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Kosmetyki do Twojego samochodu
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Poznaj ofertę Agro w Inter Cars
DLACZEGO WARTO Z NAMI WSPÓŁPRACOWAĆ?

Jesteśmy jedną z największych
europejskich ﬁrm w branży, która
rozwija się dzięki ponad trzem
tysiącom pracowników i 12 tysiącom
współpracowników w 17 europejskich
krajach. Nasz sukces jest wynikiem
sukcesu prywatnych przedsiębiorców –
zarówno klientów zewnętrznych (m.in.
warsztaty i sklepy), jak i wewnętrznych
(sieć ﬁliantów).
Inter Cars to polska rodzinna firma o globalnym zasięgu. Spółka założona została ponad 30 lat temu przez Krzysztofa
Oleksowicza, który stery w firmie i stanowisko Prezesa Zarządu przekazał swojemu
synowi, Maciejowi. Cenimy sobie, że jesteśmy firmą z polskim kapitałem, mającą siedzibę w naszym kraju i wydatnie wspierającą polską gospodarkę. Od wielu lat pomagamy naszym rolnikom w ich codziennej pracy, dostarczając na rynek najwyższej jakości części do maszyn rolniczych, przemysłowych i budowlanych.
W wartości Inter Cars wpisane są uczciwość, rzetelność i sumienność. Wiemy,
na czym polega ciężka praca i potrafimy ją
należycie docenić. Ponieważ sukces firmy
w dużej mierze opiera się na ludziach, ich
doświadczeniu, wiedzy i zaufaniu, potrafimy znaleźć rozwiązanie w każdej, nawet
najtrudniejszej sytuacji. Cenimy to, co polskie, dlatego w naszej ofercie klienci znaleźć
mogą części pochodzące od większości krajowych dostawców.
Dział Agro w Inter Cars to stosunkowo
młody, lecz bardzo dynamicznie rozwijają-

LOGISTYKA NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE
blisko 250 filii w całym kraju
dostawa towaru bezpośrednio do klienta w ciągu 12 godzin przez sześć dni
w tygodniu
najnowocześniejsze w pełni zautomatyzowane centrum logistyczne
w Zakroczymiu oraz trzy dodatkowe centra w różnych miejscach Polski

cy się segment. Sprawne działanie zapewnia
doskonale funkcjonująca i stale rozwijająca
się sieć dystrybucji, złożona z blisko 250 filii
oraz kilku centrów logistycznych zlokalizowanych w różnych miejscach Polski.
W naszym asortymencie klienci znajdą
części do ciągników, maszyn rolniczych i budowlanych. Szeroka oferta gwarantuje niemal natychmiastową dostępność części silnikowych, elektryki i oświetlenia, filtrów, łożysk, chemii i płynów oraz akcesoriów i olei.
Inter Cars Agro to ponadto stale poszerzana
oferta części do układu hamulcowego, układu chłodzenia, układu kierowniczego, układu hydraulicznego, układu pneumatycznego oraz klimatyzacji, diagnostyki pojazdów,
wyposażenia warsztatu, ogumienia, sprzęgła czy napędów.

SZEROKA OFERTA I WYSOKA JAKOŚĆ PRODUKTÓW
dostęp do 2 milionów części zamiennych
około 15 000 produktów do ciągników dostępnych od ręki
producenci OE oraz klasy premium tworzący produkty na pierwszy montaż,
ale też szeroki asortyment marek własnych
dynamicznie rozwijająca się oferta, w której rocznie dla rynku agro pojawia się
ponad 5 000 nowości
gwarancja jakości produktów poprzez ich stałe monitorowanie
DEDYKOWANE WSPARCIE DLA KLIENTA
profesjonalna obsługa poprzez Call Center Agro
wsparcie i pomoc dla niezależnych sklepów i warsztatów
fachowe doradztwo techniczno-sprzedażowe
atrakcyjne warunki handlowe, spersonalizowane promocje oraz atrakcyjna
oferta leasingowa
WSPARCIE TECHNICZNE DLA KLIENTA
Katalog Online i e-Cat – nowoczesne platformy do wyszukiwania i zamawiania
części
e-Sowa – program do kompleksowego zarządzania sklepem lub warsztatem
IC Assistant – mobilny asystent umożliwiający śledzenie złożonych zamówień
HaynesPro – unikalna baza danych techniczno-diagnostycznych

W CELU UZYSKANIA SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z OFERTĄ LUB DOBOREM CZĘŚCI PROSIMY O KONTAKT MAILOWY:
AGRO@INTERCARS.EU LUB TELEFONICZNY: +48 667 706 776
ZAPRASZAMY DO NASZEGO ŚWIATA AGRO!

NAJWIĘKSZY WYBÓR
CZĘŚCI DO SAMOCHODÓW
Filia Września
ul. Batorego 10A
62-300 Września

Godziny otwarcia:
Pon.–Pt.: 8:00–18:00
Sob.: 8:00–14:00
INTERCARS.COM.PL

Kontakt:
Tel.: +48 61 436 18 08
E-mail: ic.wrz@intercars.eu
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LIGA OBRONY KRAJU

Lack-Art
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RENOWACJA POJAZDÓW
NAPRAWY PUNKTOWE /
WYPRAWKI
POLEROWANIE AUT
RENOWACJA I ODNOWA
MOTOCYKLI
.#-+'40+%691#46;56;%<0'
#+4$475*

Września, Szosa Witkowska 21a
tel. 538 398 071

www.lack-art.pl
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Zapraszamy!

9T\GıPKCWN6WTYKFC
509 800 049

info@akuswiecicki.pl
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hakumulatory motocyklowe EXIDE, YUASA
hakumulatory samochodowe HANKOOK, CENTRA, VARTA,
EURO ENERGY, AUTO PART
hakumulatory do systemów START-STOP – EFB, AGM
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hakumulatory AGM OPTIMA, ODYSSEY
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