
Sieć
dystrybucji

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

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

Posiadamy stabilną sieć dystrybucji w Polsce 
oraz dynamicznie rozwijającą sieć klientów  
w Europie.

Magazyn centralny zlokalizowany 
w centrum Polski w okolicach Warszawy 
zapewnia niezawodną obsługę logistyczną, 
szybkość dostaw i wysoką dostępność 
oferowanego asortymentu.
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Distribution
network
Our distribution system is flexible and 
depends on the individual needs of the 
customer.

We have a stable distribution network in 
Poland and dynamically growing distribu- 
tion network in the territory of Europe.

Central warehouse, located in the center 
of Poland near Warsaw, provides reliable 
logistics service, quick delivery and high 
availability of the offered product range. 

Exclusive representative for Europe:
Wyłączny przedstawiciel na Europę:

Q4Y S.A.
Urzut, Promyka 2A
05-831 Młochów, POLAND
www.q4y.pl

phone: +48 22 739 90 94
e-mail: info@q4y.pl 
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About us
Spare car parts by Protechnic first appeared in 

Poland in 2004. Their introduction was a reply 

to the growing needs of the market to give all car 

users an alternative of a good product at a good 

price. Since 6 May 2005 Protechnic has been 

a registered trademark protected by patent 

law in the territory of the whole Europe. For our 

customers this is a guarantee of origin and 

high quality of the products. 

 � 2016: more than 95% coverage of the car    

park in Europe. 

 � High quality of products is confirmed by 

very low ratio of complaints <0,3%.

 � Wide range:  

 � brake discs, 

 � brake drums, 

 � brake pads,

 � brake shoes,  

 � driveshafts, 

 � c.v. joints, 

 � c.v. boot kits, 

 � hydraulic brake & clutch parts, 

 � water pumps,

 � wiper blades.

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. 
 � Ponad 95% pokrycie parku samochodowe-

go w Europie

 � Wysoka jakość produktów potwierdzona 

niskim współczynnikiem reklamacji <0,3%.

 � Szeroki wachlarz produktów:

 � tarcze hamulcowe, 

 � bębny hamulcowe, 

 � klocki hamulcowe, 

 � szczęki hamulcowe,

 � półosie,

 � przeguby,

 � osłony przegubów,

 � hydraulika hamulcowa i sprzęgłowa,

 � pompy wody,

 � wycieraczki.

O nas

EN

Produkty marki Protechnic to nie tylko 

gwarancja dobrego i bezpiecznego produktu, 

ale także rozbudowany system wsparcia 

sprzedaży.

Marketing
support
Products by Protechnic are not only  

a guarantee of a good and safe product but 

also, a well developed sales support system.

Wsparcie  
marketingowe

 � Program lojalnościowy

 � Gadżety marketingowe

 � Materiały ekspozycyjne

 � Promocje handlowe z nagrodami

 � Mailingi

 � Strona internetowa

 � Katalogi, broszury i foldery

 � Działania PR oraz kampanie reklamowe

 � Wyjazdy i eventy

 � Loyalty Program

 � Marketing gadgets

 � Exposition materials

 � Commercial promotions with prizes

 � Mailings

 � Website

 � Catalogues, brochures and folders

 � PR actions and advertising campaigns

 � Trips and events
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