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W pierwszym tegorocznym wydaniu „Wiadomoœci” nie sposób nie napisaæ 
o osi¹gniêciach Inter Cars w minionym 2001 roku.
O podsumowanie tak wa¿nego w ¿yciu firmy okresu poprosi³em Roberta
Kierzka Dyrektora Pionu i Marketingu, Cz³onka Zarz¹du Inter Cars

Rados³aw Grzeœkowiak: Kolejny rok za nami. Choæ mo¿emy w³aœciwie
powiedzieæ, ¿e min¹³ ju¿ pierwszy kwarta³ 2002 r. To jednak nigdy nie jest
za póŸno na podsumowanie tego co dokonaliœmy w 2001 r. Jak pokrótce
scharakteryzowa³byœ miniony okres?

Robert Kierzek: To by³ kolejny bardzo wa¿ny rok w historii Inter Cars. Mo¿na
nawet powiedzieæ, ¿e by³ to rok w pewnym sensie prze³omowy. Szereg zmian
organizacyjnych oraz przeprowadzone inwestycje pozwoli³y nam na 
ugruntowanie wiod¹cej pozycji na rynku. Wszystkie te przeprawy dokony-
wa³y siê czasie, kiedy bran¿a motoryzacyjna prze¿ywa³a powa¿ny kryzys, 
a wzrost bezrobocia i zauwa¿alne ubo¿enie spo³eczeñstwa mia³o negatywny
wp³yw na funkcjonowanie wielu firm.
Ostatnie dwa lata to tak¿e du¿y wysi³ek zmierzaj¹cy do konsolidacji sieci dys-
trybucji.
Stworzenie systemu w³asnych filii Inter Cars, rozwój sieci Q-SERVICE oraz
budowa ogólnoeuropejskiej sieci warsztatów AutoCrew na terenie Polski to
najwa¿niejsze zadania, które zrealizowaliœmy w minionym okresie.
Wszystkie te przedsiêwziêcia wymaga³y olbrzymiego zaanga¿owania 
ze strony ca³ego zespo³u pracowników naszej firmy oraz przyswojenia sobie
w bardzo krótkim czasie zasad na jakich funkcjonuje struktura z³o¿ona wielu
podmiotów.
Dzisiaj mogê stwierdziæ, ¿e ten egzamin uda³o siê nam zaliczyæ z ocen¹ dobr¹. 

R.G.: Powiedzia³eœ: „z ocena dobr¹”, czyli jest jeszcze czas i miejsce na
uzyskanie wy¿szych not?

Z pewnością nie umknął Państwa uwadze
nowy podtytuł, który znalazł się na pierwszej
stronie "Wiadomości". „Wolny rynek, wolny 
warsztat” to informacja, że nasz kwartalnik nie
tylko chce przybliżyć Państwu wydarzenia 
z życia i działalności Inter Cars, ale również na
jego łamach zaprezentujemy cykl artykułów 
o europejskim i polskim rynku motoryzacyjnym,
niezależnych warsztatach samochodowych oraz
trendach w branży. 

Naszym celem jest uświadomienie Państwu
ile w rzeczywistości znaczy dla gospodarki
wtórny rynek części zamiennych. Postawiliśmy
sobie za cel pokazać Czytelnikom, że w naszej
ofercie znajduje się doskonały jakościowo 
produkt pochodzący z tych samych fabryk i linii
produkcyjnych co części stosowane jako 
element pierwszego montażu, a usługi świad-
czone przez niezależne warsztaty samochodowe
nie odbiegają jakością od takich samych usług
świadczonych przez autoryzowane serwisy
naprawcze. 

Do publikacji na łamach "Wiadomości"
zaprosiliśmy przedstawicieli największych euro-
pejskich producentów części samochodowych.
Będziecie mogli Państwo znaleźć tutaj wiele
ciekawostek technicznych dotyczących
nowoczesnych podzespołów samochodowych.
Pragniemy również przybliżyć właścicielom
warsztatów sprawdzone rozwiązania, które poz-
wolą im na zdobycie i sprawną obsługę nowych
Klientów.

Chcemy być reprezentantem podmiotów
gospodarczych związanych z wolnym rynkiem
samochodowym w Polsce.
Uważamy, że działalność gospodarcza powinna
opierać się na zdrowych zasadach swobodnej
konkurencji.

Pragniemy również zaprosić Państwa do
dyskusji i prezentacji swoich poglądów na
łamach naszego czasopisma. Nasze credo
„Razem tworzymy silną całość” niech nabierze
szerszego znaczenia i będzie rozpatrywane w
kontekście całego rynku motoryzacyjnego, który
budujemy i którego rozwój jest dla nas
najważniejszy, gdyż stanowi podstawę naszej
egzystencji.

Inter Cars 

Krzysztof Soszyński
Dyrektor Pionu
Administracji
Członek Zarządu
Inter Cars

Lider jest tylko jeden

Robert Kierzek
Dyrektor Pionu Marketingu,
Członek Zarządu Inter Cars S.A. 



R.K.: Z ca³¹ pewnoœci¹ tak. Przypominam, ¿e w minionym okresie wszyscy wspólnie
uczyliœmy siê pewnych dzia³añ, które przynios³y okreœlony skutek. Dzisiaj dysponuje-
my ju¿ gotowymi procedurami i z pewnoœci¹ realizacja za³o¿onych celów przebiegaæ
bêdzie ³atwiej i sprawniej. Jestem równie¿ przekonany, ¿e obecnie uda siê nam
wyci¹gn¹æ wnioski z b³êdów, których nie sposób by³o unikn¹æ, ale b³êdów nie
pope³nia tylko ten co nic nie robi. Uwa¿am, ¿e tak dobry zespó³ pracowników jakim
dysponuje Inter Cars staæ zawsze na uzyskanie jeszcze wy¿szych ocen ni¿ dotychcza-
sowe, choæ i te nie by³y wcale z³e.

R.G.: Powszechnie mówi siê o kryzysie w bran¿y motoryzacyjnej. Czy dotkn¹³ on
tak¿e segmentu rynku, w którym dzia³a Inter Cars?

R.K.: W mojej opinii najdotkliwiej odczuli recesjê dealerzy samochodów, bo to w³aœnie
w tym segmencie rynku odnotowano w 2001 r. najwiêksze spadki sprzeda¿y siêgaj¹ce
30% w stosunku do roku 2000. Wzrastaj¹ce bezrobocie oraz obawa ludzi o utratê
pracy powoduj¹, ¿e przeciêtny obywatel rzadziej decyduje siê na zaci¹gniecie 
kredytu przeznaczonego na zakup nowego samochodu, co natychmiast odbija siê na
sprzeda¿y nowych aut. Dotychczas koniunktura nakrêcana by³a przez stosunkowo
³atwo dostêpne œrodki finansowe na ten cel. Dziœ uzyskaæ kredyt bankowy na zakup
samochodu jest równie ³atwo jak 2 lata temu. Pojawi³ siê jednak element niepewno-
œci co do mo¿liwoœci sp³aty zaci¹gniêtych zobowi¹zañ. Myœlê, ¿e ludzie stali siê
ostro¿niejsi i postanowili przeczekaæ niekorzystn¹ sytuacjê w gospodarce.
Oczywiœcie nie znaczy to, ¿e po drogach jeŸdzi mniej samochodów. Aut w Polsce przy-
bywa, z t¹ tylko ró¿nic¹, ¿e s¹ one starsze. O¿ywi³ siê równie¿ rynek samochodów
u¿ywanych. 
Tak¿e mniejsza zawartoœæ portfela przeciêtnego Polaka powoduje, ¿e czêœciej korzy-
sta on z us³ug niezale¿nego warsztatu mechanicznego gdzie ceny za taki sam poziom
us³ug s¹ ni¿sze ni¿ w autoryzowanych serwisach. Konsekwencj¹ takiego stanu rzeczy
jest wzrost sprzeda¿y czêœci na rynku wtórnym, na którym dzia³a nasza firma.
Nasz¹ si³¹ jest to, ¿e oferujmy szeroki asortyment czêœci o uznanej jakoœci dopa-
sowanej do zasobów portfela u¿ytkownika samochodu.
W ubieg³ym roku Inter Cars zanotowa³ wzrost sprzeda¿y o 18% w stosunku do roku
2000 i wynik za 2001 zamkn¹³ siê kwot¹ 237 mln PLN netto, co uwa¿amy za olbrzymi
sukces, poniewa¿ wzrost ten nast¹pi³ od wysokiej kwoty sprzeda¿y osi¹gniêtej 
w 2000 r.
Co wa¿niejsze uda³o siê nam zrealizowaæ ambitny plan sprzeda¿y, który przed sob¹
postawiliœmy.

R.G.: Z realizacji planu ciesz¹ siê z pewnoœci¹ wszyscy akcjonariusze w tym
równie¿ inwestor BRE Privat Equity, którego Inter Cars pozyska³ w ubieg³ym roku. 
Pojawi³a siê wówczas plotka, ¿e Inter Cars siê "sprzeda³". Czy móg³byœ to 
skomentowaæ?

R.K.: W naszej bran¿y podobnie jak i w innych czêsto pojawiaj¹ siê ró¿ne
stwierdzenia, które nie do koñca opieraj¹ siê na rzeczywistych faktach. Faktem jest 
z pewnoœci¹ to, ¿e w ubieg³ym roku akcjonariusze i zarz¹d firmy podjêli decyzjê 
o sprzeda¿y pakietu 21,21% akcji inwestorowi finansowemu, którym jest BRE Privat
Equity stanowi¹cy czêœæ BRE Banku. Nie ukrywamy równie¿, ¿e poszukiwania 
inwestora trwa³y bardzo d³ugo i by³y czêœci¹ d³ugofalowej strategii obranej przez
Inter Cars. Rozmowy z potencjalnymi kandydatami nie by³y ³atwe, poniewa¿ zale¿a³o
nam na doborze takiego partnera, który pozwoli nam realizowaæ wczeœniej przyjêt¹
politykê. Wa¿ne jest, ¿e zmiana struktury kapita³owej nie ma wp³ywu na sposób
zarz¹dzania firm¹ oraz na jej strategiê i politykê. Wiêkszoœciowy pakiet akcji ca³y czas
pozostaje w rêkach Prezesa Zarz¹du Inter Cars – Krzysztofa Oleksowicza oraz jego
rodziny. 
Nasza firma jest przede wszystkim nastawiona na inwestowanie w rynek oraz 
na rozwój, a w ekonomii przychodzi kiedyœ taki moment, ¿e aby robiæ to skutecznie
nale¿y pozyskaæ œrodki na ten cel. Oczywiœcie mo¿na tego równie¿ dokonaæ na bazie
wypracowanych zysków ale wówczas ten proces wymaga zdecydowanie wiêcej czasu
co w obecnej sytuacji rynkowej nie jest korzystne zarówno dla klientów, jak i samego
przedsiêbiorstwa. Dziêki pozyskaniu polskiego inwestora wiele pomys³ów i strategii
mo¿emy realizowaæ w terminie zdecydowanie krótszym, co z pewnoœci¹ odczuj¹ nasi
klienci.

R.G.: Czy móg³byœ zdradziæ jakie projekty bêd¹ realizowane w najbli¿szych 
tygodniach?
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R.K.: Jest ich kilka ale powiem w tym miejscu o trzech, które 
z pewnoœci¹ Pañstwa zainteresuj¹. Jako pierwszy realizujemy
zakrojony na szerok¹ skalê projekt komputeryzacji
warsztatów Q-SERVICE, dziêki któremu, ka¿dy warsztat, który
zadeklaruje tak¹ potrzebê otrzyma od Inter Cars komputer 
z drukark¹, bezp³atnym kontem e-mail, gotowym programem
niezbêdnym do prowadzenia nowoczesnego warsztatu oraz
katalogiem elektronicznym s³u¿¹cym do ³atwej identyfikacji
czêœci zamiennych. Na podstawie stosownych umów 
z warsztatami wyposa¿aæ je bêdziemy w niezbêdne urz¹dzenia
i narzêdzia s³u¿¹ce do poprawienia jakoœci œwiadczonych us³ug
oraz pozwalaj¹ce na obs³ugê wiêkszej liczby klientów. Jestem
przekonany, ¿e dzia³ania te prze³o¿¹ siê na wzrost obrotów w
warsztatach oraz zwiêkszenie w nich liczby klientów.

Drugim projektem, którego realizacjê ju¿ rozpoczêliœmy jest
koncepcja obs³ugi flot samochodowych w oparciu o partnerów
Q-SERVICE z ca³ej Polski.

Trzeci projekt to zwiêkszenie udzia³u czêœci regenerowanych 
w sprzeda¿y, a docelowo uruchomienie procesów regeneracji
we w³asnym zakresie.

R.G.: W naszej rozmowie przewinê³a siê pewna liczba.
Poda³eœ, ¿e wyniki firmy za rok 2001 zamknê³y siê kwot¹ 
237 mln PLN netto. Z danych posiadanych przeze mnie 
wynika, ¿e taki obrót stawia Inter Cars na pozycji lidera
wœród dystrybutorów czêœci zamiennych. Czy spróbowa³eœ
kiedyœ oceniæ jaki jest udzia³ firmy w rynku?

R.K.: Z ca³¹ pewnoœci¹ cieszy nas ten tytu³, nie nale¿y jednak
zapominaæ, ¿e przynale¿noœæ do czo³ówki zobowi¹zuje.
Oznacza to, ¿e nie mo¿na schodziæ poni¿ej pewnego wypra-
cowanego standardu us³ug. W przeciwnym razie klienci bardzo
szybko reaguj¹ i trzeba pamiêtaæ, ¿e konkurencja tylko 
na to czeka.
Widaæ zreszt¹ wyraŸnie, ¿e kilka firm decydowanie zdomi-
nowa³o rynek oferuj¹c klientom znacznie lepszy serwis ni¿
pozostali.
B³êdem jest nie doceniaæ dzia³añ konkurencji, gdy¿ od firm
takich jak Fota czy Confex te¿ mo¿na siê czegoœ ciekawego
nauczyæ.
Warto w tym miejscu zaznaczyæ, ¿e pozycjê rynkow¹ zawdziê-
czamy naszym klientom, którzy nam zaufali na dobre i na z³e.
Nasz¹ ide¹ jest szukanie nowych rozwi¹zañ pozwalaj¹cych
nam coraz lepiej zaspokajaæ ich potrzeby.
To nasza polityka, któr¹ konsekwentnie bêdziemy realizowaæ.
Je¿eli chodzi o nasz udzia³ w rynku to szacujê go na 10-12%.
Bior¹c pod uwagê wartoœæ segmentu, w którym dzia³amy, 
a która wynosi oko³o 500 mln EUR. S¹ to jednak dane sza-
cunkowe i w zale¿noœci jak kto przelicza wartoœæ rynku mo¿e
osi¹gn¹æ ró¿ne wyniki.

R.G.: 10% to du¿o czy ma³o?

R.K.: Patrz¹c na rozdrobnienie w naszej bran¿y s¹dzê, ¿e jest to
dobry wynik. Oczywiœcie nie mamy zamiaru na tym poprzestaæ
i nasze plany s¹ du¿o ambitniejsze. S¹ jeszcze miejsca w Polsce
gdzie nie do koñca skutecznie docieramy z nasz¹ ofert¹ i myœlê,
¿e kiedy uda siê nam tê sytuacjê zmieniæ, nasz udzia³ w rynku
zdecydowanie wzroœnie. 

R.G.: Aby osi¹gn¹æ 10%. Udzia³ w rynku nale¿y mieæ przede
wszystkim klientów ale równie¿ odpowiednio zarz¹dzaæ
firm¹ jak to siê robi?

R.K.: Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. 
Jak wczeœniej wspomnia³em w ubieg³ym roku uda³o nam siê
stworzyæ wspania³¹ grupê osób zarz¹dzaj¹cych firm¹.
Wypracowana zosta³a spójna struktura organizacyjna przed-

siêbiorstwa, w ramach której ka¿dy wie co do niego nale¿y i za
co odpowiada. Razem z kolegami z Zarz¹du, Prezesem
Krzysztofem Oleksowiczem oraz Krzysztofem Soszyñskim 
i Wojtkiem Milewskim staramy siê podejmowaæ takie decyzje,
które s¹ dla Inter Cars najlepsze. Nie znaczy to jednak, ¿e nie
mamy ró¿nych zdañ na ten sam temat ale w tak zgranym 
zespole zawsze udaje siê wspólnie wypracowaæ spójne kon-
cepcje. Oczywiœcie nigdy nie wdro¿ylibyœmy ¿adnej z nich 
w ¿ycie bez grupy oddanych pracowników ni¿szych szczebli,
których w Inter Cars nie brakuje. Na cotygodniowych spotka-
niach dyskutujemy nad wieloma problemami, które dotycz¹
dzia³alnoœci firmy i czêsto spotykamy siê z ich strony ze œwiet-
nymi pomys³ami, które staramy siê realizowaæ. Inter Cars nigdy
nie by³ firm¹ zarz¹dzan¹ w sposób autokratyczny i ka¿dy z pra-
cowników ma prawo do wyra¿enia w³asnej opinii nawet je¿eli
jest ona odmienna od stanowiska Zarz¹du. Podsumowuj¹c, 
jednym z elementów powodzenia jest dobry i zgrany zespó³
kreatywnych ludzi, który tworzy firmê.

R.G.: Jesteœ osob¹ bardzo zapracowan¹, na której spoczywa
olbrzymia odpowiedzialnoœæ. Czy masz swoj¹ receptê na
odreagowanie stresu, który z pewnoœci¹ nie jest tobie obcy? 

R.K.: Stres jest nieod³¹cznym towarzyszem pracy, natomiast nie
ma chyba uniwersalnej recepty na walkê z nim.
Ja staram siê realizowaæ zasadê „w zdrowym ciele zdrowy
duch”. Sport, przebywanie na ³onie natury, a przede wszystkim
zapewnienie mi³ej atmosfery w pracy oraz partnerskich 
stosunków z pracownikami to czynniki, które powinny pomóc
w pracy zawodowej.
Pañstwu równie¿ ¿yczê wszystkiego najlepszego i jak najmniej
sytuacji stresowych zarówno w ¿yciu osobistym oraz w pracy
zawodowej.

R.G.: Dziêkujê za rozmowê.
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Wydarzenia w Inter Cars

W dniu 24.04.2002 nasz¹ firmê odwiedzi³
Dyrektor Sprzeda¿y odpowiedzialny za
Niemcy i Europê Œrodkowo-Wschodni¹
firmy SACHS Handel GmbH Pan
Manfred Filko. Spotkanie z wysokim
rang¹ przedstawicielem jednego z na-
szych kluczowych dostawców by³o
równie¿ okazj¹ do zorganizowania
krótkiej konferencji prasowej z jego
udzia³em. Pan Filko zgodzi³ siê udzieliæ
wywiadu dla ogólnopolskiego czasopi-
sma „MOTOR”. Przedstawiciel firmy
SACHS scharakteryzowa³ europejski
rynek czêœci zamiennych oraz przed-
stawi³ koncepcjê rozwoju sprzeda¿y tego
sektora.

Polska stanowi dla SACHS szczególnie
wa¿ny rynek. Pod wzglêdem obrotów zaj-
mujemy 6 miejsce w Europie, a wœród
krajów Europy Œrodkowo-Wschodniej –
pierwsze.

W ocenie Pana Filko tendencja sprze-
da¿y amortyzatorów z ca³¹ pewnoœci¹

jeszcze przez kilka lat w naszym kraju
bêdzie wzrastaæ. Wp³yw ma na to przede
wszystkim z³y stan polskich dróg, co
powoduje szybsze zu¿ycie amortyza-
torów oraz powoli ale systematycznie
zwiêkszaj¹ca siê liczba samochodów. 
W strukturze sprzeda¿y firmy SACHS,
która jest równie¿ producentem
sprzêgie³, na rynku Europy Zachodniej
proporcja wynosi 50% amortyzatorów 
do 50% sprzêgie³. W Polsce ten stosunek
ma siê jak 80% do 20% na korzyœæ
amortyzatorów.

W Niemczech po drogach porusza siê
oko³o 45 mln samochodów osobowych.
Firma SACHS sprzedaje tam ponad 
1 mln amortyztorów rocznie. Natomiast
w Polsce, gdzie liczba pojazdów oso-
bowych siêga 9 mln udzia³ firmy SACHS
w sprzeda¿y amortyzatorów kszta³tuje
siê na poziomie 400 tys. sztuk i w opinii
Pana Filko jest to iloœæ zadowalaj¹ca.
W trakcie dyskusji pada³y równie¿ pyta-

nia dotycz¹ce przysz³oœci europejskiego
rynku motoryzacyjnego, na którym
powszechnym sta³ siê proces konsoli-
dacji firm. W ocenie Przedstawiciela
SACHS ca³y czas bêdziemy mieli do

czynienia z postêpuj¹-
cym procesem jedno-
czenia siê najwiêkszych
europejskich przedsiê-
biorstw dystrybucyjnych
w grupy zakupowe 
i handlowe. Nie znaczy 
to jednak, ¿e zniknie
konkurencja na rzecz
monopolu jednego wiel-
kiego organizmu handlo-
wego. Firmy konkuru-
j¹ce ze sob¹ jednocze-
œnie zostan¹ cz³onkami
miêdzynarodowych orga-

nizacji. Bêd¹ sprawniej funkcjonowaæ na
rynku, ca³y czas poszukuj¹c nowych
rozwi¹zañ pozwalaj¹cych zdobyæ wiêk-
sz¹ liczbê klientów.

Sukces rynkowy odnios¹ tylko ci, którzy
stworz¹ sprawny system logistyczny 
i bêd¹ odpowiednio szybko reagowaæ na
potrzeby klientów.
Nie nale¿y równie¿ obawiaæ siê, ¿e po
przyst¹pieniu Polski do Unii
Europejskiej nast¹pi ekspansja firm
niemieckich sprzedaj¹cych czêœci
zamienne na nasz rynek. G³ówn¹
przeszkod¹ bêdzie bariera jêzykowa
oraz przyzwyczajenie klientów do
dotychczasowego dostawcy. Oczywiœ-
cie w niektórych przypadkach takie
zjawisko mo¿e mieæ miejsce, nato-
miast proces ten nie bêdzie odbywa³
siê na wiêksz¹ skalê.
Ciekawostk¹ by³a równie¿ opinia
Przedstawiciela SACHS na temat
wielkoœci sprzeda¿y tradycyjnych

podzespo³ów samocho-
dowych. Z racji coraz
bardziej skomplikowa-
nych czêœci i ich
d³u¿szego okresu
¿ywotnoœci, iloœciowo
sprzedawaæ bêdzie siê
ich mniej ni¿ dotych-
czas, natomiast war-
toœæ sprzeda¿y bêdzie
ros³a w zwi¹zku wy¿-
szymi cenami skomp-
likowanych elementów,
z których zbudowany
jest samochód. Ma to
równie¿ olbrzymi wp³yw
na us³ugi œwiadczone
przez warsztaty mecha-
niczne. Na rynku utrzy-

maj¹ siê tylko ci, którzy inwestowaæ bêd¹
w rozwój, szkolenia i wyposa¿enie tech-
niczne. W obecnie produkowanych,
najnowszych samochodach, elektronika
stanowi do 40% wyposa¿enia i nie da siê
pewnych podzespo³ów naprawiæ za
pomoc¹ przys³owiowego „m³otka”.
Czêœæ z nich wymienia siê na nowe, 
a naprawa pozosta³ych wymaga posiada-
nia odpowiednich urz¹dzeñ. Firma
SACHS oferuje warsztatom doskona³e
rozwi¹zanie w postaci OSS /Orginal
Sachs Service/. Dziêki temu programowi
w³aœciciel warsztatu otrzymuje dostêp
do wielu danych technicznych wyma-
ganych przy naprawach zarówno
sprzêgie³, jak i amortyzatorów.

Wizyta Pana Filko zbieg³a siê w czasie ze
spotkaniem z siedmioma nowymi
Dystrybutorami Regionalnymi Inter
Cars z regionu Czêstochowy. Sta³o siê to
okazj¹ do wspólnej wymiany pogl¹dów
oraz dyskusji na temat sytuacji na
lokalnym rynku obs³ugiwanym przez
naszych Partnerów Handlowych oraz
uwiecznienia spotkania na wspólnym
zdjêciu.

Na zdjęciu od lewej:
Krzysztof Rybarski – dziennikarz czasopisma Motor, 
Witold Kmieciak – Dyrektor Biura Technicznego SACHS Polska,
Manfred Filko – Dyrektor Sprzedaży w firmie SACHS Handel GmbH, 
Krzysztof Oleksowicz – Prezes Zarządu Inter Cars S.A.

Spotkanie z Przedstwicielem firmy SACHS
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Wolny rynek, wolny warsztat
Jednym znacznie lepiej, innym gorzej

Przys³uchuj¹c siê dzisiaj rozmowom expertów o polskim
rynku motoryzacyjnym s³yszymy stwierdzenia, ¿e w

bran¿y panuje taki kryzys, ¿e gorzej byæ ju¿ chyba nie mo¿e.
Trudno dziwiæ siê takim opiniom, poniewa¿ sytuacja w polskiej
motoryzacji jest krótko mówi¹c z³a. Opublikowane ostatnio
dane za I kwarta³ 2002 r. pokazuj¹, ¿e sprzeda¿ nowych samo-
chodów w porównaniu z analogicznym okresem ubieg³ego
roku, który powszechnie by³ uznawany za kryzysowy, zmala³a
o 22%. W pierwszych trzech miesi¹cach br. sprzedano tylko 
72 tys. nowych samochodów, a wiêkszoœæ producentów 
i dealerów liczy straty. Fachowcy alarmuj¹, ¿e nie widaæ
jakichkolwiek przes³anek aby ta niekorzystna tendencja 
w najbli¿szym okresie mia³a ulec zmianie.

Patrz¹c na iloœæ samochodów je¿d¿¹cych po polskich 
drogach i coraz d³u¿szy czas, który spêdzamy w korkach

nasuwa siê jednak pytanie czy analizy dotycz¹ ca³ego rynku
motoryzacyjnego czy te¿ dyskusja dotyczy tylko jego czêœci. 
Analizuj¹c sytuacjê na wtórnym rynku czêœci zamiennych
mo¿emy dojœæ do ca³kowicie odmiennych wniosków. 
Za przyk³ad mo¿e tu pos³u¿yæ Inter Cars oraz inne firmy
prowadz¹ce dzia³alnoœæ w tym sektorze.

Na podstawie publikacji zamieszczonej w tygodniku
„Motor”, czasopiœmie opiniotwórczym dla przedstawicie-

li bran¿y motoryzacyjnej widaæ, ¿e wiêkszoœæ firm
sprzedaj¹cych czêœci zamienne do samochodów zachodnich
marek notuje wysokie wzrosty sprzeda¿y siêgaj¹ce nawet
50%. W gronie tych przedsiêbiorstw przoduje Inter Cars, który
w ubieg³ym roku osi¹gn¹³ przychody ze sprzeda¿y na
poziomie 237 mln PLN netto i po raz kolejny zaj¹³ pozycjê 
lidera na rynku wyprzedzaj¹c tak znacz¹cych konkurentów
jak AD Polska* z obrotami 185 mln PLN (II miejsce) i firmê
FOTA* z obrotem 130 mln PLN (III miejsce). 
Spadki odnotowa³y tylko te firmy, których dotychczasowy pro-
fil dzia³alnoœci skierowany by³ na handel czêœciami zamien-
nymi do aut produkcji polskiej. Nie jest to jednak wynik z³ego
zarz¹dzania ale stanowi on konsekwencjê trendu spadkowego
w sektorze samochodów polskich marek, który obecnie oce-
niany jest na poziomie 30% rocznie.
Analizuj¹c I kwarta³ br. i porównuj¹c go z analogicznym okre-
sem roku ubieg³ego prezentuje siê on wrêcz imponuj¹co.

Inter Cars po pierwszych trzech miesi¹cach sprzeda¿y odno-
towa³ jednen z najwy¿szych wzrostów we wspó³pracy ze

swoimi kluczowymi dostawcami. Aby uœwiadomiæ Pañstwu
jaka jest skala zjawiska prezentujemy procentowe wzrosty
zakupów z 10 naszymi kluczowymi partnerami handlowymi 
w pierwszym kwartale br. w porównaniu z analogicznym 
okresem 2001 r.

1. GLASER – wzrost o 292%
2. BOSCH – wzrost o 239%
3. SACHS – wzrost o 165%
4. SOFIMA – wzrost o 160%
5. TEXTAR – wzrost o 122%
6. FEDERAL MOGUL – wzrost o 116%
7. GKN – wzrost o 91%
8. NGK – wzrost o 90%
9. HELLA – wzrost o 84%

10. INA – wzrost o 34%

Liczby mówi¹ same za siebie. Ju¿ w chwili obecnej znacznie
przekroczone zosta³y plany sprzeda¿y i je¿eli ta tendencja

utrzyma siê dalej, wówczas w historii firmy zanosi siê kolejny
rekordowy rok.
Osi¹gniêcie takich wzrostów by³o mo¿liwe dziêki uzyskaniu
pe³nej wydajnoœci Centrum Logistycznego Inter Cars 
w Cz¹stkowie Mazowieckim oraz pomyœlnemu wdro¿eniu
nowego programu komputerowego SAFO.
Dodatkowymi elementami, które z pewnoœci¹ bêd¹ mia³y
wp³yw na zwiêkszenie sprzeda¿y jest powiekszenie oferty 
o nowe linie produktów, takie jak chocia¿by elementy
karoseryjne czy czêœci do motocykli.

Ponadto Inter Cars zaplanowa³ na ten rok wiele dzia³añ
maj¹cych na celu usprawnienie wspó³pracy z dotychcza-

sowymi klientami, pozyskanie nowych oraz dotarcie ze swoj¹
ofert¹ do jeszcze wiêkszej grupy odbiorców za poœrednictwem
konsekwentnie powiêkszanej sieci filii na terenie kraju.
Jesteœmy przekonani, ¿e nasi partnerzy handlowi bêd¹ siê
rozwijaæ razem z nami, czego  Wszystkim serdecznie ¿yczymy.

źródło: tygodnik "Motor"*dane zaczerpniête z tygodnika "Motor"
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Nowości w Inter Cars
Nowy wizerunek Inter Cars

Z ca³¹ pewnoœci¹ nie umkn¹³ Pañstwa uwadze 
nowy znak graficzny, jakim od niedawna pos³uguje siê Inter
Cars. Dotychczasowe logo naszej firmy mia³o ju¿ ponad 10 lat
i nadszed³ czas aby je unowoczeœniæ i dostosowaæ do zmian
jakie towarzysz¹ naszej firmie. Odpowiada to œwiatowym tren-
dom, zgodnie z którymi firmy co pewien czas wprowadzaj¹
zmiany w swoim wizerunku, aby uczyniæ go atrakcyjniejszym
dla klienta, jednoczeœnie komunikuj¹c zmiany profilu swojej
polityki. 

Decyzja o unowoczeœnieniu wizerunku firmy pody-
ktowana zosta³a równie¿ zmianami, które mia³y miejsce 
w dotychczasowej strukturze Inter Cars.
Prê¿ny rozwój przedsiêbiorstwa oraz stale zwiêkszaj¹ca siê
liczba filii na terenie kraju sk³oni³y nas do ujednolicenia
zewnêtrznej identyfikacji wizualnej naszych placówek.
Istniej¹ dwie szko³y zmiany wizerunku firmy, a co za tym idzie
g³ównego logo. Niektóre przedsiêbiorstwa decyduj¹ siê na
ca³kowit¹ jego zmianê, inne natomiast wprowadzaj¹ poprawki
maj¹ce na celu tzw. „odœwie¿enie wizerunku”.

Inter Cars zdecydowa³ siê na drugie rozwi¹zanie.
Zdajemy sobie sprawê, ¿e dotychczasowy znak firmowy
przez lata utrwali³ siê pozytywnie w œwiadomoœci klientów
i by³ kojarzony z takimi atrybutami jak fachowoœæ, rzetel-
noœæ i profesjonalizm. Dlatego te¿ nie wprowadzaliœmy
rewolucyjnych zmian. Spoœród wielu przedstawionych
nam propozycji unowoczeœnienia wizerunku zdecydowa-
liœmy siê na wybór takiego, który w du¿ej mierze
nawi¹zuje do naszego poprzedniego znaku i pozwala nadal
³atwo rozpoznawaæ Inter Cars.

Cel jaki zamierzaliœmy osi¹gn¹æ, to ³atwe kojarzenie 
i rozpoznawanie marki Inter Cars w ka¿dym miejscu zarówno
w kraju, jak i za granic¹, bez jednoczesnego zrywania 
z dotychczasowym wizerunkiem firmy.

Wraz ze zmian¹ logo wprowadzony zosta³ spójny system
wizualizacji firmy. Dotyczy to oznakowania budynków filii, jak
i obiektów naszych Dystrybutorów Regionalnych. Aby 
Inter Cars by³ odbierany jako jeden spójny organizm,
dodatkowo wprowadzona zosta³a standaryzacja wygl¹du
reklam oraz wszystkich innych materia³ów promocyjnych. 
Jej celem jest przede wszystkim u³atwienie rozpoznawania
znaku firmowego Inter Cars i kojarzenie go z fachowoœci¹
oraz najwy¿sz¹ jakoœci¹ wspó³pracy oferowan¹ przez nasze
przedsiêbiorstwo a tak¿e naszych Partnerów Handlowych.
Jednolita wizualizacja firmy powinna doprowadziæ do identy-
cznego odbioru Inter Cars, w ka¿dym rejonie kraju gdzie
docieraj¹ nasze dzia³ania.

S¹dzimy, ¿e nasze nowe logo znajdzie równie¿ uznanie 
w Pañstwa oczach. Ciekawi jesteœmy równie¿ Pañstwa
opinii i odbioru naszej nowej koncepcji.

Przysy³ajcie swoje opinie na adres e-mail:
marketing@intercars.com.pl. 

Wœród wszystkich nades³anych propozycji i sugestii 
rozlosujemy 3 atrakcyjne nagrody, a o wynikach konkursu
poinformujemy Pañstwa w kolejnym wydaniu
"Wiadomoœci".
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Nowości w Inter Cars

Odwiedzaj¹c stronê Inter Cars przekonacie siê Pañstwo,
¿e ma ona ca³kiem nowy wygl¹d. Nasza strona interne-
towa zosta³a te¿ ca³kowicie przebudowana oraz przygo-
towana tak, aby klienci mogli ³atwo uzyskaæ wszystkie
niezbêdne informacje. Wraz z jej zmian¹ zosta³o zdecy-
dowanie rozbudowane menu oraz dodano nowe funkcje.

Strona zosta³a skonstruowana w taki sposób aby nawigacja
po niej by³a przyjemna i interesuj¹ca dla internauty.

Za poœrednictwem strony www mo¿na te¿ oczywiœcie
sk³adaæ zamówienia elektroniczne.

Ponadto znajdziecie tu Pañstwo najbardziej aktualne 
informacje o naszej firmie oraz o wszystkich wa¿nych
wydarzeniach, promocjach, akcjach marketingowych itp.
Kilka zainstalowanych wyszukiwarek, pozwoli ³atwo
odnaleŸæ poszukiwan¹ czêœæ czy te¿ dowiedzieæ siê gdzie

mieœci siê nasza najbli¿sza filia lub Dystrybutor
Regionalny.

Najwiêksz¹ ciekawostk¹ jest mo¿liwoœæ zobaczenia na
¿ywo jak pracuje Centrum Logistyczne. Na stronie
mo¿na znaleŸæ równie¿ aktualne oferty pracy 
w Inter Cars na terenie ca³ego kraju.

Zapraszamy:
www.intercars.com.pl

Nowa strona: www.intercars.com.pl
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Witamy w drużynie Inter Cars

Od ostatniego wydania "Wiadomoœci" grono pracowników Inter Cars powiêkszy³o siê o nowe osoby. Poni¿ej pokrótce prezentuje-
my Pañstwu sylwetki naszych kole¿anek i kolegów, którzy od niedawna pracuj¹ w naszej firmie.

Aneta Siedlecka – rozpoczê³a
pracê w Inter Cars w styczniu
br. na stanowisku Asystenki
Kierownika Dzia³u Admini-
stracji. Aneta jest absolwentk¹
Wy¿szej Szko³y Handlu i Prawa

o specjalizacji Ekonomika Turystyki.
Dotychczasowe doœwiadczenia zawodowe
naszej kole¿anki zwi¹zane by³y g³ównie 
z turystyk¹, poniewa¿ pracowa³a ona jako pilot
wycieczek zagranicznych. Dziêki temu mog³a
bardzo dok³adnie poznaæ wiele krajów euro-
pejskich. Na obecnym stanowisku przed 
Anet¹ staja ca³kiem nowe wyzwania, z którymi
z pewnoœci¹ da sobie doskonale radê.

Tomasz Piluch – rozpocz¹³
pracê w Inter Cars w lutym
2002 r. na stanowisku Koordy-
natora Opiekunów Regionu.
Jego praca polega na spra-
wowaniu bezpoœredniego nad-

zoru nad dzia³aniami naszych przedstawicieli 
w ca³ej Polsce. Tomek posiada ogromne
doœwiadczenie bran¿y motoryzacyjnej, gdy¿
przez wiele lat zajmowa³ kierownicze
stanowisko w jednej z najwiêkszych ogólnopol-
skich firm motoryzacyjnych. Od grudnia
ubieg³ego roku Tomek jest dumnym ojcem
ma³ego Pawe³ka.

Tomasz Wi¹cek – jest absolwentem SGH w Warszawie. Jego kariera
zawodowa od pocz¹tku zwi¹zna jest z bran¿¹ motoryzacyjn¹
pocz¹wszy od Hondy Poland, poprzez General Motors gdzie do koñca
2000 roku pe³ni³ funkcjê Szefa Sprzeda¿y Flotowej. Przez ca³y rok 2001
zwi¹zany by³ z firm¹ Internet Service S.A. operatorem portalu, który
specjalizuje siê w tematyce motoryzacyjnej. Przez ten czas w charak-

terze Dyrektora ds. Rozwoju odpowiada³ za stworzenie czasopisma „Flota”- kwartalni-
ka kadry zarz¹dzaj¹cej parkiem samochodowym, z którym to pismem wspó³pracuje do
dzisiaj. 
W naszej firmie Tomek pracuje od marca 2002 r. i odpowiada za realizacjê projektu
zarz¹dzania flot¹.
Tomek jest szczêœliwym posiadaczem dwójki pociech dziewczynki i ch³opca.

Milena Fatek –
Jest „œwie¿o upie-
czon¹” absolwen-
tk¹ Akademii Byd-
goskiej o specjal-
noœci Technika

Komputerowa. Dla Mileny jest to
pierwsza w ¿yciu praca dlatego
wszyscy trzymamy za ni¹ kciuki. 
W naszej firmie Milena od kwietnia
pracuje na stanowisku recepcjo-
nistki.

Miko³aj Lipiec –
jest studentem
Politechniki War-
szawskiej na Wy-
dziale Transportu.
Pasj¹ Miko³aja s¹

narzêdzia oraz wyposa¿enie warsz-
tatów i dlatego w Inter Cars reali-
zowaæ bêdzie zadania zwi¹zane 
z przygotowaniem szerokiej oferty
tego asortymentu. Od marca
Miko³aj pracuje na stanowisku
Specjalisty ds. Produktu. Miko³aj
jest szczêœliwym tat¹ 2,5 letniej Oli.

Henryk Gajda – z
bran¿¹ motoryza-
cyjn¹ zwi¹zany jest
od 1977 r. Dotychczas
zatruniony by³ w fir-
mie „Haldex” Polska

na stanowisku Dyrektora Zarz¹-
dzaj¹cego. Jest absolwentem WSI 
w Opolu o specjalizacjach Automaty-
ka oraz Zarz¹dzanie. W Inter Cars
Henryk pracuje od marca na
stanowisku Kierownika Projektu
Zaopatrzenia Producentów Pojaz-
dów. Jego hobby to rajdy samo-
chodowe.

Ilona Sar - do³¹czy³a
do dru¿yny Inter
Cars w kwietniu.
Ilona jest absolwen-
tk¹ Wy¿szej Szko³y
Handlu i Prawa 

o specjalnoœci Handel Zagraniczny.
Dotychczas zatrudniona by³a 
w biurze og³oszeñ jednej z najwiêk-
szych ogólnopolskich gazet. W Inter
Cars Ilona wspólnie z Milen¹
odpowiadaæ bêdzie za sprawne
funkcjonowanie recepcji.

Agnieszka Nowak –
pracuje w Inter Cars
od marca 2002 r. na
stanowisku Sekre-
tarki w Dziale Pojaz-
dów U¿ytkowych.

Jest absolwentk¹ Technikum
Ekonomicznego. Agnieszka pochodzi
z Warszawy. Jej pasj¹ jest sport,
a w szczególnoœci pi³ka siatkowa.

Wszystkim naszym nowym kole¿ankom i kolegom ¿yczymy samych sukcesów na nowej drodze zawodowej. 
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Prezentacja działów

Dzia³ Exportu Inter Cars
stanowi jeden z filarów ca³ego
pionu handlowego naszej
firmy. Ju¿ w pierwszych 
latach istnienia, Inter Cars
nawi¹za³ kontakty handlowe 
z klientami z za wschodniej
granicy. Stale zwiêkszaj¹ca
siê sprzeda¿ doprowadzi³a 
do wyodrêbnienia samodziel-
nego dzia³u w strukturze
firmy. Pocz¹tkowo opiekunem
i zwierzchnikiem Dzia³u
Exportu by³ Andrzej
Oliszewski, który dzisiaj jest
Cz³onkiem Rady Nadzorczej
Inter Cars. Obecnie Dzia³ Exportu 
znajduje siê w strukturze Pionu
Marketingu kierowanej przez Dyrektora
Roberta Kierzka.

Dynamiczny rozwój tej czêœci naszej
firmy nast¹pi³ w 1996 r. kiedy Inter Cars
przeniós³ swoj¹ siedzibê na ul. Heroldów
w Warszawie. Wówczas to zosta³y doko-
nane pierwsze transakcje na faktury
exportowe, co znacznie podnios³o atrak-
cyjnoœæ cenow¹ posiadanej przez nas
oferty handlowej. W nowej siedzibie
mogliœmy równie¿ zapewniæ naszym
klientom wiêkszy komfort obs³ugi.

Dziêki wprowadzeniu elektronicznej
formy sk³adania zamówieñ znacznie
usprawniona zosta³a wspó³praca, co
prze³o¿y³o siê na wzrost obrotów.
Opisuj¹c Dzia³ Exportu nie sposób nie
wspomnieæ o „kryzysie rosyjskim”, który
równie¿ dotkn¹³ swoim zasiêgiem Inter
Cars. Jednak dziêki lojalnoœci naszych
klientów uda³o siê nam go przetrwaæ bez

wiêkszego uszczerbku i od po³owy 2000 r.
odnotowujemy sta³y wzrost obrotów.

Obs³ugujemy g³ównie klientów 
z Ukrainy, Bia³orusi, Mo³dawii, Rosji,
Azerbejd¿anu, Mongolii, S³owacji 
i Rumunii.

Wzrost sprzeda¿y wymaga od
naszych pracowników stosowania coraz
to nowoczeœniejszych rozwi¹zañ handlo-
wych. Konsekwencj¹ tego by³o zawarcie
umowy z firm¹ GLOBAL REFUND
POLSKA, posiadaj¹c¹ szerok¹ sieæ
placówek, w której zagraniczni klienci
mog¹ wystêpowaæ o zwrot podatku VAT.
Nowoœci¹ sta³o siê te¿ wprowadzenie
zakupów tranzytowych polegaj¹cych na
sprzeda¿y paletowych iloœci towaru, co
zdecydowanie usprawnia funkcjonowa-
nie magazynu oraz przyœpiesza obs³ugê
klienta.

Bardzo wa¿nym elementem 
w polityce handlowej sta³o siê
równie¿ utworzenie w 2000 r.
przez Inter Cars w³asnej filii
na Ukrainie z siedzib¹ w Kijo-
wie. Wieloletnia wspó³praca
handlowa z naszym dystrybu-
torem Siergiejem Owsienko
zaowocowa³a podpisaniem
umowy, na mocy której zosta³
on dyrektorem filii tworz¹c
ponadto placówki Inter Cars 
w Chmielnickim, Doniecku,
Niko³ajewie i Smiferopolu. 
W Dziale Exportu pracuje 
9 osób. Jego kierownikiem jest

Ireneusz Siebierañski, którego wspoma-
ga zastêpca Grzegorz Maliszewski.

W strukturze Inter Cars Dzia³ Exportu
ma du¿¹ samodzielnoœæ. Posiada w³asn¹
recepcjê, gdzie klienci otrzymuj¹ wszys-
tkie szczegó³owe informacje na temat
oferty handlowej. Tam te¿ przygo-
towywane s¹ dla nich cenniki.

Bardzo du¿¹ rolê w sprawnym
funkcjonowaniu Dzia³u Exportu odgry-
waj¹ sprzedawcy, którzy dysponuj¹
ogromnym zapleczem wiedzy handlowej
i technicznej oraz determinacj¹ i konsek-
wencj¹ w d¹¿eniu do ustalonych celów.
Wspomaga ich w tych dzia³aniach kolega,
który do³¹czy³ do nas z Ukrainy.

Przygotowa³:
Ireneusz Siebierañski

Dział Exportu

Zastępca Kierownika Działu Exportu
Grzegorz Maliszewski

Kierownik Działu Exportu
Ireneusz Siebierański



QQ -SERVICE TRUCK to ogólnopolska
sieæ niezale¿nych warsztatów

œwiadcz¹cych us³ugi napraw samo-
chodów ciê¿arowych. Podobnie jak 
Q-SERVICE, twórc¹ tej koncepcji 
jest Inter Cars. Q-SERVICE TRUCK 
to pierwsza w Polsce organizacja o takim
profilu. Celem jej dzia³alnoœci jest nie

tylko œcis³a wspó³praca
handlowa z warsztatami
„truckowymi” ale równie¿
stworzenie silnej wiêzi po-
miêdzy dostawc¹ a odbior-
c¹ opartej na wymianie
doœwiadczeñ i integracji.

CCo 6 tygodni organizo-
wany jest ogólnopolski

zlot w³aœcicieli warsztatów
zrzeszonych pod mark¹ 
Q-SERVICE TRUCK.
Ostatni mia³ miejsce 25 stycznia 2002 r. 
a okazj¹ by³o otwarcie nowego warsztatu
w miejscowoœci Chynów Grobice Nowe,
którego w³aœcicielami s¹: K. Or³owski, 
G. Chmielewski i I. W³osiñski.

UUczestnicy spotkania zobaczyli jak
wygl¹da zakoñczenie budowy no-

wego warsztatu. By³a to równie¿ okazja
do wspólnej wymiany doœwiadczeñ
odnoœnie sposobu wykoñczenia goto-
wego obiektu i doboru w³aœciwego
wyposa¿enia.

OO twarcie nowego warsztatu to rów-
nie¿ bardzo dobra okazja do

zaprezentowania nowoœci w wypo-
sa¿eniu serwisów. Tym razem ucze-
stnikom spotkania zaprezentowane
zosta³y urz¹dzenia do geometrii i pros-
towania ram, których dokona³ Maciej
Miko³ajczuk z firmy JOSAM.
Prezentacja podzielona by³a na krótk¹
czêœæ teoretyczn¹ i znacznie d³u¿sz¹
praktyczn¹ pokazuj¹c¹ zastosowanie
urz¹dzeñ. Cieszy³a siê ona du¿ym
zainteresowaniem zaproszonych
goœci.

SSpotkanie zakoñczone zosta³o wspól-
n¹ biesiad¹, na któr¹ gospodarze

zaprosili goœci do pobliskiego zajazdu.
Nieoficjalna czêœæ wieczoru by³a równie¿
okazj¹ do skosztowania specja³ów 
miejscowej kuchni oraz uczczenia trady-
cyjnej „wiechy”. Nie zabrak³o te¿ czasu
na rozmowy z kandydatami na nowych
cz³onków sieci.

Goœcinnym w³aœcicielom nowego 
warsztatu ¿yczymy samych sukcesów.
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Prezentacja działów
W Q-SERVICE TRUCK jak w rodzinie

Wspólna Wigilia Q-SERVICE TRUCK

KKoniec grudnia ubieg³ego roku to
czas wspólnych spotkañ przy

wieczerzy wigilijnej. Nie mog³o jej
zabrakn¹æ równie¿ w gronie
cz³onków Q-SERVICE TRUCK. 
W tym roku gospodarzami byli bracia
Grzegory z miejscowoœci Kuzocin k.
Sochaczewa, którzy s¹ jednoczeœnie
w³aœcicielami firmy „Grzegory
Brother” zrzeszonej w Q-SERVICE
TRUCK. Na wspólnej Wigilii nie
mog³o oczywiœcie zabrakn¹æ ¿on
w³aœcicieli warsztatów. Inter Cars
reprezentowa³ Grzegorz D¹browski,
który na co dzieñ opiekuje siê 
warsztatami Q-SERVICE TRUCK.

WW ieczór wigilijny we wspólnym
gronie sta³ siê okazj¹ do pod-

sumowania mijaj¹cego roku, który 
z pewnoœci¹ nie nale¿a³ do naj³atwiej-
szych w historii Q-SERVICE TRUCK.

Wœród wielu poruszanych 
tematów znalaz³a siê kwestia
rozbudowy sieci na terenie Polski 
i zwiêkszenie liczby cz³onków. 

Pomimo wielu trudnoœci z jakimi
boryka³y siê warsztaty atmosfera
by³a iœcie œwi¹teczna, a wigilijny
karp smakowa³ lepiej ni¿ domowy.

AAmbitne plany na przysz³oœæ,
które postawili przed sob¹

uczestnicy spotkania doda³y wszys-
tkim wiary, ¿e 2002 rok bêdzie 

z ca³¹ pewnoœci¹ zdecydowanie lepszy
ni¿ poprzedni.

Przygotowa³:
Micha³ Wiœniewski
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Prezentacja działów

Nasi koledzy z Dzia³u Pojazdów U¿ytkowych co roku z du¿¹
uwag¹ œledz¹ sportowe zmagania podczas wyœcigów
ciê¿arówek.

Tym razem Micha³ Wiœniewski /Kierownik Dzia³u Pojazdów
U¿ytkowych/ i Arek Grabowski odwiedzili tor Lausitz Ring 
w Niemczech, gdzie odbywa³y siê wyœcigi w klasie Race Truck
i Super Race Truck. Pojechali tam na zaproszenie Georga
Mekle – w³aœciciela spedycji MOSLOF, który jest jednoczeœnie
szefem zespo³u M Racing Team. Kierowca tego Teamu
Markus Ostereich zaj¹³ 2 miejsce w tych zawodach, a w klasy-
fikacji generalnej jest 3.

Du¿e wra¿enie na naszych kolegach zrobi³a wizyta 
w parku maszyn Pit-Stopie, gdzie na w³asne oczy przekonali
siê jak sprawnie obs³ugiwany jest przez mechaników wa¿¹cy 5
ton bolid o mocy 1350 KM, który rozwija prêdkoœæ ponad 200
km/h.

Warto równie¿ wspomnieæ, ¿e jednym ze sponsorów Teamu
Mercedes-DEA Eberspacher Continental jest firma ORLAN-
DI znany producent siode³ i sprzêgów. Inter Cars jest najwiêk-
szym w Polsce dystrybutorem produktów tej firmy.

Przygotowa³:
Micha³ Wiœniewski

"Truckerzy" na sportowo

Za zaproszenie dziêkuje-
my Panu Christophowi
Ulbrichowi przedstawi-
cielowi firmy V. ORLANDI
odpowiedzialnemu za
kontakty handlowe z
Polsk¹. 

Kierownik Działu Pojazdów Użytkowych Michał Wiśniewski
na torze w Lausitz Ring



Dziêki wspó³pracy handlowej
z MAN Polska Inter Cars
oferuje na bardzo korzyst-
nych warunkach kompletne
silniki rodziny D2866 i 76 oraz
skrzynie biegów ZF serii
16S150 i 151. Warunkiem jest
zwrot zu¿ytych zespo³ów.
Termin realizacji do 7 dni.
Oferujemy równie¿ kompletny asortyment czêœci zamiennych
i podzespo³ów do samochodów STAR 8.117, 12.157 oraz ca³ego
typoszeregu STAR S 2000. Dostêpnoœæ w 48 h.

Na zamówienia indywidu-
alne sprowadzamy czêœci do
wszystkich pojazdów z grupy
IVECO :
IVECO-Fiat, IVECO OM, IVECO Aifo, IVECO-Zastawa,
IVECO Magirus, IVECO Agri.

Dok³adnie 5 lat temu w lutym 1997 r. powsta³ oddzielny maga-
zyn Dzia³u Pojazdów U¿ytkowych o pow. 2500 m2. Mieœci³ siê
on w obiektach przy ul. Kabaretowej. Znaczne zwiêkszenie
powierzchni magazynowej pozwoli³o na wprowadzenie do
sprzeda¿y nowych linii produktów i poszerzenie palety czêœci
wielkogabar yto -
wych. Wówczas do
naszego zespo³u
do³¹czyli Adam
Golas i Darek
Marciñczak – dziœ
jedni z najlepszych
s p r z e d a w c ó w  
w naszym dziale.
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Prezentacja działów

Od dziœ mo¿emy œmia³o powiedzieæ, ¿e w naszej firmie pracuj¹ m³odzi konstruktorzy.
Koledzy z Dzia³u Pojazdów U¿ytkowych brali czynny udzia³ w pracach projektowych

nowego modelu tramwaju o numerze N106NA.

Jednym ze wspó³pro-
ducentów nadwozia
jest firma „Bella” 
z Czosnowa, z któr¹
wspólnie opracowa-
liœmy przód tramwa-
ju. Inter Cars bêdzie 
dostarcza³ do nowego
modelu kompletn¹
wycieraczkê przed-
ni¹ wraz z napêdem 
i oprzyrz¹dowaniem
oraz system spryski-
wania przedniej szy-
by. Ponadto w wypo-
sa¿eniu nowego tramwaju znajdzie siê równie¿ kompletne oœwietlenie przednie i lusterka
pochodz¹ce z oferty naszej firmy. Producentami czêœci s¹ znane œwiatowe firmy jak Hella,
Bosch, SWF i SAW. Pierwsze zamówienie to 200 szt. wagonów.

W przysz³oœci dostarczany przez nasz¹ firmê asortyment zostanie znacznie poszerzony, a nasi
konstruktorzy wezm¹ udzia³ w projektowaniu nowych modeli tramwajów firm Konstal i Alstom.

Inter Cars na szynach

Nowości w ofercie

Kartka z kalendarza

Q-SERVICE TRUCK
coraz mocniejszy

Sieæ jest mocna wtedy, kiedy ma
szeroki zasiêg. Wówczas funkcjo-
nuje ona sprawnie i spe³nia
pok³adane w niej oczekiwania. 
Dlatego te¿ do czerwca 2002 r.
sieæ Q-SERVICE TRUCK planuje
podwoiæ iloœæ zrzeszonych w niej
warsztatów. Rozpatrujemy zg³o-
szenia nowych kandydatów i po-
szukujemy kolejnych partnerów. 

Wspó³pracê z nami, teraz ju¿ pod szyldem Q-SERVICE
TRUCK, kontynuowaæ bêd¹ dwie firmy. S¹ to: 
– Zak³ady Mechaniczne „ZWOLEÑ” Ryszard Oleksik Zwoleñ 

ul. L. Przerzyny 118 tel. 048/676-20-93  fax 048/676-35-93
– Auto – Naprawa Krzysztof Leleniewski Karwacz 6/k

Przasnysza tel: 029/756-42-92
Zainteresowanych wst¹pieniem do sieci Q-SERVICE TRUCK
prosimy o kontakt z Grzegorzem D¹browskim - Specjalist¹ 
ds. Q-SERVICE TRUCK
tel. 022- 7141175, kom. 0-604257956
e - mail: grzegorzd@intercars.com.pl



Od lutego br. filia Inter Cars w Poznaniu ma now¹ lokalizacjê.
Znajduje siê ona przy ul. Obornickiej 287 tu¿ przy g³ównej trasie
w kierunku Koszalina. W nowym magazynie o powierzchi 
1500 m2 zainstalowany zosta³ piêtrowy system rega³ów maga-
zynowych co pozwoli³o na znaczne zwiêkszenie iloœci towaru
znajduj¹cego siê w filii i tym samym poprawienie jego dostêp-
noœci. Przeprowadzka pozwoli³a te¿ wprowadzenie do sprzeda¿y
w oddziale poznañskim czêœci do samochodów ciê¿arowych, co
by³o niemo¿liwe w obiekcie dotychczas zajmowanym przez Inter
Cars. Zwiêkszona zosta³a równie¿ liczba sta³ych tras dostaw
towarów dla klientów z regionu Poznania, Wielkopolski i oœcien-
nych województw. 
Dziêki du¿ej sali sprzeda¿y i wygodnemu parkingowi poprawi³ 
siê równie¿ komfort obs³ugi klientów, którzy osobiœcie
odwiedzaj¹ nasz¹ filiê.

Zapraszamy do filii Inter Cars Poznañ:

60-691 Poznañ, ul. Obornicka 287
tel. 061/ 846 05 80 (-99)
e-mail: poznan@intercars.com.pl
zapraszamy: pn. - pt. 8:00 -18:00, sobota: 9:00-13:00
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Filie firmy Inter Cars
Nowa lokalizacja filii w Poznaniu

Nowa filia w Słupsku

Jeżdżąca reklama

Od kwietnia rozpoczê³a sprzeda¿ nowa filia Inter Cars w S³upsku.
Jej dzia³alnoœæ zainaugurowa³o podpisanie umowy z naszym 
dotychczasowym Regionalny Dystrybutorem, firm¹ RECORD. 
Filia obs³ugiwaæ bêdzie klientów z regionu Pomorza Œrodkowego.
Rozpocznie siê równie¿ dynamiczna rozbudowa sieci warsztatów
Q-SERVICE w tamtym regionie.

Ju¿ wkrótce nast¹pi otwarcie kolejnych oddzia³ów Inter Cars 
na wybrze¿u.
Zapraszamy do filii Inter Cars S³upsk

76-200 Slupsk, ul. Przemys³owa 10
tel. detal: 059/ 84 00 130, tel. hurt: 059/ 84 00 131
fax 059/ 84 00 133 
e-mail: slupsk@intercars.com.pl
zapraszamy: pn. - pt. 8:00 -18:00, sobota: 8:00-14:00

W Poznaniu pojawi³ siê tramwaj, na którym umieszczona
zosta³a reklama Q-SERVICE i Inter Cars. Jest to pierwsze
tego typu przedsiêwziêcie naszej firmy w Polsce. Dziêki
niemu, logo warsztatów Q-SERVICE, stanie siê jeszcze
bardziej popularne wœród u¿ytkowników samochodów, 
a naszym partnerom zrzeszonym w sieci przysporzy 
wiêkszej liczby klientów. Tramwaj w barwach Q-SERVICE
i Inter Cars jest jednym z elementów szerokiej kampanii
reklamowej, która promuje wspó³pracuj¹ce z nami 
warsztaty samochodowe zrzeszone pod t¹ mark¹.
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Filie firmy Inter Cars

Cykl publikacji rozpoczynamy od zaprezentowania filii 
ze Œl¹ska.

Sieæ dystrybucji Inter Cars na Œl¹sku zbudowana jest w opar-
ciu o 4 filie zlokalizowane w Bielsku Bia³ej, Sosnowcu,
Piekarach Œl¹skich i Rybniku. Popularnie nazywane s¹ one
"Œl¹sk¹ Grup¹ Dystrybucyjn¹". Tak du¿e zagêszczenie
placówek handlowych w jednym regionie podyktowane by³o
olbrzymim potencja³em rynku i obok Warszawy, gdzie 
Inter Cars posiada 4 filie, jest najsilniejszym oœrodkiem 
sprzeda¿y naszej firmy.

Œl¹ska Grupa Dystrybucyjna powsta³a w ubieg³ym roku 
w myœl przyœwiecaj¹cej nam idei: „Razem tworzymy siln¹
ca³oœæ”. Zal¹¿kiem jej dzia³alnoœci by³o po³¹czenie dzia³añ
handlowych i marketingowych filii Inter Cars z Bielska Bia³ej,
Sosnowca, Piekar Œl. i Rybnika. Dzia³alnoœæ placówek
ukierunkowana zosta³a przede wszystkim na poprawê jakoœci
obs³ugi naszych klientów z regionu dzia³ania filii. Dziêki temu
znacznie skróci³ siê czas dostaw, poprawi³ przep³yw informacji
oraz zwiêkszy³a siê dostêpnoœæ towarów. Olbrzymim atutem
sta³a siê równie¿ wymiana doœwiadczeñ pomiêdzy filiami
zwi¹zanych z lokalnymi rynkami, na których dzia³aj¹. 
W listopadzie 2001 uruchomiony zosta³ transport wahad³owy
pomiêdzy placówkami, co mia³o olbrzymi wp³yw na skrócenie
czasu dostaw towarów dla klienta. Obecnie kontrahenci 
z ró¿nych regionów Œl¹ska zamawiaj¹c towar znajduj¹cy siê 
w jednej z filii przed po³udniem, mog¹ odebraæ go o godz. 14. 
w oddziale, w którym sk³adali zamówienie. System dystrybucji
na Œl¹sku odbywa siê w oparciu o najwiêksze magazyny
zlokalizowane w Sosnowcu oraz Bielsku Bia³ej. W przypadku
braku towaru w filiach zamówienie realizowane jest godzi-
nach porannych nastêpnego dnia w oparciu o nocne dostawy 
z Centrum Logistycznego Inter Cars w Cz¹stkowie Maz.

"Œl¹ska Grupa Dystrybucyjna" organizuje dla partnerów sieci
Q-SERVICE, Regionalnych Dystrybutorów oraz w³aœcicieli
niezale¿nych warsztatów szereg ciekawych szkoleñ tech-
nicznych oraz spotkañ integracyjnych, na których nasi klienci
mog¹ wymieniæ siê swoimi uwagami i doœwiadczeniami.

Bardzo skrupulatn¹ opiek¹ zosta³y otoczone warsztaty sieci
Q-SERVICE z regionu œl¹skiego, które bezpoœrednio zaopa-
trywane s¹ przez nasze filie. Warto tutaj wspomnieæ, ¿e œl¹ska
grupa Q-SERVICE nale¿y do najliczniejszych w Polsce. Dziêki

systematycznie organizowanym dla nich akcjom promo-
cyjnym marka Q-SERVICE sta³a siê na Œl¹sku synonimem
wysokiej jakoœci œwiadczonych us³ug i znalaz³a uznanie wœród
u¿ytkowników samochodów. Bezpoœredni¹ opiekê nad warsz-
tatami Q-SERVICE sprawuje Zbigniew Jarosz /na
zdjêciu/, który cieszy siê olbrzymim autorytetem
wœród w³aœcicieli warsztatów i czêsto pomaga 
im rozwi¹zaæ problemy techniczne zwi¹zane 
z naprawami samochodów oraz doborem 
specjalistycznych narzêdzi warsztatowych. Dziêki temu
œl¹skie filie Inter Cars uznawane s¹ przez mechaników jako
grupa kompetentnych osób dbaj¹ca o ich interesy. 

Wszystkie dzia³ania prowadzone przez Inter Cars na Œl¹sku
maj¹ na celu przede wszystkim stworzenie silnej wiêzi 
z partnerami handlowymi w myœl has³a „Razem tworzymy
siln¹ ca³oœæ”

Aby bli¿ej przedstawiæ Pañstwu nasze filie, pokrótce
zaprezentujemy oddzielnie historiê ka¿dej z nich.

"Śląska Grupa Dystrybucyjna"

Bielsko-Biała

Dotychczas w "Wiadomościach" Inter Cars prezento-
waliśmy Państwu szczegółowo działy naszej firmy,
które funkcjonują w ramach Centrum Logistycznego
w Cząstkowie Mazowieckim. Ale Inter Cars to również
firma posiadająca obecnie największą w Polsce sieć
własnych filii, która systematycznie jest poszerzana.
Od tego wydania "Wiadomości" w nowej rubryce
przybliżać będziemy Państwu nasze filie oraz sylwet-
ki osób odpowiedzialnych za kierowanie nimi. Dzięki
temu cyklowi artykułów jeszcze lepiej będzie
Państwo mogli poznać Inter Cars.

Oddzia³ w Bielsku Bia³ej by³ pierwsz¹ fili¹ Inter Cars zlokali-
zowan¹ poza Warszaw¹. Powsta³a ona z przekszta³cenia
naszego dotychczasowego Dystrybutora Regionalnego firmy
P.H.U. „Marton”, która pocz¹tkowo mieœci³a siê w miej-
scowoœci Kozy k/Bielska Bia³ej. W po³owie 1999 r. firma
przenios³a swoj¹ siedzibê do nowego obiektu w Bielsku Bia³ej.
Prze³omowym momentem by³ dzieñ 1 stycznia 2000 roku,
kiedy to nast¹pi³o oficjalne rozpoczêcie dzia³alnoœci 
w barwach Inter Cars. W ci¹gu dwóch lat istnienia filia ponad
dwukrotnie zwiêkszy³a swoje obroty. Znacznie poprawi³a siê
dostêpnoœæ towarów (obecnie ponad 20.000 referencji w mag-
azynie). Usprawniony zosta³ równie¿ sposób obs³ugi klienta
hurtowego i detalicznego. Placówka zaczê³a równie¿ powiêk-
szaæ sieæ warsztatów Q-SERVICE z regionu swojego
dzia³ania. Obecnie filia w Bielsku Bia³ej dysponuje maga-
zynem o pow. 600 m2 i zatrudnia 16 osób. Towar dostarczany
jest 2 razy dziennie w³asnym transportem do klientów w
promieniu 30 km. 

Dyrektorem filii w Bielsku Bia³ej jest Tomasz ¯ak
/na zdjêciu/. Odwiedzaj¹c nasz¹ placówkê 
w Bielsku spotkacie siê Pañstwo z mi³¹ i fachow¹
obs³ug¹.

Zapraszamy:
Inter Cars filia Bielsko Bia³a
43-300 Bielsko Bia³a, ul. Wajdeloty 2
tel. 0-33/812-35-24, 810-44-51,
810-44-52, 810-44-53, 810-42-78
e-mail: bielsko@intercars.com.pl

Godziny otwarcia: pn.-pt.: 8:00-18:00, sobota: 8:00-14:00
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Filie firmy Inter Cars
Sosnowiec Piekary Śląskie

Rybnik

Filia Inter Cars w Sosnowcu by³a pierwsz¹ nasz¹ placówk¹ na
terenie kraju, która zosta³a zorganizowana od podstaw. Prace
zwi¹zane z uruchomieniem filii zosta³y rozpoczête na
pocz¹tku lutego 2000 roku. Na wstêpie dokonano pe³nej adap-
tacji istniej¹cego obiektu na potrzeby filii wg. standardów
Inter Cars. W magazynie zainstalowany zosta³ profesjonalny
system dwupoziomowych rega³ów firmy SCHÄFFER takich
samych jakie znajduj¹ siê w Centrum Logistycznym 
w Cz¹stkowie Maz. To rozwi¹zanie zdecydowanie zwiêkszy³o
powierzchniê sk³adowania towarów. Nastêpnie przyst¹piono
do prac adaptacyjnych zwi¹zanych z pomieszczeniami
biurowymi i sal¹ sprzeda¿y. Sosnowiec to pierwsza w Polsce
filia, gdzie nie oddzielono magazynu od sprzeda¿y, dziêki
czemu odwiedzaj¹cy nas klienci widz¹ jego wielkoœæ oraz
mog¹ obserwowaæ pracê magazynierów. Daje to znakomite
efekty marketingowo-handlowe. Takie rozwi¹zanie pozwoli³o
równie¿ na stworzenie olbrzymiej ekspozycji, na której
prezentowane s¹ czêœci zamienne, narzêdzia oraz ostatnio
„maskotka filii” – VW garbus.

Adaptacjê budynku na potrzeby filii Inter Cars zakoñczono 
w po³owie marca 2000r. Równolegle trwa³y prace zwi¹zane 
z zaopatrzeniem placówki w towar. W rekordowym czasie bo
niespe³na w 1,5 mies. od momentu rozpoczêcia pierwszych
prac remontowych filia zainaugurowa³a swoj¹ dzia³alnoœæ
handlow¹. Pierwsza sprzeda¿ nast¹pi³a 10.03.2000 r. i by³y to
narzêdzia dla jednego z warsztatów sieci Q-SERVICE. Dzisiaj
filia Inter Cars w Sosnowcu zatrudnia 16 pracowników i dys-
ponuje magazynem o pow. 1400 m2 w dwóch poziomach.
Spe³nia on równie¿ funkcjê centralnego magazynu dla
œl¹skich filii Inter Cars.

Nasz oddzia³ zlokalizowany jest w atrakcyjnym punkcie
bezpoœrednio przy g³ównej trasie z Katowic do Warszawy co
sprawia, ¿e klienci nie maja problemów z dotarciem do niego.
Z filii do klientów towar dostarczany jest naszym transportem
dwa razy dziennie.
Od niedawna w filii w Sosnowcu rozpocz¹³ dzia³alnoœæ Dzia³
Sprzeda¿y Czêœci do Samochodów Ciê¿arowych.

Dyrektorem oddzia³u Inter Cars w Sosnowcu jest
S³awomir Wiœnicki /na zdjêciu/.

Zapraszamy:
Inter Cars filia Sosnowiec
41-200 Sosnowiec, ul. Kresowa 6
tel. 0-32/290-13-50
fax 0-32/290-13-52
Dzia³ Pojazdów U¿ytkowych:
tel. 032/290-13-73

e-mail: sosnowiec@intercars.com.pl
Godziny otwarcia: pn.-pt.: 8:00-18:00, sobota: 9:00-14:00

Historia filii w Piekarach Œl. datowana jest na rok 1989.
Wówczas sprzeda¿ czêœci zamiennych rozpoczê³a firma „Twój
Styl” Mariana Ogrodnika, która z czasem sta³a siê
Dystrybutorem Regionalnym Inter Cars. Wieloletnia
wspó³praca zaowocowa³a na pocz¹tku marca 2001 r. 
przekszta³ceniem Dystrybutora w filiê Inter Cars oraz prze-
niesieniem dzia³alnoœci do nowego obiektu mieszcz¹cego siê
w Piekarach Œl. przy ul. Bytomskiej 119. Filia zatrudnia 9 osób
i dysponuje magazynem o pow. 380 m2. Towar dostarczany jest
do klientów w³asnym transportem. 

Dyrektorem filii w Piekarach Œl. jest Marian
Ogrodnik /na zdjêciu/.

Zapraszamy:
Inter Cars filia Piekary Œl.
ul. Bytomska 119, 41-941 Piekary Œl.
tel. 0-32/392-14-60, 381-07-80 do 82
fax. 0-32/392-14-63
e-mail: piekary@intercars.com.pl

Godziny otwarcia: pn.-pt.: 8:00-18:00, sobota: 8:00-14:00

Dzia³alnoœæ filii w Rybniku zapocz¹tkowa³a zosta³a przez
firmê „ADMAR”, która rozpoczê³a dzia³alnoœæ w 1990 r. w
Raciborzu. W 1997 r. firma ponios³a dotkliwe straty w czasie
pamiêtnej powodzi tysi¹clecia. Po ust¹pieniu ¿ywio³u otwarto
nowy oddzia³ firmy w Rybniku, który w roku 2001
przekszta³cony zosta³ w czwart¹ filiê Inter Cars na Œl¹sku.
Obecnie w oddziale zatrudnionych jest 11 osób. Filia dysponu-
je magazynem o powierzchni 250 m2, w którym zgromadzono
ponad 10.000 pozycji asortymentowych. Towar dostarczany
jest do klientów w³asnym transportem.

Dyrektorem placówki jest Piotr Hampel 
/na zdjêciu/.

Zapraszamy
Inter Cars filia Rybnik
44-200 Rybnik, ul. Prosta 15
tel. 0-32 422 99 94 (95) 
fax 0-0 32 422 71 04
e-mail: rybnik@intercars.com.pl

Godziny otwarcia: pn.-pt.: 8:00-18:00, sobota: 8:00-14:00

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do odwiedzenia naszych placówek na Œl¹sku. Proponujemy nawi¹zanie œcis³ej
wspó³pracy na korzystnych warunkach handlowych. Zapewniamy Pañstwu najwiêkszy asortyment czêœci zamiennych do
samochodów osobowych i ciê¿arowych zachodnich marek, równie¿ do aut marki DAEWOO. Oferujemy szeroki wybór
narzêdzi i wyposa¿enia warsztatowego. Ponadto w naszej ofercie znajdziecie Pañstwo asortyment czêœci tuningowych
oraz czêœci do motocykli.
Zapraszamy równie¿ warsztaty chc¹ce przyst¹piæ do ogólnopolskiej sieci Q-SERVICE i Q-SERVICE TRUCK. 



Ju¿ od grudnia 2001 r. w ofercie Inter Cars znajduj¹ siê czê-
œci regenerowane. Ich sprzeda¿ powi¹zana jest ze zwro-

tem odpowiadaj¹cych im niesprawnych towarów – rdzeni, 
w stanie kwalifikuj¹cym siê do regeneracji.
Od marca br. tê formê sprzeda¿y uruchomi³y tak¿e wszystkie
filie Inter Cars na terenie ca³ego kraju.

Wpierwszym etapie oferta obejmowa³a w¹sk¹ gamê pro-
duktów wœród których by³y przek³adnie kierownicze

manualne i ze wspomaganiem firm TTV i GR, pó³osie napê-
dowe GR oraz zaciski hamulcowe UBD. Od niedawna asorty-
ment sprzedawanych towarów regenerowanych zosta³ posze-
rzony o nowe pozycje. Dziœ przegl¹daj¹c ofertê Inter Cars
mo¿emy znaleŸæ tak¿e alternatory, rozruszniki i wtryskiwacze
firmy Bosch do silników Diesla oraz pompy uk³adu wspoma-
gania TTV. Oferta ta jest sukcesywnie powiekszana o nowe
pozycje. 

Regenerowany towar sprzedawany jest w bardzo atra-
kcyjnej cenie, poniewa¿ mo¿e byæ tañszy o wartoœæ zwró-

conego produktu /rdzenia/ w stanie kwalifikuj¹cym siê do
regeneracji.

Klient po zakupie towarów regenerowanych, mo¿e zwróciæ 
w skali jeden do jednego rdzenie tego samego typu wy-

montowane z pojazdu. W przypadku gdy firma bêd¹ca klien-
tem Inter Cars posiada rdzenie nadaj¹ce siê do regeneracji,
mo¿e je nam sprzedaæ wystawiaj¹c fakturê VAT lub rachunek.
Dotyczy to te¿ sytuacji gdy analogiczne towary odpowiadaj¹ce
posiadanym rdzeniom nie by³y kupowane w Inter Cars. Cena
wyjœciowa za taki rdzeñ wynosi 50% i podlega negocjacji.

Zwracane rdzenie s¹ sprawdzane i weryfikowane pod
k¹tem wad dyskwalifikuj¹cych je do dalszej regeneracji

np. zdeformowanej obudowy, uszkodzonych gwintów lub pro-
duktów niekompletnych. Bardzo wa¿nym etapem w pozyski-
waniu towarów do regeneracji jest ich prawid³owe wymon-
towanie z pojazdu. B³êdy w demonta¿u mog¹ spowodowaæ, ¿e
zwracane rdzenie bêd¹ posiada³y wady dyskwalifikuj¹ce je do
odbudowy. Po zweryfikowaniu rdzenia i zakwalifikowaniu go
do dalszej obróbki zostaje wystawiona faktura koryguj¹ca na
kwotê równ¹ cenie rdzenia w dniu zakupu odpowiadaj¹cego
mu towaru po regeneracji.

Informacje o cenach za zwracan¹ czêœæ zawarte s¹ w cen-
niku, a podana wartoœæ towaru po regeneracji jest cen¹ koñ-

cow¹, jak¹ otrzymacie Pañstwo po zwrocie rdzenia. 
Przyk³adowo kupuj¹c regenerowan¹ przek³adniê do Forda
Fiesty za 357,50 PLN, po zwrocie rdzenia tej przek³adni otrzy-
macie zwrot kwoty w wysokoœci 84,90 co obni¿y koñcow¹ cenê 
do kwoty 272,60 PLN – nowa przek³adnia do tego samochodu
kosztuje oko³o 880 z³otych. 

Oprócz atrakcyjnych cen, sprzeda¿y czêœci regen-
erowanych po³¹czonych ze zwrotem rdzenia, dzia³ania te

pozwalaj¹ rozwi¹zaæ problem zagospodarowania zu¿ytych
czêœci z korzyœci¹ dla œrodowiska naturalnego. Zwrot
zu¿ytego podzespo³u gwarantuje te¿ surowiec dla fabryki, 
a tym samym wiêksz¹ dostêpnoœæ produktów w handlu. Czêœci
regenerowane s¹ sk³adane przy zastosowaniu nowych ele-
mentów takich jak os³ony, oringi i ³o¿yska. Po zmontowaniu,
podlegaj¹ one takim samym testom jakoœciowym, jak nowe
produkty. Dziêki temu nie odbiegaj¹ jakoœci¹ od nowych 
czêœci zamiennych dostêpnych na rynku.

Czêœci, które musimy wymieniæ w naszym aucie, mo¿emy
kupiæ na kilka sposobów. Mamy do wyboru produkty nowe

lub u¿ywane, pochodz¹ce z gie³dy, a tak¿e naprawiane na
ró¿ne sposoby i oczywiœcie te po fabrycznej regeneracji.
W wiêkszoœci przypadków regeneracja fabryczna jest proce-
sem potrzebuj¹cym 3- 5-krotnie wiêcej czasu w stosunku do
produkcji, ale jest nadal od 35 do 50% tañsza poniewa¿ nie
potrzebuje wytworzenia drogich elementów sk³adowych pro-
duktu z u¿yciem kosztownych maszyn i technologii. 

W³aœciciele samochodów na ca³ym œwiecie coraz czêœciej
decyduj¹ siê na zakup czêœci regenerowanych fabry-

cznie o gwarantowanej jakoœci. Ich cena jest zdecydowanie
ni¿sza w stosunku do nowych podzespo³ów. Nie interesuj¹ ich
czêœci u¿ywane niewiadomego pochodzenia, poniewa¿ nie
maj¹ one ¿adnej gwarancji jakoœci.

Szczegó³owe informacje:

Dzia³ Regeneracji: 
Sylwester Majek
tel. 022 714-16-02
e-mail: sylwekm@intercars.com.pl

Krzysztof Babiak
tel. 022 714-16-03
e-mail: krzysztofb@intercars.com.pl
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Nowa oferta Inter Cars
Części regenerowane

Dystrybutor Inter Cars
towar

cena sprzedaży
cena rdzenia

klient
sklep

lub warsztatrdzeń
- część wymieniona

- z innych źródeł

Inter Cars
punkt przyjęć

magazyn

cena rdzenia
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Celem modernizacji warsztatu samochodowego jest stworze-
nie œrodowiska sprzyjaj¹cego wysokiej jakoœci pracy. W wielu
stacjach obs³ugi warunek ten nie jest spe³niony. Praktyka
wykazuje, ¿e dzia³ania doraŸne nie przynosz¹ spodziewanych
efektów a niema³o kosztuj¹. Co zrobiæ ¿eby odmieniæ swoj¹
firmê, poprawiæ jej renomê, przyci¹gn¹æ klientów? Nie³atwo o
odpowiedŸ. Mo¿e kilka poni¿szych uwag j¹ przybli¿y.
Rozwa¿ania dotyczyæ bêd¹ typowego warsztatu 3 – 4.
stanowiskowego.
Wiele czynników decyduje o dobrej organizacji stacji obs³ugi.
Postaram siê omówiæ najwa¿niejsze z nich.

1. Wielkoœæ powierzchni roboczej i rodzaj wykonywanych
us³ug.

Zasad¹ jest rozdzielenie prac wymagaj¹cych czystoœci od
robót powoduj¹cych zapylenie lub inne zanieczyszczenia.
Oczywisty ten warunek nie zawsze jest spe³niony. Na przyk³ad
naprawy blacharskie nie dadz¹ siê pogodziæ z mechanik¹
pojazdow¹, remonty silników z naprawami podwozia, diagnos-
tyka silnika z wymian¹ uk³adów wydechowych itp. Us³ugi te
powinny byæ wykonywane w ró¿nych pomieszczeniach lub 
w odpowiedniej odleg³oœci. Inaczej jakoœæ napraw zawsze na
tym ucierpi. Je¿eli warunki lokalowe uniemo¿liwiaj¹ podzia³
powierzchni roboczej na „czyst¹” i „brudn¹” to trzeba zrezy-
gnowaæ z pewnych us³ug, bo modernizacja siê nie powiedzie.

Sprzeczne z racjonalnym wykorzystaniem powierzchni
roboczej jest sk³adowanie na niej czêœci i mechanizmów 
z odzysku, nadaj¹cych siê jeszcze do wykorzystania. Elementy
te powinny znaleŸæ siê w magazynie, oddzielone od rzeczy
nowych. Inaczej utrudniaj¹ pracê i s¹ zacz¹tkiem ba³aganu.
Sprawia to te¿ z³e wra¿enie na klientach i nasuwa nieko-
rzystne dla firmy skojarzenia. Nie³atwo rozstaæ siê z czêœcia-
mi „mog¹cymi siê kiedyœ przydaæ”. Zabieg to trudny ale
konieczny, je¿eli brakuje odpowiednich powierzchni maga-
zynowych. Rega³ do przechowywania rzeczy u¿ywanych
ulokowany w hali napraw nie jest rozwi¹zaniem. Ka¿dy szef
warsztatu wie jak to w praktyce wygl¹da. Najlepiej pozbyæ siê
z hali tzw. fajansu i dbaæ aby nie odnawia³y siê stare nawyki. 

2. Lokalizacja urz¹dzeñ technologicznych.
Czynnik ten ma decyduj¹cy wp³yw na jakoœæ i wydajnoœæ pracy
w warsztacie. Analizuj¹c rozmieszczenie urz¹dzeñ trzeba
braæ pod uwagê wszystkie warunki:
• bezpieczeñstwo obs³ugi
• wymagania technologiczne
• ³atwoœæ wykonywania przegl¹dów urz¹dzeñ
• organizacja pracy
• zgodnoœæ z przepisami

Na podstawie w³asnych doœwiadczeñ radzê skorzystaæ 
z pomocy projektanta. Nie raz drobny b³¹d w usytuowaniu
urz¹dzenia przez wiele lat utrudnia pracê i odbija siê na jej
jakoœci. Je¿eli ktoœ nie chce skorzystaæ z pomocy projektanta
powinien sprawdziæ w kilku firmach jak inni poradzili sobie 
z podobnymi problemami. Wiem z praktyki, ¿e na
rozmieszczenie urz¹dzeñ w warsztacie mia³o zwykle wp³yw
stopniowe dozbrajanie techniczne. Stosuje siê wówczas
zasadê mniejszego z³a dostawiaj¹c nowe urz¹dzenia tak aby
nie zak³óca³o pracy innych. Kryterium to z pewnoœci¹ nie
wystarcza w tworzeniu nowoczesnej firmy.

3. Narzêdzia i gospodarka narzêdziowa.
Dobra jakoœæ wymaga profesjonalnych narzêdzi odpowiednio
dobieranych do czynnoœci naprawczych. Narzêdzia powinny

byæ czyste i utrzymywane w porz¹dku. Sprzeczne z t¹ zasad¹
s¹ nastêpuj¹ce b³êdy:
– dopuszcza siê w warsztacie pracê narzêdziami zu¿ytymi. 

[le to œwiadczy o firmie. Usuniêcie zniszczonych narzêdzi
nic nie kosztuje! Zajmuj¹ du¿o miejsca, trudno znaleŸæ 
potrzebn¹ rzecz;

– niew³aœciwe jest umieszczanie tablic œciennych do 
zawieszania narz¹dzi blisko szlifierki lub wiertarki 
sto³owej. Py³ powstaj¹cy przy korzystaniu z tych urz¹dzeñ 
osadza siê na narzêdziach tworz¹c w po³¹czeniu ze 
smarem pastê œciern¹. Przenosi siê to na rêce mechanika, 
szmatkê, której u¿ywa i dalej na naprawiany samochód;

– b³êdem jest przechowywanie narzêdzi w szufladach Ÿle 
zaprojektowanego sto³u roboczego. Je¿eli szuflady licuj¹ 
z brzegiem blatu to zanieczyszczenia z naprawionych
mechanizmów dostaj¹ siê do narzêdzi;

– w praktyce warsztatowej nie mo¿na unikn¹æ „walniêcia 
m³otem”. Do operacji tej, np. wybicia ³o¿yska z piasty, 
powinno byæ odpowiednio urz¹dzone miejsce. Je¿eli robi 
siê to na blacie sto³u, w którym przechowywane s¹ 
narzêdzia, to nietrudno wyobraziæ sobie nieporz¹dek jaki 
tam stale panuje. Z tego samego powodu wierzch wózka 
narzêdziowego nale¿y wykorzystywaæ jedynie jako miejsce 
do odk³adania narzêdzi a nie stanowisko pracy. 

– powa¿nym i powszechnym b³êdem jest przeci¹¿enie 
narzêdzi. Wynika to z niskiej kultury technicznej 
mechaników albo czêœci z braku odpowiednich warunków.

Powstaje pytanie: co to s¹ odpowiednie warunki?
1. Dobrze zestawione narzêdzia. Do prac ciê¿kich grupa ¾” z
niewielk¹ iloœci¹ nasadek indywidualnie dobranych. Do prac
zwyk³ych grupa ½” lub 3/8”. Szczególnie polecam tê grupê
poniewa¿ narzêdzia i przyrz¹dy z jej zakresu s¹ mniejsze wiêc
porêczniejsze.
2. Sposób przechowywania narzêdzi musi zapewniaæ ³atwe
odszukanie potrzebnych rzeczy. Sk³ania to mechanika do
czêstej zmiany narzêdzi w zale¿noœci od warunków
monta¿owych.
3. Wa¿ne jest stosowanie dobrej jakoœci œrodków che-
micznych, które usun¹ zatarcia i zapieczenia po³¹czeñ
œrubowych. Szczególnie polecamy CRC.
4. Przy pracach z pokrêt³ami udarowymi musi byæ zape-
wnione oprzyrz¹dowanie i narzêdzia do tego dostosowane.

Przedstawione uwagi maj¹ bardzo ogólny charakter. Ka¿dy
w³aœciciel warsztatu urz¹dza i organizuje swoj¹ firmê opiera-
j¹c siê na w³asnym doœwiadczeniu i wyczuciu. Nie ma uniwer-
salnych recept na modernizacjê warsztatu samochoowego.
Wiadomo, ¿e b³êdy wystêpuj¹ zawsze i czêsto ich nie
dostrzegamy poniewa¿ przyzwyczajenia ograniczaj¹ pole
widzenia.
Dlatego nale¿y skorzystaæ z porady fachowców. Szczególnie to
polecam. Osobom zainteresowanym udostêpniamy odpowied-
nie kontakty, prosimy do nas pisaæ na adres:

Biuro Techniczne Q-SERVICE:
Inter Cars S.A.
ul. Gdañska 15, Cz¹stków Mazowiecki
05-152 Czosnów

Przygotowa³:
Kazimierz Neyman

Uwagi dotyczące modernizacji warsztatu samochodowego
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RRyynneekk
Rynek samochodowy w Polsce, jak
pokaza³y ostatnie trudne lata, jest
rynkiem flotowym. Oznacza to, ¿e
jedynym klientem, który jest naj-
mniej podatny na wahania koniun-
kturalne to klient korporacyjny.
Poniewa¿ samochód od dawna jest
narzêdziem pracy, parki samocho-
dów s³u¿bowych musz¹ funkcjo-
nowaæ na sta³ym, stosunkowo
wysokim poziomie. Szacuje siê, ¿e sprzeda¿ samochodów do
firm kszta³tuje siê w granicach 35 – 40%, ogó³u sprzedawanych
samochodów rocznie, co powoduje, ¿e iloœæ wszystkich 
samochodów firmowych (park flotowy) oscyluje w granicach
500 000 pojazdów.

TTeennddeennccjjee
Poniewa¿ obecne czasy zwi¹zane s¹ z wszêdobecnymi
oszczêdnoœciami, to równie¿ firmy posiadaj¹ce parki samo-
chodowe szukaj¹ oszczêdnoœci zwi¹zanych z zakupem,
u¿ytkowaniem i eksploatacj¹ swoich flot. Coraz bardziej staje
siê popularne zjawisko „outsourcing-u”, czyli wydzielenia
dzia³alnoœci nie zwi¹zanej z kluczowym biznesem, do obs³ugi
przez firmy zewnêtrzne – w tym  równie¿ parków samo-
chodowych.

PPrroojjeekktt  ii  uuss³³uuggii
Widz¹c mo¿liwoœci jakie niesie za sob¹ zmiana podejœcia do
tematu zarz¹dzania flot¹, postanowiliœmy zaistnieæ równie¿
na tym ciekawym, pe³nym wyzwañ rynku. 
Bior¹c pod uwagê nasze atrybuty:
• wstêpnie przygotowan¹ do dzia³añ flotowych sieæ 

Q-SERVICE i AutoCrew,
• ³atwy dostêp do czêœci zamiennych, 
chcemy byæ dostawc¹ kompleksowych us³ug z zakresu
zarz¹dzania flot¹ (Car Fleet Management). 
Kierunek rozwoju jaki obraliœmy, ró¿ni nas od ca³ej 
konkurencji. Pragniemy dzia³aæ etapami, zaczynaj¹c od 
kompleksowej obs³ugi serwisowej klientów korporacyjnych,
opieraj¹c siê na tych filarach, które stanowi¹ podstawê
dzia³añ Inter Cars.

Stopniowo nasza oferta bêdzie uzupe³niana o dodatkowy
zakres us³ug z zakresu Fleet Managementu;
– obs³ugê powypadkow¹,
– wynajem d³ugoterminowy
– zarz¹dzanie paliwem
– czy pe³ne administrowanie parkiem samochodowym klienta

WWaarruunnkkii  jjaakkiiee  mmuussiimmyy  ssppee³³nniiææ
Chc¹c byæ dostawc¹ us³ug na wysokim poziomie, musimy
zaproponowaæ nowoczesne metody zarz¹dzania flot¹, a co za
tym idzie, wdro¿yæ specjalnie przygotowany program warszta-
towy do wszystkich stacji serwisowych, jak równie¿ program

centralny, pozwalaj¹cy administrowaæ parkiem samo-
chodowym naszych przysz³ych klientów.

W celu dopracowania metod i jakoœci œwiadczonych us³ug
przygotowujemy stacjê wzorcow¹ Q-SERVICE, która pe³niæ
bêdzie funkcje szkoleniowe dla partnerów zrzeszonych 
w ramach tego projektu. Chcemy równie¿ stworzyæ centrum
wsparcia technicznego, zarówno dla klientów jak i dla naszych
warsztatów.

Aby sprostaæ wymaganiom klienta flotowego, musimy byæ
œwiadomi pewnych, niezbêdnych zmian i ulepszeñ
czekaj¹cych tych, którzy zechc¹ przy³¹czyæ siê do naszego
projektu. Dlatego te¿ wspó³praca w jego ramach bêdzie regu-
lowana szczegó³ow¹ umow¹, gdzie obie strony zobowi¹¿¹ siê
do przestrzegania za³o¿eñ programu flotowego.

Jednoczeœnie warto zaznaczyæ, ¿e nie ka¿dy, ze
wspó³pracuj¹cych z Inter Cars warsztatów mo¿e zostaæ
uczestnikiem projektu. Dopiero po spe³nieniu wszystkich
warunków, pocz¹wszy od obowi¹zkowej poczty elektronicznej
i sprawnego po³¹czenia z Internetem, poprzez standardy
wyposa¿enia warsztatu, standardy obs³ugowe, koñcz¹c na
lokalnym wdro¿eniu programu warsztatowego, mo¿emy
dedykowaæ taki punkt do obs³ugi programu.

WWzzaajjeemmnnee  kkoorrzzyyœœccii
Projekt oparty jest na wzajemnych korzyœciach:

Inter Cars:
- dostarcza klienta,
- oferuje wsparcie techniczne i szkoleniowe,
- wspieraj¹c inwestycyjnie,
- firmuje osobiœcie us³ugê, 

Q-SERVICE:
- intensyfikuje sprzeda¿ naszych czêœci,
- stosuje siê do zaleceñ programu.

Naszym celem jest jak najszybsze wprowadzenie projektu 
w ¿ycie, co za tym idzie, wyselekcjonowanie warsztatów 
na wysokim poziomie, dedykowanych obs³udze klienta 
flotowego.

Pojawia siê nisza rynkowa, daj¹ca nam wszystkim olbrzymie
mo¿liwoœci, dlatego aby mo¿na by³o generowaæ dodatkowe
zyski, œcis³a wspó³praca wszystkich partnerów i wspó³pra-
cowników Inter Cars jest konieczna.

Przygotowa³:
Tomasz Wi¹cek

Projekt Zarządzanie Flotą
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W niemieckiej prasie znalaz³a siê wzmianka na temat 
otwarcia pierwszego warsztatu sieci Auto Crew w Polsce.
Zgodnie z informacj¹ niemieckich dziennikarzy w naszym
kraju AutoCrew wystartowa³o z tzw. „pole position" 
i porównane zosta³o do Formu³y I. W artykule nie zabrak³o te¿
informacji o naszych styczniowych targach.

Tymczasem do naszej sieci przyst¹pi³o 3 kolejnych partnerów: 

Auto-Moto-Serwis
Miniszewski Szczepan
99-300 Kutno, ul. Grunwaldzka 46
tel. 0-24/253-99-52
e-mail: auto_moto_serwis@poczta.onet.pl

Auto-Naprawa
Walkowiak Janusz
61-312 Poznañ, ul. Sp³awie 45a
tel. 0-61/879-89-40
e-mail: janusz_walkowiak@ventus.com.pl

Wojtek Serwis
Walenciak Wojciech
62-081 PrzeŸmierowo, ul. Modrzewiowa 4
tel. 061/814-18-66

Od kwietnia we wszystkich warsztatach ogólnopolskiej sieci 
Q-SERVICE i Q-SERVICE TRUCK rozpoczê³a siê nowa akcja 
promocyjna pod has³em „Przygotuj swoje auto do wiosny”. Inter
Cars przygotowa³ dla swoich partnerów specjalna gazetkê, która
ma na celu uœwiadomienie u¿ytkownikowi samochodu ko-
niecznoœæ wykonania w nim niezbêdnych przegl¹dów i kontroli po
mijaj¹cej zimie. W gazetce, przedstawione s¹ najwy¿sze jakoœcio-
wo produkty pochodz¹ce z oferty Inter Cars ze szczegó³owym
opisem jaki wp³yw ma dana czeœæ na poprawne funkcjonowanie
samochodu i jakie konsekwencje mo¿e ponieœæ kierowca 
nie przeprowadzaj¹c na czas kontroli lub wymiany danego 
podzespo³u. 

W zwi¹zku z tym, ¿e promocja skierowana jest za poœrednictwem
warsztatu Q-SERVICE do klienta koñcowego w opisach 
u¿yto prostego i przejrzystego jêzyka, zrozumia³ego dla przeciêt-
nego kierowcy.

Ka¿dy z warsztatów otrzyma³ po 200 szt. gazetek dedykowanych
specjalnie dla niego, co oznacza, ¿e na ka¿dej z nich nadrukowany
jest jego pe³ny adres wraz z telefonami.

Zadaniem w³aœciciela warsztatu jest tylko sprawnie rozkolporto-
waæ gazetkê i póŸniej zostaje ju¿ tylko czekaæ na klientów. 
Dziêki takiej formie promocji naszych partnerów zrzeszonych 
w sieci Q-SERVICE i Q-SERVICE TRUCK ich logo stanie siê
jeszcze bardziej popularne w regionach, w których prowadz¹
swoj¹ dzia³alnoœæ.
Warto te¿ nadmieniæ, ¿e akcja wsparta by³a reklam¹ w tygodniku
"Motor", a wszystkie warsztaty otrzyma³y gazetkê bezp³atnie.

... zrób to w warsztacie Q-SERVICE 
a twoje auto bêdzie jak nowe !!!

Wiosenna kontrola:

hamulców 
zawieszenia
silnika
opon
wycieraczek
p³ynów 
eksploatacyjnych

Przygotuj swój samochód
do wiosny !

Nowa promocja w warsztatach sieci Q-SERVICE
i Q-SERVICE TRUCK

Udany debiut AutoCrew w Polsce
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Właściwie użytkowana chłodnica
samochodowa powinna służyć bez-
awaryjnie do czasu złomowania
samochodu.

Niestety często zdarza się, że musimy
wymienić chłodnicę częściej np. na
skutek poważnej kolizji czy
niewielkiej stłuczki, ponieważ znajdu-
je się ona najczęściej tuż za przednim
zderzakiem.  

Bardzo często chłodnice ulegają
awarii wskutek niewłaściwego płynu
stosowanego w układzie chłodzenia,
jak również w związku z awarią 
silnika (np. przedmuch pod uszczelką
głowicy). Wszystko to powoduje, że
rynek chłodnic jako części zamien-
nych jest duży zarówno w Polsce, jak
i na świecie.

Wiodącym producentem chłodnic na
rynek części zamiennych jest fabryka
Nissens w Danii.

Nissens produkuje następujące
rodzaje chłodnic: 

• chłodnice cieczy – chłodzą płyn
odbierający ciepło z bloku silnika.
Są podstawowym elementem układu
chłodzenia silnika (inne elementy
układu chłodzenia to pompa wodna,
termostat). Chłodnice cieczy wyko-
nane są z miedzi lub aluminium z ele-
mentami plastikowymi, pracują w
temperaturach około 90 – 100 °C i
przy ciśnieniu 1,5 bar;

• chłodnice powietrza – chłodzą
powietrze doładowane w silnikach
wyposażonych w turbosprężarkę. Ze
względu na wysokie ciśnienie panu-
jące wewnątrz, wykonane są z alu-
minium, które posiada lepsze właści-
wości wytrzymałościowe od miedzi;

• chłodnice olejowe – chłodzą olej
silnikowy. Wykonane są z miedzi lub
aluminium;

• chłodnice klimatyzacji (tzw. kon-
densery) – chłodzą czynnik znajdujący
się w klimatyzacjach samochodo-
wych. Pracują w zakresie ciśnienia
dochodzącego do 20 bar i wysokiej
temperatury, co wymusza ich wyko-
nanie z materiałów najwyższej jakości
z zachowaniem najwyższych rygorów
technologicznych. Wykonane są na
ogół z aluminium;

• nagrzewnice – służą do ogrzewania
kabiny. Są częścią układu chłodzenia
silnika. Wykonane są podobnie jak
chłodnice cieczy.

W procesie konstruowania Nissens
przykłada szczególną wagę do właści-
wych parametrów chłodnicy a w pro-
cesie produkcji najważniejsza jest
dbałość o jakość wyrobu tak, aby
mógł on być długotrwale użytkowany
w pojeździe.

Firma Nissens z Danii mająca blisko
100 letnie tradycje w produkcji
chłodnic wykonuje je zgodnie 
z wdrożonym systemem jakości ISO
9001. Posiada również znak 
bezpieczeństwa „B” niezbędny do
sprzedaży wyrobów w Polsce.

Bardzo ważne jest aby w pojeździe
była zainstalowana odpowiednia
chłodnica pozwalająca na odbiór i
odprowadzenie wystarczającej ilości
ciepła, co ma umożliwić bezawaryjną
pracę silnika i innych elementów
pojazdu.

Odpowiedni dobór chłodnicy
gwarantują katalogi produktów
różnych firm oraz jedyny katalog
chłodnic w internecie pod adresem:
www.nissens.com  gdzie można
znaleźć ponad 10.000 produktów.

Wszelkie niesprawności układu
chłodzenia należy niezwłocznie
zgłaszać  wyspecjalizowanym war-

sztatom serwisującym układy ter-
miczne pojazdów, które montują
wyłącznie nowe produkty posiadające
gwarancję producenta.

Jako jedna z nielicznych firm na
świecie firma Nissens oferuje 
elementy do naprawy i regeneracji
chłodnic samochodowych i prze-
mysłowych, które dostarczamy 
do hurtowni i specjalistycznych
warsztatów w całej Polsce i na
świecie.
Mając najszerszą ofertę rdzeni w
swojej ofercie jesteśmy niekwestio-
nowanym liderem w tej branży.

Obecnie wielką popularnością cieszą
się samochody wyposażone w kli-
matyzację. Najważniejszym jej ele-
mentem jest sprężarka, a zaraz
potem chłodnica klimatyzacji (tzw.
kondenser). Od jej szczelności zależy
sprawność klimatyzacji. Ważny jest
również filtr klimatyzacji (tzw.
osuszacz), który pochłania wilgoć 
z układu.

Elementy te dostępne są w ofercie
Nissensa.

Oprócz chłodnic do samochodów
osobowych, dostawczych, ciężaro-
wych i autobusów Nissens produkuje
również chłodnice przemysłowe do
różnego rodzaju maszyn budo-
wlanych i agregatów. 

Jako pierwsza firma na rynku chłodnic
w Polsce oferujemy 2-letnią
gwarancję na aluminiowe chłodnice
Nissensa.

Nasze chłodnice możecie Państwo
zakupić w sieci sprzedaży Inter Cars
na terenie całej Polski.

Chłodnice Nissens
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O firmie

Firma £umag powsta³a w 1988 roku.
Jest prywatnym polskim przed-
siêbiorstwem produkuj¹cym bez-
azbestowe ok³adziny hamulcowe
przeznaczone do samochodów
ciê¿arowych, autobusów, przyczep 
i naczep. Na rynku firma dzia³a
dopiero od 14 lat, ale ju¿ zdo³a³a
zaj¹æ czo³ow¹ pozycjê wœród pol-
skich producentów ok³adzin hamul-
cowych. Jej wyroby dziêki swojej
wysokiej jakoœci znane s¹ równie¿ 
w Europie Zachodniej.

Do 1997 roku £umag produkowa³
g³ównie ok³adziny hamulcowe do
polskich samochodów ciê¿arowych 
i autobusów. Obecnie nasze hale 
produkcyjne opuszczaj¹ produkty
przeznaczone do pojazdów u¿ytko-
wych takich marek jak Mercedes,
Volvo, Scania czy naczep BPW,
Trailor, SAF. Od 2 lat posiadamy
równie¿ w ofercie klocki hamulcowe
do aut ciê¿arowych.
Nasze produkty posiadaja
certyfikaty i homologacje
Instytutu TÜV Essen.

Zarządzanie

W firmie zawsze dominowa³a zasada
aby wzorowaæ siê na tych, którzy
odnieœli najwiêkszy sukces na arenie
miêdzynarodowej. Dlatego zatru-
dniamy wybitnych specjalistów 
z dziedziny materia³ów ciernych,
zdobywaj¹cych doœwiadczenie i wie-
dzê w œwiatowych koncernach takich
jak Textar czy Rütgers Automotive
AG. £umag premiuje ludzi ambit-
nych, kreatywnych i wykszta³conych.
Dobrze skonstruowany system
motywacyjny skutecznie przyci¹ga
wysokiej klasy fachowców.

Inwestujemy w nowe
technologie

Siêgaj¹c po najnowoczeœniejsze
rozwi¹zania techniczne, w³aœci-
cielom firmy £umag uda³o siê
stworzyæ prê¿ne przedsiêbiorstwo,
gdzie produkcja odbywa siê 
w nowoczesnych halach o ³¹cznej
powierzchni 9 000 m2. Tylko w ci¹gu

ostatnich 4 lat inwestycje w urz¹-
dzenia i budynki wynios³y kilkana-
œcie milionów EUR. By³o to mo¿liwe
dziêki przeœwiadczeniu, ¿e tylko
inwestuj¹c i rozwijaj¹c siê mo¿na
zaistnieæ i odnosiæ sukcesy na rynku.

Badania i rozwój.

Wiêksza czêœæ przychodów firmy
inwestowana jest w badania i rozwój.
Pracujemy nad wzbogaceniem
naszej oferty. W najbli¿szym czasie
poszerzymy j¹ o kolejne pozycje
klocków do hamulców tarczowych. 

Wszystkie materia³y opracowane
zosta³y w naszym Dziale Badañ 
i Rozwoju. Testy sprawnoœci prze-
chodzi³y te¿ w Instytutach w Pradze
i w Essen oraz bezpoœrednio 
w pojazdach. Nasze ok³adziny 
i klocki z powodzeniem spe³niaj¹
normy europejskiego regulaminu 
13 i 90 ECE.
Jesteœmy jedynym producentem,

który nigdy w swoich mieszankach
nie stosowa³ azbestu!

Produkty £umag posiadaj¹ nastêpu-
j¹ce certyfikaty:
1. Znak bezpieczeñstwa B (Polska)
2. Zezwolenie KBA (Niemcy)
3. Homologacja ECE 90 (Niemcy, 

Czechy)
4. Certyfikat rosyjski (Rosja)
5. Certyfikat czeski (Czechy)
6. Certyfikat s³owacki (S³owacja)
7. Certyfikat „Wielkopolska Jakoœæ” 

za ekologiczn¹ produkcjê 
(Polska).

Bezpieczeństwo.

Zak³ad dysponuje wszelkimi nie-
zbêdnymi certyfikatami wymagany-
mi od producentów materia³ów
ciernych, m.in. systemem zapewnie-
nia jakoœci ISO 9001, niemieckim
zezwoleniem KBA, homologacj¹ wg
ECE 90 oraz innymi. Pracujemy te¿

nad wdro¿eniem systemu ISO 14 000.
Otrzymane certyfikaty pozwoli³y fir-
mie £umag do³¹czyæ do œwiatowej
czo³ówki producentów ok³adzin.
Liczne œwiadectwa potwierdzaj¹
trafnoœæ zastosowanych systemów
produkcyjnych i zarz¹dzania w fir-
mie. Daj¹ one gwarancjê naszym
Klientom, ¿e ka¿da partia towaru
jest sprawdzona i spe³nia okreœlone
kryteria jakoœci.

Dziêki naniesieniu na ok³adzinach 
i opakowaniu informacji dotycz¹cych
numeru znaku bezpieczeñstwa, daty
produkcji, numeru KBA, numeru
homologacji i innych mo¿liwa jest
pe³na identyfikacja ka¿dego komple-
tu ok³adzin £umag. To bardzo
wa¿ne, ¿e producent przyjmuje na
siebie pe³n¹ odpowiedzialnoœæ za
swój produkt. Znaczy to, ¿e jest
pewnym jego wysokiej jakoœci, a tym
samym gwarantuje bezpieczn¹ jazdê
wszystkim u¿ytkownikom jego pro-
duktów.

Dystrybucja 
i nowe rynki.

Kluczem do sukcesu jest
w³aœciwa dystrybucja
towaru. Staramy siê

dzia³aæ szybko i sprawnie. W chwili
obecnej nasze ok³adziny s¹ dostêpne
w kilku tysi¹cach punktów w Polsce 
i w Europie Zach. W 1999 roku
rozpoczêliœmy wspó³pracê z pier-
wszymi firmami z Europy Wscho-
dniej. Nasze produkty mo¿na ju¿
spotkaæ w Estonii, na Litwie,
Ukrainie oraz w Rosji. Obecnie firma
£umag eksportuje swoje wyroby do
nastêpuj¹cych krajów:

1. Niemcy
2. Wêgry
3. Hiszpania
4. Czechy
5. S³owacja
6. Rumunia
7. Bu³garia
8. Rosja
9. Ukraina
10. Estonia
11. Litwa
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Prezentacja firmy ŁUMAG
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Na polskim rynku motoryzacyjnym udanie debiutuje kolejna
marka olejowa. Liqui Moly, to oleje o uznanej renomie 
w 64 krajach. Polskim odbiorcom znane s¹ g³ównie z rynku
niemieckiego. U progu wiosennego sezonu oleje Liqui Moly
znalaz³y swoje miejsce m.in. w ofercie sieci Inter Cars. Nad
przysz³oœci¹ marki w Polsce pracuje doœwiadczony, miêdzy-
narodowy zespó³ mened¿erski (Liqui Moly Poland Team),
którego najwa¿niejszym celem jest zbudowanie profesjo-
nalnych i pozytywnych relacji z klientami na wszystkich
szczeblach dystrybucji.

Tylko z Liqui Moly – MoS2 Leichtlauf  - Szary!

Koronnym produktem Liqui Moly, nie tylko w Polsce, s¹ oleje
z zawartoœci¹ dwusiarczku
molibdenu (MoS2). W ofercie
dostêpne s¹: olej mineralny
15W-40 oraz olej pó³syntety-
czny 10W-40. Produkty te zale-
cane s¹ szczególnie do sil-
ników z przebiegiem powy¿ej
50.000 km. Dziêki doskona³ej
dyspersji dwusiarczku molib-
denu w silniku wytwarza siê
pomiêdzy powierzchniami tar-
cia specjalna b³ona ochronna,
która niweluje jego efekty.
Ponadto wype³nia ubytki i re-
generuje zu¿yte wskutek tarcia
powierzchnie. Efektem jest podniesienie sprawnoœci silnika,
obni¿enie zu¿ycia oleju i benzyny oraz, co najwa¿niejsze, zde-
cydowane przed³u¿enie bezawaryjnej pracy silnika.

Zalecenia: 
• do 30.000 km przebiegu: stosowanie zbêdne lecz nie ma 

negatywnego wp³ywu na silnik;

• powy¿ej 30.000 km
przebiegu: profi-
laktyka dla silników
pracuj¹cych w du-
¿ych obci¹¿eniach 
i przebiegach (np.
s³u¿bowe samo-
chody przedstawi-
cieli handlowych);

• powy¿ej 50.000 km
przebiegu: zalecana
profilaktyka dla
wszystkich silników;

• powy¿ej 80.000 km
przebiegu: bez-
wzglêdnie nadszed³
czas na MoS2 
– dla dobra silnika i
kieszeni w³aœciciela.

Uniwersalny do silników benzynowych i diesla – tak¿e z turbo-
do³adowaniem.

Oferta olejowa Liqui Moly w Polsce to nie tylko oleje z MoS2 –
to tak¿e szeroka gama produktów w nastêpuj¹cych grupach:
oleje do samochodów osobowych, oleje do samochodów
dostawczych i ciê¿arowych, oleje do motocykli, kosiarek,
motorówek oraz szeroki asortyment najwy¿szej jakoœci olejów
przek³adniowych.

Polecamy m.in.:

– doskona³a relacja jakoœci i ceny: ¯ó³ty - olej pó³syntetyczny 
Leichtlauf 10W-40 (uniwersalny, oraz specjalnie do silników 
diesla – tak¿e z turbodo³adowaniem) uzyskiwany metod¹ 
hydrokarkowania;

– dla kierowców z „ciê¿k¹ nog¹”: Zielony - olej syntetyczny 
Synthiol Race Tech GT1 10W-60 do samochodów 
sportowych;

– dla profesjonalistów: oleje mineralne, pó³syntetyczne 
i syntetyczne (tak¿e z MoS2) oraz specjalne, najwy¿szej 
jakoœci oleje do samochodów ciê¿arowych - dostêpne 
w opakowaniach 20 L, 60 L, 205 L;

– w lesie, ogrodzie i na majówce: 2 Takt Motoroil - uniwersal-
ny, wysokiej jakoœci olej pó³syntetyczny do silników dwusu-
wowych, wykorzystywanych w kosiarkach, pi³ach 
motorowych, popularnych motocyklach oraz agregatach 
pradotwórczych;

– na morzach i jeziorach: pe³ny wybór najwy¿szej jakoœci 
olejów do silników zastosowanych w ³odziach motorowych.

Liqui Moly w tym sezonie sponsoruje zespól Ediego Jordana –
za sterami bolidów: Giancarlo Fisichella i nieobliczalny
Takuma Sato (wielbicielki jego talentu poni¿ej).

Wiecej informacji o produktach Liqui-Moly znajdziecie
Pañstwo na naszych stronach internetowych:
www.liqui-moly.pl, www.liquimoly.pl
Tak¿e tam, informacje z torów Formuly 1.

Liquid Molly



W
ia

do
m

oœ
ci

29

Ciekawostki w Inter Cars

Z ogromną przyjemnością dostrzegamy coraz większe zaintere-
sowanie szkoleniami organizowanymi przez Inter Cars 
i naszych dostawców. Potwierdza się to wzrastającą frekwencją
na kolejnych spotkaniach a organizatorów utwierdza 
w słuszności starań. W ostatnim czasie odbyło się kilka bardzo
interesujących szkoleń. Przedstawimy Państwu kilka z nich. 
W kolejnych edycjach "Wiadomości" będziemy przedstawiać
następne.

BOSCH

Uczestnicy zapoznali siê z nowym elektronicznym katalogiem
czêœci samochodowych eCAT. Wiele czasu poœwiêcono wybie-
gaj¹cemu w przysz³oœæ programowi wymiany czêœci regene-
rowanych BX. Szkoleniowiec firmy BOSCH Pan Robert
Dzier¿anowski omówi³ równie¿ produkty tradycyjnie ofero-
wane przez firmê takie jak akumulatory i wycieraczki. 

TUNING

Zupe³nie inne grono s³uchaczy skupi³o siê wokó³ szkolenia
przygotowanego dla Klientów zajmuj¹cych siê tuningiem. 
Dla warsztatów Q-SERVICE przygotowaliœmy ciekawy
wyk³ad o produktach takich firm jak: BREMBO, FERODO,
SACHS, K&N i SUPERSPRINT, K&N, ARROW, LOUIS,
OXFORD, NGK. Szkolenie dotyczy³o czêœci do samochodów
osobowych oraz motocykli, do których ofertê czêœci zamien-
nych ju¿ posiadamy. Du¿e zainteresowanie ze strony klientów
utwierdzi³o nas przekonaniu, ¿e na pocz¹tku sezonu motocy-
klowego spotkanie to by³o bardzo dobrym pomys³em.

TEXTAR

S³uchaj¹c wyk³adu Szefa Dzia³u Technicznego Pana Volkera
Birkholza przy jednym stole zasiedli Klienci z rynku pojazdów
osobowych i ciê¿arowych. Szkoleniowcy przedstawili firmê
TEXTAR, mo¿liwoœci produkcyjne (55-60 mln klocków
rocznie) oraz udzia³ w rynku (60% produkcji w pierwszym
monta¿u i serwisie fabrycznym, 40% w rynku wtórnym).
Szczegó³owo omówione zosta³y zasady techniki monta¿u
klocków i szczêk hamulcowych oraz zasadnoœæ zastosowania
150 rodzajów ok³adzin ciernych. 

ELRING 

Szkolenie to zosta³o przygotowane tylko dla Klientów
reprezentuj¹cych rynek pojazdów ciê¿arowych. Uczestnikom,
licznie przyby³ym z ca³ej Polski, przedstawiono firmê
ELRING, dzia³y produkcji, produkty oraz œwiatowych zasiêg
dzia³alnoœci. Szczegó³owo zaprezentowano ró¿ne rodzaje
budowy uszczelek podg³owicowych, wprowadzane w nich 
zmiany konstrukcyjne oraz przyczyny uszkodzeñ. Sporo uwagi
poœwiêcono silnikowi: cechom charakterystycznym dla
powierzchni g³owicy i bloku silnika oraz naprê¿eniom wys-
têpuj¹cym pomiêdzy nimi. Ka¿de z omawianych zagadnieñ
poparte zosta³o praktycznymi przyk³adami i cennymi
wskazówkami technicznymi
Mamy nadziejê, ¿e zdobyte "wiadomoœci", certyfikaty oraz
wspania³a atmosfera uczyni³y mi³ym i po¿ytecznym czas 
spêdzony w naszym towarzystwie. 

Wszystkich zainteresowanych otrzymywaniem informacji 
o zbli¿aj¹cych siê spotkaniach prosimy o kontakt 
z Ann¹ ŒledŸ: tel. 022-714-14-13, fax 022-714-14-15
e-mail: annas@intercars.com.pl

W dniach 6-7 kwietnia 2002 odby³a siê kolejna edycja „Rajdu
Moto 2002”, którego trasa przebiega³a odcinkami specjalnymi
presti¿owego „Rajdu Kormoran” wœród mazurskich lasów
wokó³ Olsztyna.
W rywalizacji udzia³ wziê³a dru¿yna startuj¹ca w barwach 
Q-SERVICE – Inter Cars w sk³adzie Maciek Oleksowicz –
kierowca, Andrzej Obrêbowski – pilot. Nasi zawodnicy tym
razem wystartowali po raz pierwszy na drogach szutrowych
nowym samochodem Volkswagen Polo 1.6 GTI w klasie N2.

Zmaganiom naszych sportowców gor¹co kibicowali pracowni-
cy Inter Cars, którzy licznie przybyli na trasê rajdu. A¿ do 8
odcinka specjalnego za³oga Oleksowicz-Obrêbowski utrzymy-
wa³a siê na 2 pozycji tocz¹c zaciêt¹ walkê z rywalami. Niestety
na przedostatnim OS awarii uleg³a skrzynia biegów i za³oga
zmuszona by³a wycofaæ siê z rajdu. Sprawi³o to niesamowity
zawód kibicom, którzy liczyli na zdobycie przez naszych raj-
dowców pierwszego miejsca. 

Jesteœmy przekonani, ¿e naszym kolegom w nastêpnym
rajdzie dopisze wiêcej szczêœcia i z pewnoœci¹ zdobêd¹ jedno z
premiowanych miejsc.
Maciek Oleksowicz i Andrzej Obrêbowski obaj maj¹ po 24 lata.
W rajdach samochodowych œcigaj¹ siê od zesz³ego sezonu.
Dotychczas startowali w klasie A-0 samochodem Cinquecento
Sporting, którym zajêli 3 miejsce w zesz³orocznej edycji
rajdów. 

Rajd Moto 2002

Szkolenia
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Inter Cars wraz z firm¹ VARTA zorganizowa³ wœród klientów,
którzy zakupili akumulatory tej firmy konkurs z atrakcyjnymi
nagrodami. Ka¿dy, kto zakupi³ akumulator VARTA i odes³a³ do
Inter Cars wype³niony kupon konkursowy bra³ udzia³ 
w losowaniu bardzo atrakcyjnych nagród. Nagrodê g³ówn¹ 
– rower górski wylosowa³a nasza klientka z okolic Nasielska,
która kupi³a jeden akumulator do Fiata 126p. Za najwiêksz¹
sprzeda¿ akumulatorów VARTA nagrodzona zosta³a filia Inter
Cars przy ul. Powsiñskiej w Warszawie.
Zwyciêzcom gratulujemy.

Zapewne zadajecie sobie Pañstwo pytanie czy to w ogóle
mo¿liwe? Otó¿ tak!
Inter Cars przygotowa³ specjaln¹ ofertê dla tych klientów,
którzy chc¹ wspó³pracowaæ z nasz¹ firm¹ ale ich siedziby
znajduj¹ siê w miejscowoœciach znacznie oddalonych od
Centrum Logistycznego oraz filii Inter Cars, lub nie dociera
do nich nasz transport.

Wszyscy ci Klienci, którzy z³o¿¹ zamówienie w naszej firmie
do godz. 18.00, otrzymaj¹ towar nastêpnego dnia najpóŸniej
do godziny 16.00. Je¿eli waga paczki nie bêdzie
przekracza³a 30 kg. to wówczas Klient za us³ugê przesy³ki
zap³aci tylko 12 PLN.

Dziêki zawarciu umowy pomiêdzy Inter Cars a firm¹ kuri-
ersk¹ OPEC uda³o siê uzyskaæ dla naszych kontrahentów
specjalne warunki dostaw.

Ca³kowity koszt wysy³ki towaru wynosi 24 PLN ale Inter Cars
zdecydowa³ siê na pokrycie 50% kwoty wynikaj¹cej z realizacji
us³ugi dostawy. Tak wiêc nasz odbiorca zap³aci tylko 12 PLN.
Ponadto firma OPEC zagwarantowa³a, ¿e do klientów w 160.
najwiêkszych miastach Polski zamówiony towar dotrze do
godz. 13.00.

Oczywiœcie wszyscy Klienci, których wartoœæ zamówienia
przekroczy 3000 PLN brutto otrzymuj¹ przesy³kê nie
ponosz¹c jakichkolwiek kosztów us³ugi kurierskiej.

Bior¹c pod uwagê szerokoœæ ogólnopolskiej sieci filii Inter
Cars, mo¿emy œmia³o stwierdziæ, ¿e na 95% powierzchni
Polski towar dostarczony zostanie czasie krótszym ni¿ 
19 godz.

Jest to szczególnie wa¿ne dzisiaj, w czasach, gdy szybkoœæ
reakcji na oczekiwania kontrahenta jest gwarancj¹ sukcesu.
Zachêcamy Pañstwa do korzystania z tej nowej formy us³ugi,
któr¹ dla Was przygotowaliœmy. Z pewnoœci¹ bêdziecie 
usatysfakcjonowani.

Konkurs VARTY rozstrzygnięty!

Dostawa towaru poniżej 24 godzin
w dowolne miejsce Polski tylko za 12 PLN!!!
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W kwietniu 2002 ukaza³a siê kolejna edycja katalogu
IC_Kat. Uwzglêdniaj¹c uwagi i propozycje u¿ytkowników pro-
gram jest ca³y czas dostosowywany do wymagañ warsztatów 
i sklepów motoryzacyjnych. Modyfikacje polegaj¹ na
uzupe³nieniu informacji pozwalaj¹cych na sprawdzenie oferty
cenowej oraz identyfikacjê czêœci na podstawie szczegó³owych
danych technicznych i rysunków.  

W porównaniu do poprzedniej edycji zosta³a poprawiona
szybkoœæ dzia³ania programu. Pojawi³a siê mo¿liwoœæ uaktu-
alnienia cen przez internet. Dodaliœmy równie¿ historiê, co
oznacza mo¿liwoœæ sprawdzenia ostatnich dziesiêciu operacji
wykonanych przez u¿ytkownika. Rozszerzona zosta³a infor-
macja o samochodach jak równie¿ dodana zosta³a mo¿liwoœæ
wyszukiwania modelu samochodu po kodzie silnika.
Nadmieniæ tak¿e nale¿y, ¿e ka¿d¹ edycjê wzbogacamy 
o nowych producentów czêœci zamiennych. 

W najbli¿szych edycjach zamierzamy zintegrowaæ katalog z
naszym systemem sprzeda¿y tak, aby u³atwiæ zamawianie
towaru oraz uzyskaæ informacjê o dostê-pnoœci.
Przedstawimy równie¿ dokumentacjê techniczn¹ nie-których
producentów w formie graficznej z mo¿liwoœci¹ jej wydruku.

Wraz z nowym katalogiem wprowadzamy dla naszych
Klientów mo¿liwoœæ wykupienia abonamentu na kolejne wer-
sje programu. Gwarantuje to oprócz ni¿szej ceny, regularne
jego dostarczanie bez koniecznoœci sk³adania dodatkowych
zamówieñ.

Ka¿da instalacja wymaga oddzielnej licencji, a nie zareje-
strowany program dzia³a przez siedem dni. Tak jak doty-
chczas katalog w wersji demonstracyjnej mo¿na otrzymaæ
dzwoni¹c pod numer naszej infolinii. Teraz cena katalogu to 
25 z³ netto.

Katalog zosta³ przygotowany do wspó³pracy z systemami:
Windows ’95 i ’98 z wersj¹ Internet Explorer 4.01 SP2 lub
nowszym.
Windows NT SP3 z wersj¹ Internet Explorer 4.01 SP2 lub
nowszym
Windows ’98SE, 2000, Me, XP 

Infolinia:
tel. (22) 714 18 79
fax (22) 714 17 11
e-mail: katalog@intercars.com.pl

IC-Kat - najnowsza edycja

Czekamy na Państwa listy:
Inter Cars Dział Marketingu i Reklamy
Cząstków Mazowiecki
ul. Gdańska 15
05-152 Czosnów
e-mail: marketing@intercars.com.pl


