
Samochodowe części zamienne



Wsparcie
marketingowe

Produkty marki Protechnic to nie tylko 
gwarancja dobrego i bezpiecznego 
produktu, ale także rozbudowany system
wsparcia sprzedaży.

Program lojalnościowy

Strona internetowa

Katalogi, broszury i foldery

Gadżety marketingowe

Wyjazdy i eventy

Materiały ekspozycyjne

Działania public
relations oraz kampanie
reklamowe

Mailingi

Promocje handlowe  
z atrakcyjnymi nagrodami



Oferta
Produkty Protechnic z roku na rok zyskują na  
popularności wśród klientów całej Europy. Marka  
Protechnic obejmuje produkty pochodzące od uznanych 
dostawców branży motoryzacyjnej. W wielu przypadkach 
są to producenci, którzy dostarczają produkty na 
pierwszy montaż.

Samochodowe części zamienne marki Protechnic 
pojawiły się po raz pierwszy w 2004 roku w Polsce.  
Ich wprowadzenie było odpowiedzią na rosnące potrzeby 
rynku, aby dać wszystkim użytkownikom samochodów 
alternatywę dobrego produktu w dobrej cenie.

Od 6 maja 2005 roku Protechnic jest znakiem 
zarejestrowanym, chronionym prawem patentowym na 
terenie całej Europy. Dla naszych klientów to gwarancja 
pochodzenia i wysokiej jakości produktów. Od momentu 
debiutu na polskim rynku ilość produktów w ofercie 
Protechnic ciągle wzrasta.

Fundamentem marki jest pełna gama części zamiennych 
układu hamulcowego uzupełniona o linie: półosi, 

przegubów homokinetycznych, osłon przegubów, 
akumulatorów, pomp wody, amortyzatorów i wycieraczek.

Aby zagwarantować odbiorcom najwyższą jakość 
naszych produktów poddajemy je ciągłej kontroli, 
która rozpoczyna się jeszcze zanim produkt pojawi się 
w sprzedaży. Proces produkcji jest monitorowany przez 
inżynierów, którzy nieustannie dbają, aby produkty 
spełniały europejskie normy. Wszystkie części w ofercie 
Protechnic posiadają certyfikaty jakości wyrobów oraz 
roczną gwarancję.

Warta podkreślenia jest szerokość oferty we wszystkich 
liniach produktowych z ponad 95% pokryciem 
europejskiego i azjatyckiego parku samochodowego.
Prowadzone są analizy rynku oraz regularnie 
wprowadzane do oferty nowości. 

Pióra wycieraczek Półosie

Pompy wody

Przeguby homokinetyczne

Amortyzatory

Tarcze hamulcowe Klocki hamulcowe Szczęki hamulcowe

Hydraulika hamulcowa i sprzęgłowa Osłony przegubów

Akumulatory



Sieć
dystrybucji

www.protechnic.eu
e-mail: info@protechnic.eu

Wyłączny przedstawiciel na Europę:
Q4Y S.A.
Urzut, ul. Promyka 2A
05-831 Młochów 
www.q4y.pl

tel. +48 22 739 90 94
e-mail: info@q4y.pl 

Nasz system dystrybucji jest elastyczny i zależy 
od indywidualnych potrzeb klienta.

Posiadamy stabilną sieć dystrybucji w Polsce 
oraz dynamicznie rozwijającą sieć klientów  
w Europie Środkowo-Wschodniej i Południowej.

Magazyn centralny zlokalizowany w centrum 
Polski w okolicach Warszawy zapewnia 
niezawodną obsługę logistyczną, szybkość 
dostaw i wysoką dostępność oferowanego 
asortymentu.
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