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Bydgoszcz była kolejnym miastem, które odwiedził ShowCar firmy Inter Cars S.A., kontynuując
realizację zaplanowanego kalendarza szkoleń.
Po drodze do Bydgoszczy organizatorzy szkoleń odwiedzili Międzynarodowe Targi Logistyki i
Transportu Truck&Bus Poland 2010, które odbyły się w dniach 22-23 maja br. w Myślęcinku. Oprócz bogatej ekspozycji wyposażenia warsztatów, dużym zainteresowaniem wśród zaproszonych
gości cieszyły się I Mistrzostwa Polski Mechaników Samochodowych, których Inter Cars S.A.,
wspólnie ze Stowarzyszeniem Q-Service Truck był współorganizatorem – podkreśla Jakub
Mojsiewicz, kierownik filii Inter Cars S.A. w Bydgoszczy.
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Ze zgłoszonych serwisów I miejsce zajął Paweł Janas (Mechanika Pojazdowa Szoszorek, Rudki k.
Trzemeszna). II miejsce zajął Arkadiusz Graffon (Mechanika Pojazdowa Szoszorek, Rudki k.
Trzemeszna), zaś III – Arkadiusz Hyjek, Henex (Kania k. Barcin).

Po imprezie w Myślęcinku ShowCar pojechał do Bydgoszczy, gdzie przy ulicy Fordońskiej przez cały
tydzień klienci firmy Inter Cars S.A. mieli okazję uczestniczyć w bezpłatnych szkoleniach: DELPHI,
BOSCH, MAHLE, TEXTAR i ELRING. Tradycyjnie przy okazji event’u ShowCar, osoby dokonujące
zakupów w filii mogły zapoznać się z atrakcyjną ekspozycją narzędzi i wyposażenia warsztatów: ATE,
EVERT, HANS, PROFITOOL, SEALEY, TOPTUL, UNITROL, WALTER.
Bydgoszcz to 7. lokalizacja na mapie Polski, w której w tym roku gościł ShowCar Inter Cars S.A.
Optymistyczny start
Podsumowanie pierwszego kwartału 2010 wygląda naprawdę imponująco i napawa optymizmem.
ShowCar odwiedził już filie w Legionowie, Wrocławiu, Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim,
Zamościu, Siedlcach i Bydgoszczy, pokonując ponad 2200 km. W organizowanych w ramach
ShowCar szkoleniach technicznych uczestniczyło blisko 800 klientów. Każdy uczestnik po
zakończeniu szkolenia otrzymuje pamiątkowy Certyfikat SHOWCAR. Tematyka i zakres szkoleń
oferowanych przez naszych dostawców spotyka się z naprawdę dużym zainteresowaniem wśród
właścicieli i pracowników warsztatów samochodowych.

W programie szkoleń ShowCar znajdują się następujące tematy:
• ATE – „Obsługa nowoczesnych układów hamulcowych”;
• BOSCH – „Układy hamulcowe firmy BOSCH – technologie napraw i najczęstsze usterki”;
• CONTITECH – „Budowa, wymiana i regulacja elementów układu rozrządu oraz napędu
paskowego”;
• DELPHI – „Klimatyzacja samochodowa – zasada działania, budowa, obsługa, diagnostyka i
naprawy”;
• ELRING – „Technologia uszczelnień w silnikach spalinowych”;
• KYB - „Prezentacja firmy KYB Europe (produkty, technologie, stosowane rozwiązania)”;
• LOTOS Oil – „Lotos Oil – Solidny Partner dla motoryzacji. Trendy i zmiany w technice
smarowniczej”;
• MAHLE – „Części silnikowe MAHLE i filtry KNECHT”;
• RUVILLE – „Przekrój oferty RUVILLE dostępnej w sieci sprzedaży Inter Cars S.A.”;

• TEXA – „Prezentacja narzędzi diagnostycznych TEXA wraz z pokazem praktycznym”;
• TEXTAR – „Produkty cierne marki TEXTAR jako podstawowe elementy oryginalnego wyposażenia
w różnych systemach hamulcowych i ich zastosowanie”;
• TRW – „Zawieszenia i układy kierownicze” oraz „Hamulce i urządzenia diagnostyki i naprawy
układów hamulcowych”;
• ZF Trading – „Budowa i zasada działania amortyzatorów, kół dwumasowych, sprzęgieł
samonastawczych, zawieszeń".
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Kolejnymi miastami, gdzie realizowany będzie program szkoleń ShowCar, będą:
- Łódź (21-25.06)
- Szczecin (12-16.07)
- Ostrołęka (02-06.08)
- Gdynia (09-13.08)
- Koszalin (16-20.08)
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