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CARFIT – NOWOCZESNY SERWIS FLOTY 
 

Serwis flot samochodowych 
 

Nasz program flotowy Carfit kierujemy do przedstawicieli segmentu 

małych i średnich przedsiębiorstw posiadających samochody osobowe i 
dostawcze do 3,5t. 

Oferujemy kompleksową obsługę samochodów flotowych gwarantując im 

stały serwis, dostęp do części, korzystne ceny i przywileje, a przede 
wszystkim utrzymanie floty pojazdów w pełnej sprawności. 

 

  
Nasza Firma 

 

Caros–Service, to firma rodzinna z ponad 60 letnią tradycją w 

naprawach samochodów, od kilku lat działająca w wyspecjalizowanym 
profilu jako pierwszy we Wrocławiu niezależny serwis samochodowy 

specjalizujący się w kompleksowej obsłudze i naprawie samochodów 

marek Ford, Kia, Hyundai, Mazda i Grupy Volkswagena (VW, Skoda, 
Audi, Seat) na poziomie porównywalnym z autoryzowanymi serwisami 

obsługi.  Do napraw stosujemy technologię zalecaną przez producenta 

samochodu, która jest gwarancją sprawności samochodu. Najnowsze 
wyposażenie sprzętowe warsztatu oraz kompletne i certyfikowane 

oprogramowanie diagnostyczne do pojazdów pozwalają zapewnić naszym 

Klientom najszerszą ofertę obsługi i naprawy w jednym miejscu spośród 
innych serwisów niezależnych. Od 2015 roku dołączyliśmy do najbardziej 

zaawansowanej technicznie sieci serwisowej w Polsce - Q-Service -

działającej w oparciu o największego dystrybutora części w Europie 
środkowo-wschodniej – firmę Inter Cars. W swojej ofercie posiadamy 

zrównoważony program części zamiennych oparty o dokładnie 

wyselekcjonowanych dostawców, pozwalający osiągnąć przewagę cenową 
nad ofertą części dostępnych w autoryzowanych serwisach bez 

pogorszenia jakości i szerokości oferty. Klienci naszej firmy są 

beneficjentami wielopokoleniowego doświadczenia firmy połączonego z 
najnowszą technologią napraw w konkurencyjnej cenie. 
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Zakres świadczonych usług: 

 
• przeglądy okresowe, 

• naprawy mechaniczne w pełnym zakresie, 
• diagnostyka samochodowa – zawieszenia, hamulce, elektronika i 

inne układy, 
• geometria nadwozia w technologii 3D 

• serwis ogumienia 

• serwis klimatyzacji 
• biuro obsługi klienta 

• opiekun floty 

• doradztwo przy zakupie części i doborze opon 
 

 

Gwarantujemy wysoką jakość usług 
 

Udzielamy gwarancji na świadczone usługi i zamontowane części zgodne 
z warunkami producenta. 

 

Dla naszych klientów dostępna jest pełna informacja o każdym 
przeglądzie, zakresie naprawy i o wszystkich kosztach usługi i części, 

udostępniamy szczegółowe raporty wykonanych napraw. Podczas wyceny 

przedstawiamy kilka wariantów cenowych w oparciu o ceny części 
zamiennych i preferencje właściciela floty.  

 

Dysponujemy najnowocześniejszym i kompleksowym wyposażeniem 
warsztatowym oraz doświadczonym i wykwalifikowanym personelem. 

Posiadamy 5 podnośników warsztatowych, w tym stanowisko do geometrii 

w technologii 3D, dla pojazdów o rozstawie osi do 5 m i masie całkowitej 
do 5t, nowoczesna komputerowa ścieżka diagnostyki podwozia pozwoli na 

obiektywną ocenę stanu zawieszenia. Wyspecjalizowane urządzenia 

diagnostyki komputerowej pozwalają na sprawdzenie stanu elementów 
elektroniki samochodu oraz usunięcie dokuczliwych nawet usterek w 

zasadzie we wszystkich markach pojazdów jeżdżących we flotach. 

Oferujemy kompleksowy serwis ogumienia i klimatyzacji.  
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Pomoc i doradztwo - jesteśmy do Waszej dyspozycji i udzielimy 

wszelkich niezbędnych informacji i pomocy w razie problemów z 

eksploatowanymi pojazdami. Podzielimy się naszym doświadczeniem w 
celu zapewnienia optymalnej obsługi flot. Na życzenie przeprowadzimy 

analizy stanu technicznego i symulację kosztów napraw oraz wskażemy 

korzystne rozwiązania. Stałym klientom flotowym oferujemy usługę Door 
to Door na uzgodnionych indywidualnie warunkach.  

 

Redukujemy Wasze koszty 
 

Przygotujemy dla Was atrakcyjną i dopasowaną ofertę flotową, która 
przyczyni się do optymalizacji kosztów obsługi Waszej floty. Jesteśmy 

skłonni do uzgodnienia dogodnych warunków rozliczeń. Dysponujemy 

szerokim asortymentem części zamiennych o różnych poziomach 
cenowych, ale nie zgadzamy się na kompromis niskiej jakości za wszelką 

cenę. Naszym stałym klientom flotowym oferujemy bezpłatną kontrolę 

pojazdu firmowego i pierwszeństwo w przyjęciu do naprawy. 
 

 

Nasze atuty - Wasze korzyści 
 
 Indywidualne i atrakcyjne warunki handlowe, 

 Pierwszeństwo w przyjęciu pojazdów, 

 Technologia napraw porównywalna z ASO w niższych cenach, 
 Najnowsze i certyfikowane wyposażenie,  

 Kompleksowa obsługa (mechanika, elektryka, opony, inne), 

 Wysoki poziom świadczonych usług - gwarancja, 

 Największy i sprawdzony wybór części zamiennych, 

 Szybka realizacja napraw = minimalny czas blokowania pojazdu, 

 Doradztwo i szczegółowa analiza w zakresie optymalizacji kosztów, 
 Usługa „Door to Door” - po uzgodnieniu 

 Holowanie i auta zastępcze (umowy z firmami zewnętrznymi – atrakcyjne  

stawki), 

 

CARFIT = sprawna flota 
 

Zapraszam - Bartosz Więcek 

Z-ca Kierownika Serwisu ds. flot, Tel. 531 477 434; E-mail: b.wiecek@caros-service.pl  
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