ma problem 
z naprawianym autem, dzwoni, a nasi eksperci robią wszystko, 
żeby mu pomóc. I pomagają, ponieważ są to doświadczeni fachowcy  
w różnych specjalnościach. 

Przywiązujemy dużą wagę do szkoleń 
- prowadzą je specjaliści z dziedziny motoryza-
cji. Wiedzy, którą przekazują nie da się wyczytać  
z podręczników. Bardzo dobrze funkcjonu-
ją także kanały wzajemnej wymiany  
informacji pomiędzy poszczególnymi 
warsztatami. Ponadto Eurogarage jest 
obecnie jedną z największych mię-
dzynarodowych sieci niezależnych 
warsztatów samochodowych skupiającą  
w 20 krajach blisko 5000 serwisów.

Groupauto Polska od wielu lat utrzy-
muje się w pierwszej trójce dystrybu-
torów części pod względem rocznych 
obrotów. Gwarantujemy  współpracującym  z 
nami warsztatom nie tylko szeroką gamę części  
w  atrakcyjnych  cenach,  ale  także  udział  w  de-
dykowanych  promocjach  i  wsparcie  marketin-
gu  lokalnego. Niezwykle korzystny jest także premio-
wy system punktowy – EuroClub. Jest on skierowany  
wyłącznie do warsztatów zrzeszonych w sieci EuroWarsztat. 

Lojalność  wobec  regionalnych  dystrybutorów  Groupauto  Polska  
i obroty za asortyment Partnerów Programu są odzwierciedleniem 
punktów, które co kwartał kumulują się na indywidualnych kontach 
Eurowarsztatów. Można je wymieniać m.in. na wyposażenie warsz-
tatowe. Duży obrót generuje także większe rabaty. Robimy wszystko, 
aby naszym klientom po prostu opłacało się u nas kupować.

Do  nowatorskiej  i  dynamicznie  
rozwijającej się sieci Eurowarsztat 
zaprasza  Zbigniew  Lewandowski  
– jej koordynator krajowy.

Rozsądny wybór

ChCesz przystąpić 
dO SIECI 
EUROWARSZTAT? 

Osoby zainteresowane bardziej szczegółowymi  
informacjami na temat sieci eurowarsztat prosimy 
o bezpośredni kontakt z biurem Koordynatora Krajowego:

wSTĄP DO SIECI, KTóRA DZIAŁA NA PARTNERSKICH wARUNKACH

tel: (022) 292-83-91 
e-mail: eurowarsztat@eurowarsztat.pl



EUROwARSZTAT
GROUPAUTO

Oto warsztaty, które w ostatnim czasie dołączyły do sieci EUROwARSZTAT.  
w Polsce mamy już prawie 160 serwisów. Na świecie – niemal 5 tysięcy!

AUTO-REM

HISTORIA FIRMY

ZAKRES USŁUG

,,
Tel. 18 351 26 03, 502 140 908
BIECKA 23 D
38-300 Gorlice
autorem@eurowarsztat.pl

GODZINY OTwARCIA 
Pon-Pt: 8.00-17.00
Sobota: 8.00-13.00

Nasza firma rozpoczęła swoją działalność w 2002 r. pod nazwą FHU „AUTO-REM”.  
Następnie w 2005 r. przekształciła się w PHU „AUTO-REM” Spółka Jawna. Obsza-
rem naszego działania jest sprzedaż samochodów używanych, obsługa w zakre-
sie kredytów, leasingów i ubezpieczeń. Ponadto jesteśmy wydawcą samochodów 
nowych produkowanych przez Fiata. Posiadamy status Dealera Serwisowego Fiat 
Auto Poland na usługi i części zamienne.

– mechanika (silnik)
– zawieszenie, hamulce
– diagnostyka komputerowa
– klimatyzacja
– elektryka
– tłumiki

– sprzedaż ubezpieczeń
–  sprzedaż samochodów używa-

nych, nowych (Fiat) oraz części 
zamiennych
–  samochód zastępczy  

dla klientów

SPECJALIZACJA
Posiadamy status Dealera Serwisowego Fiat Auto Poland na usługi i części zamienne. Poprzez wykup autoryzacji mamy dostęp  
do pełnej specjalizacji w naprawach najnowszych modeli produkowanych przez grupę FIAT.

AUTO-PUTZ S.C. Mirosław Sobieraj,  
                                        Sławomir wawrzyniak

HISTORIA FIRMY

ZAKRES USŁUG

,,
Cykliczne szkolenia w ramach Sieci 
umożliwiają nam zdobywanie nowej 
wiedzy, a to przekłada się na coraz 
bogatszą ofertę skierowaną do posze-
rzającego się grona naszych klientów.

Tel. 43 827 90 97
Ul.Jana Pawła II 95
98-200 Sieradz
autoputz@eurowarsztat.pl

GODZINY OTwARCIA:
Pon-Pt: 8.00 – 18.00
Sobota: 8.00 – 14.00

Auto-Putz s.c. to firma z 20-letnim doświadczeniem. Zajmujemy się usługa-
mi motoryzacyjnymi. Nasze zaangażowanie jak i potrzeby rynku sprawiają, 
że ciągle się rozwijamy. Jednym z elementów naszego rozwoju jest przy-
stąpienie do sieci EuroWarsztat. Cykliczne szkolenia w ramach Sieci umoż-
liwiają nam zdobywanie nowej wiedzy, a to przekłada się na coraz bogatszą 
ofertę skierowaną do poszerzającego się grona naszych klientów.

-  mechanika-szybki serwis. 
-  zawieszenia, hamulce, oleje,  

opony, klimatyzacja. 
- diagnostyka komputerowa. 
-  chemiczne czyszczenia silników, 

układu paliwowego, filtrów cząstek

-  myjnia ręczna,  pranie tapicerki,
-  polerowanie nadwozia, pranie  

dywanów.
-  sklep-części i akcesoria samo-

chodowe, kosmetyki, chemia  
samochodowa.

SPECJALIZACJA
Samochody osobowe i dostawcze.

Staramy się, aby nasza działal-
ność była w pełni kompleksowa 
i spełniała wszystkie wymagania 
jakie stawiają klienci odwiedzają-
cy naszą placówkę.

www.groupautopolska.pl14



EUROwARSZTAT
GROUPAUTO

Oto warsztaty, które w ostatnim czasie dołączyły do sieci EUROwARSZTAT.  
w Polsce mamy już prawie 160 serwisów. Na świecie – niemal 5 tysięcy!

MUDLAFF

HISTORIA FIRMY

ZAKRES USŁUG

,,
Tel. 600 806 445
Celbowo 28B
84-100 Puck
mudlaff@eurowarsztat.pl

GODZINY OTwARCIA 
Pn-Pt: 9:00-18:00
Sobota: 9:00-16:00

Firma Auto Naprawa rozpoczęła działalność w 2003 roku jako mały, jed-
nostanowiskowy warsztat samochodowy. Duże zaangażowanie właści-
ciela i ciężka praca wpłynęły na szybki rozwój firmy co spowodowało, że  
w 2009 roku rozpoczęto budowę 4-stanowiskowego warsztatu przy głów-
nej trasie łączącej Trójmiasto z Półwyspem Helskim. Zaoferowanie pełnego 
zakresu usług w jednym miejscu spowodowało wzrost konkurencyjności 
na rynku. Magazyn części zamiennych dodatkowo usprawnił pracę.

– mechanika
– zawieszenie, geometria
– silnik
– elektryka
– wulkanizacja

– klimatyzacja
– diagnostyka komputerowa
– auto części
– hamulce
– tłumiki

SPECJALIZACJA
Wszystkie marki, osobowe, dostawcze

JEźDZIK

HISTORIA FIRMY

ZAKRES USŁUG

,,
EuroWarsztat to okazja do budowa-
nia wspólnej marki, wzbogaca o nowe 
możliwości nie odbierając nam zalet 
dynamicznej ekipy znanej i cenionej 
w środowisku lokalnym. 

Godziny otwarcia:
Pn-Pt: 8:00-16:00

Działamy od 2005 r. Nasze bogate doświadczenie systematycznie wzbogaca-
my wiedzą zdobywaną na kolejnych stacjonarnych szkoleniach technicznych 
oraz e-learningu. W pracy postawiliśmy na rzetelność oraz skuteczność. Na-
sze motto brzmi: „Klient to przede wszystkim człowiek”. Do każdego samo-
chodu podchodzimy z wieloletnim doświadczeniem i systematycznie aktuali-
zowaną wiedzą. Zależy nam na tym, żeby nasz klient był osobą zadowoloną  
z fachowo i sprawnie wykonanej usługi. 

- mechanika, silnik
- skrzynie biegów
- zawieszenie, hamulce
- elektromechanika
- wulkanizacja
- klimatyzacja

- diagnostyka komputerowa
- zawieszenia hydrauliczne Citroen
- geometria zawieszenia
- sprzedaż części
- samochód zastępczy

SPECJALIZACJA
Citroen, Peugeot, Renault (samochody osobowe, lekkie dostawcze)

Przystąpienie do sieci  
EuroWarsztat daje możliwość 
podnoszenia kwalifikacji pracow-
ników w cyklicznych szkoleniach,  
co przekłada się na jakość  
wykonywanych usług.
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Tel. 523 201 086, 502 605 391
ul. Ciechocińska 17
85-153 Bydgoszcz
jezdzik@eurowarsztat.pl
www.jezdzik.pl




