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Motointegrator.pl 
 
Motointegrator.pl to serwis internetowy, który w przystępny sposób łączy oferty kupna produktów z 
usługami warsztatowymi.  
W serwisie można kupić zarówno części i akcesoria motoryzacyjne, jak i od razu zamówić ich montaż 
w specjalistycznym warsztacie. Posiadamy własną sieć warsztatów Motointegrator.pl – jest ich 
ponad 1000 w całym kraju. W ten sposób klient może wybrać ten, położony w najdogodniejszej 
lokalizacji. Pomaga w tym specjalna wyszukiwarka. 

Szczycimy się tym, że towar wysłany od nas dociera do klienta w ciągu 24 godzin. Posiadamy w 
ofercie ponad milion produktów, czyli więcej, niż ktokolwiek inny na rynku. Wystarczy wydać na nie 
300 zł dostarczymy Ci towar GRATIS. 

Motointegrator.pl to nie bezduszny sklep internetowy. Przy każdym zakupie możesz liczyć n pomoc 
naszych konsultantów. Nasza infolinia służy pomocą 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. 

Uruchomiliśmy też Motoporadnik, czyli zbiór porad dotyczących motoryzacji. Można tam znaleźć 
sugestie, dotyczące prawidłowego użytkowania samochodu, konserwacji części czy porady jak sobie 
dać radę w trudnych sytuacjach na drodze. Użytkownicy mają możliwość dodawania własnych 
artykułów i dzielenia się w ten sposób doświadczeniami. 

 
Targi, sponsoring – czyli co jeszcze robimy 
Jako część spółki Inter Cars S.A. organizujemy coroczne targi motoryzacyjne.  Jest to najstarsza i 
największa tego typu impreza w Polsce. Oprócz stoisk producentów części i akcesoriów 
samochodowych, można tam znaleźć także takie atrakcje jak szkolenia o tematyce motoryzacyjnej, 
pokazy czy drifty. 
Sponsorujemy także wyścigi off-roadowe i drużynę rajdową Castrol TRW MOTOINTEGRATOR, w 
której kierowcą jest Maciej Oleksowicz. Naszą pomoc otrzymał także Bartosz Ostałowski, który w 
wyniku nieszczęśliwego wypadku stracił obie ręce – a mimo tego zdobył licencję rajdowca! 
Lubimy pomagać – uczestniczyliśmy w projekcie Corvette VTG. Wraz z zespołem VTG przerobiliśmy 
Chevroleta Corvette na pojazd z napędem na cztery koła. Co roku bije on rekordy na 1/4 mili i 
wygrywa mistrzostwa.  
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Właściciel - Inter Cars S. A. 
Siedziba: Ul. Powsińska 64, 02-903 Warszawa 
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
Nr KRS 0000008734 
NIP 118-14-52-946  
Kapitał zakładowy 28 336 200 PLN, kapitał wpłacony 28 336 200 PLN 
 
Centrala: 
Inter Cars S.A  
05-152 Czosnów 
 
Telefon: 0 22 714 10 00 
 
146 filii na terenie Polski 
93 oddziały w Czechach, Słowacji, na Ukrainie, Litwie, Łotwie, Węgrzech, w Chorwacji i Rumunii. 
Blisko 1000 warsztatów Q-Service, Q-Service Truck, Q-Service Motor Sport i Perfect Service na 
terenie całego kraju. 
 
Inter Cars S. A. jest właścicielem niezależnych spółek: Lauber sp. z. o.o. (regeneracja części 
samochodowych) oraz Feber sp. z. o.o. (produkcja przyczep i naczep). 
Prowadzi sprzedaż motocykli marki Triumph poprzez sieć placówek Inter Motors. 
 

Władze spółki 
 
Robert Kierzek 
Prezes Zarządu 
 
 
 
 
 
 
 
Krzysztof Soszyński 
Wiceprezes Zarządu 
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Krzysztof Oleksowicz 
Członek Zarządu 
 

 
 
 
 

 
Informacje dla inwestorów 
Szczegółowe informacje dla osób zainteresowanych współpracą i inwestycją w Inter Cars S. A. 
dostępne są na stronie spółki. 

 
Chronologia 
2001 – Pierwsze targi motoryzacyjne Inter Cars. 
2003 - Uzyskanie certyfikatu jakości ISO 9001:2008. 
2004 – Wprowadzenie spółki Inter Cars S. A. na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. 
2009 – Uruchomienie pierwszego serwisu Motointegrator, umożliwiającego kupno produktów oraz 
kontakt między użytkownikiem i warsztatami. 
2012 – Uruchomienie drugiej wersji serwisu Motointegrator, poszerzonego o zbiór porad 
motoryzacyjnych, pakiet opieki na drodze, program lojalnościowy i inne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dla mediów: 
Centrum Prasowe: 
Adres: al. KEN 93, p. XI, 02-777 Warszawa 
Marcin Pawluk 
email: marcin.pawluk@intercars.eu 
Telefon kontaktowy: +48 669 970 039 
 
Materiały do pobrania: 
- Logotypy  
- Bieżące informacje prasowe 
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