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Inter  Cars  SA  to  największy  dystrybutor  części  zamiennych  do 
samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych w Europie Środkowo 
– Wschodniej. Od maja 2004 r. spółka jest notowana na Giełdzie Papierów 
Wartościowych  w  Warszawie.  W  lipcu  2007  r.  spółka  podpisała 
porozumienie o połączeniu z firmą JC Auto - liderem w segmencie części do 
samochodów  japońskich  i  koreańskich.  Dzięki  fuzji  na  polskim  i 
europejskim rynku motoryzacyjnym wzmocniła się istotnie rola Inter Cars 
SA, której celem strategicznym jest utrzymanie pozycji  lidera w Europie 
Środkowo-Wschodniej.

Inter Cars SA posiada obecnie 153 filii w kraju (w tym 84 filii ciężarowych) 
oraz 106 oddziałów w Europie (Czechy, Bułgaria, Słowacja, Ukraina, Litwa, 
Węgry, Chorwacja, Łotwa, Włochy, Rumunia). W ofercie spółki znajduje się 
ponad  milion  różnych  części  zamiennych  do  samochodów osobowych  i 
ciężarowych oraz części  zamiennych i  akcesoriów do naczep,  przyczep, 
autobusów i  maszyn  rolniczych.  Bez  względu  na  to  czy  samochód jest 
marką europejską czy azjatycką klienci mają pod ręką pełny asortyment 
części  oraz  dużą  ilość  narzędzi  i  wyposażenia  warsztatowego.  Taka 
różnorodność sprawia, że w tej chwili jest to najbogatsza oferta w Polsce.

Obok dystrybucji części, stanowiącej główny przedmiot działalności Inter 
Cars  SA,  firma prowadzi  sprzedaż legendarnej  marki  motocykli  Triumph 
(poprzez sieć placówek o nazwie Inter Motors) oraz części i akcesoriów do 
innych motocykli. Inter Cars SA jest właścicielem dwóch spółek zależnych: 
Lauber Sp. z o.o. zajmującej się regeneracją części samochodowych oraz 
Feber Sp. z o.o. produkującej przyczepy i naczepy.

Firma jest także właścicielem ogólnopolskiej sieci warsztatów Q-Service, Q-
Service Truck, która obecnie liczy około 490 punktów w Polsce. W zakresie 
rynku  ciężarowego  zrzesza  64  warsztaty  w  Polsce  i  1  na  Ukrainie.  W 
połączeniu  z  siecią  Perfect  Service,  należącą  kiedyś  do  JC  Auto,  ilość 
warsztatów jest bliska 1000. Od 2008 roku funkcjonuje także Q-Service 
Motor Sport, sieć warsztatów specjalizująca się w tuningu samochodów.
Od 2001 r.  Inter Cars SA organizuje targi części zamiennych, narzędzi i 
wyposażenia warsztatów.

W  2009  roku  powstała  platforma  internetowa  Motointegrator.pl  – 
rozwiązanie  dedykowane  serwisom  godne  XXI  wieku.  Portal  umożliwia 
kontakt  pomiędzy  klientem,  poszukującym  możliwości  naprawy 
samochodu, a warsztatem, jako punktem odbioru i montażu zakupionych 
części.
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