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Toyota Marki 

Naszą firmę założył w 1982 roku i przez wiele lat 

prowadził Władysław Cygan.  

 

Autoryzowane Stacje Obsługi Toyota Marki i 

Toyota Żerań to liderzy sprzedaży samochodów 

marki TOYOTA w Polsce od wielu lat. 

 

W 2007 roku rozpoczęła działalność firma Toyota 

Marki Fleet Management zajmująca się wynajmem 

i administracją flot samochodów, a w  2010r. 

otworzyliśmy nowy salon i serwis Lexusa  na 

Żeraniu    

 



Dział napraw blacharsko- lakierniczych 

• Dział liczy 30 osób 

• Naprawiliśmy 3952 samochody 2013r. 

• Współpracujemy ze wszystkimi TU na rynku polskim 

• 91% napraw odbyło się w systemie bezgotówkowym 

• Dysponujemy najnowszym sprzętem i technologią napraw 

• Posiadamy flotę około 40 pojazdów zastępczych  

• 78% rozliczeń w ramach samolikwidacji 



Sposoby na zatrzymanie klienta w ASO 

• Ilości poszczególnych roczników odwiedzających ASO ( 2013r.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -  Wprowadzenie budżetowej linii produktów „ OPTIFIT” 

 -  Cennik „ SERWIS DOBRYCH CEN” dedykowany do pojazdów 
    po gwarancji 
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Sposoby na zatrzymanie klienta w ASO 

• Zawieranie umów i porozumień likwidacyjnych  z TU w których 
stosowane są rabaty na części 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

0 - 3lata 4 - 8lat > 8lat 

TU1 0% 5% 10% 

TU2 0% 3% 6% 

TU3 0% 8% 12% 



Współpraca z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi 

• Ustalona stawka RBH (porozumienia, umowy) 

• Zachowanie technologii napraw producenta pojazdu 

• Zachowanie technologii nakładania powłok lakierowych 

• Kosztorysowanie i rozliczanie prac faktycznie wykonanych 
podczas naprawy 

• Dążenie do skrócenia czasu naprawy  

• Wykorzystywanie rozwiązań IT do zarządzania  warsztatem   

 



Okoliczności zdarzenia w zgłoszeniu szkody 

 



Okoliczności zdarzenia w zgłoszenia szkody 

• Charakter  uszkodzeń elementu wskazuje, że powstały 
podczas obrotu koła ( sprzeczność ze zgłoszeniem) 

• Bariera  energochłonna drogi 



Ustalenia kosztów naprawy 



Wsparcie informatyczne 

 



Korzyści dla klienta 

• Wszystko w jednym miejscu ( często tylko dwie wizyty) 

• Naprawa z zachowaniem technologii i najwyższych 
standardów 

• Gwarancja usługi 

• Naprawa bezgotówkowa 

• Szybkość naprawy 

 


