
W ostatnich latach sprowadzono do Polski
przesz∏o 2 miliony samochodów. Z naszych
dróg powoli znikajà stare Polonezy i „ma∏e” Fiaty,
ich miejsca zajmujà coraz to nowsze auta, bardziej
zaawansowane technologicznie. Prognozy mówià,
˝e choç na dzieƒ dzisiejszy po naszych drogach
porusza si´ znaczny odsetek aut starszych ni˝ 8
lat, to i tak tendencja odm∏adzania rynku
samochodowego jest  nieunikniona, a wraz z nià
wzrost popytu na markowe produkty naprawcze. 
I tu w∏aÊnie pojawia si´ dylemat w∏aÊciciela
samochodu: NajproÊciej pójÊç do ASO i zamówiç
wszystkie potrzebne do naprawy elementy. 
Ale najproÊciej zazwyczaj oznacza najdro˝ej. 
A do drogiego warsztatu nikt nie chce wracaç...

OczywiÊcie zaraz us∏yszymy, ˝e przecie˝ na rynku
jest mnóstwo zamienników. Ale czy bez problemów
zaufamy produktom wszystkich marek? Zw∏aszcza
tym, które musielibyÊmy zamontowaç po raz
pierwszy? Wed∏ug jakiego klucza wybraç
producenta cz´Êci? Pytaƒ zazwyczaj jest wiele, 
a odpowiedzi nie zawsze proste. 

Najwi´kszy polski dystrybutor cz´Êci
zamiennych – Inter Cars S. A. podsuwa
gotowe rozwiàzanie: promujàc grup´
wyselekcjonowanych dostawców. Dlaczego
akurat te firmy majà byç lepsze? Bo
dostarczajà towar bezpoÊrednio do fabryk, na
pierwszy monta˝. A to oznacza, ˝e doskonale
znajà wymagania stawiane danemu elementowi.
Dzi´ki dost´powi do pe∏nej dokumentacji
technicznej (lub wr´cz wspólne tworzenie jej z pro-
ducentem aut na etapie konstruowania danego
modelu) dana cz´Êç nie tylko pasuje do
konkretnego pojazdu, a jest ÊciÊle do niego
zaprojektowana. Poza tym podzespo∏y
przechodzà ciàg∏à, wnikliwà kontrol´ jakoÊci,
czego nie mo˝na powiedzieç o tzw. podróbkach”.
I tu ogromnà rol´ odgrywa warsztat, który powinien
s∏u˝yç radà i fachowà pomocà przy wyborze
cz´Êci do napraw. 

Jakie korzyÊci osiàgnie warsztat montujàc
sprawdzone elementy? JeÊli klient zakupi danà
cz´Êç bezpoÊrednio w firmie, która mu jà
zamontuje, b´dzie to jedyny punkt, do którego
zwróci si´ z ewentualnà reklamacjà. Na nic nie
zdadzà si´ t∏umaczenia, ˝e to wina kiepskich
materia∏ów, itp. Nawet jeÊli dostawca cz´Êci uzna
reklamacj´ to warsztat i tak musi ponieÊç koszt
ponownego demonta˝u i monta˝u. A to cz´sto
wi´cej ni˝ zarobek na tanim elemencie! Poza tym
to na warsztacie cià˝yç b´dzie odpowiedzialnoÊç
za nieudanà napraw´. Mo˝e wi´c zamiast robiç
dwa razy, lepiej montowaç produkty renomowane 
i dodatkowo zarobiç nieco wi´cej? 

JakoÊç równie˝ mo˝na zmierzyç. Ma∏gorzata
Koêbia∏ z Dzia∏u Promocji i Reklamy Inter Cars S.A.
podaje przyk∏ad akcji promocyjnych, które dzi´ki
wzajemnemu zaufaniu dystrybutora i producenta
cz´Êci da∏y rewelacyjne efekty.   
„..Jednym z najlepszych przyk∏adów skutecznej

promocji markowych produktów sà ostatnie dwie
kampanie amortyzatorów Sachs. Pierwsza z nich
by∏a prowadzona w 2003r., druga w 2006r.
Promocje polega∏y na wyd∏u˝eniu standardowego
okresu gwarancji z 24 do 36 miesi´cy.
OdpowiedzialnoÊç za dodatkowy rok gwarancji
wzi´∏a na siebie firma Inter Cars, oferujàc swoim
klientom zarówno ten wspomniany, dodatkowy rok
oraz mo˝liwoÊç wygrania bardzo atrakcyjnych
nagród. Obie kampanie udowodni∏y, ˝e dobry 

i sprawdzony produkt ma tak wysokà jakoÊç, ˝e jest 
wolny od usterek i tym samym reklamacji. Wbrew
obawom sceptyków, odsetek reklamacji nie
zwi´kszy∏ si´ w ostatnim – trzecim roku
u˝ytkowania promocyjnych amortyzatorów.

Natomiast z
ca∏à pewnoÊcià

zwi´kszy∏ si´ poziom zaufania do marki Sachs oraz
zadowolenia klientów, którzy zaufali renomowanym
produktom. OdnotowaliÊmy znaczny wzrost
sprzeda˝y w tym okresie, a nasi klienci z
pewnoÊcià do dziÊ bezproblemowo u˝ytkujà
zakupione podczas promocji amortyzatory”. 

Nawiàzujàc do powy˝szej definicji, zach´camy
zarówno w∏aÊcicieli sklepów oraz warsztatów
motoryzacyjnych do wybierania i przekonywania
klientów o zaletach cz´Êci zamiennych najwy˝szej
jakoÊci, pochodzàcych od renomowanych
dostawców. Dodatkowym argumentem, który
mo˝e sk∏oniç do zakupu produktów markowych 
z oferty Inter Cars S.A. jest na pewno mo˝liwoÊç
wzi´cia udzia∏u w najwi´kszej akcji promocyjnej 
w historii naszej bran˝y. Do akcji przystàpili ju˝
najwi´ksi dostawcy przemys∏u samochodowego
oferujàc klientom Inter Cars S.A. mo˝liwoÊç
wygrania nagród, których pula wynosi ∏àcznie
ponad 1 000 000z∏. WÊród nich znajdà si´
profesjonalne urzàdzenia warsztatowe oraz
elementy wyposa˝enia sklepów motoryzacyjnych.
Wystarczy zadeklarowaç ch´ç uczestnictwa,
poprzez wype∏nienie specjalnego formularza
(dost´pnego w filiach Inter Cars S.A. lub na
www.intercars.com.pl) i dokonywaç zakupów w
wybranych liniach produktów, które b´dà
odpowiednio premiowane mo˝liwoÊcià wygrania
nagród. 

Nie rezygnuj 
z jakoÊci!

Szczegó∏y akcji:
www.intercars.com.pl 
infolinia: 0801-80-20-20.

Inter Cars S.A. 
Czàstków Mazowiecki, ul. Gdaƒska 15
05-152 Czosnów

„Oryginalne cz´Êci zamienne” 

to cz´Êci zamienne o tej samej 

jakoÊci co komponenty stosowane 

do monta˝u pojazdów samochodowych,

produkowane zgodnie ze specyfika-

cjami i standardami produkcyjnymi,

ustalonymi przez producenta tych

pojazdów. To tak˝e cz´Êci zamienne

produkowane na tej samej linii

produkcyjnej, co komponenty danego

pojazdu samochodowego.”

Definicja GVO


