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Kiedy powstał wasz warsztat?
W 2007 roku, ale ﬁrma dużo wcześniej.
Jaka jest historia powstania ﬁrmy?
Firma powstała w 1993 roku. Od początku nosiła nazwę KamaCo. Zajmowaliśmy się częściami do samochodów
ciężarowych. Najpierw były to pojazdy
z epoki PRL-u, dopiero później zaczęliśmy rozwijać zakres swojej działalności, najpierw jako jedni z pierwszych
w Częstochowie wprowadziliśmy części
do samochodów marki Man, Mercedes,
Scania oraz części do naczep. Następnie z racji rozwoju ﬁrm o zakresie
ogólnopolskim, postanowiliśmy wyjść
naprzeciw oczekiwaniom klienta i po-

stawiliśmy na warsztat w Radomsku.
Jak duży jest warsztat?
Ma około 250 m kwadratowych plus powierzchnie magazynowe i sklepowe.
A co stało się z pierwotną lokalizacją
w Częstochowie?
Jest nadal. Mieści się tam obecnie sklep
z częściami. Jest przy samej drodze na
wjeździe do Częstochowy od strony Katowic. Obecnie kończymy tam remont.
Centrala ﬁrmy mieści się w Radomsku.
Ile osób zatrudnia Eurocars?
Jest nas dziewięcioro, ale wciąż się rozrastamy.
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Kim są wasi klienci?
Nasi klienci to przeważnie mali transportowcy, ale mamy też dwóch dużych
klientów, obsługujemy też kilka ﬁrm
z kapitałem miejskim, a z racji tego że
nasz warsztat znajduje się niedaleko drogi
na Łódź, są też klienci przejezdni. Każdemu staramy się pomóc.
Czy macie jakąś specjalizację?
Nie. Naprawiamy wszystko. Każdy klient
jest dla nas ważny.
A konkurencja?
Jest, była i będzie. Nie oglądamy się na
innych, robimy swoje.
Dlaczego LST?
Sieć LST jest ogólnopolska, w szczególności rozpoznawalna jest na południu kraju. Przynależność do sieci niesie
za sobą korzyści i to nie tylko materialne. Przede wszystkim jesteśmy w Focie
traktowani priorytetowo, a to jest dla nas
ważne. Wiem, że ludzie którzy nas obsługują są kompetentni i znają się na tym co
robią. Kolejnym plusem jest to, że mamy
zapewnione szkolenia np. Wabco, Knorr.
Dodatkowo klienci wiedzą, że traﬁli
w dobre ręce. A to by klient był zadowolony jest dla nas najważniejsze.
Jakie plany na przyszłość?
Bardzo ambitne. Doszliśmy do wniosku,
że skoro w Radomsku idzie tak dobrze to
czemu nie otworzyć warsztatu w Częstochowie. 
Fota FORUM 15

Warsztaty

Warsztaty
LEADER SERVICE TRUCK







  0RVWRVWDO=DEU]H+ROGLQJ6$







 =DEU]HXO1DG.DQDHP
 WHOID[
 VHUZLV#P]SO



  )LUPD+DQGORZDd02727(&+r
  .U]\V]WRI¢ZLHN




 %LJRUDMXO.U]HV]RZVND
 WHO
 KDQGHO#PRWRWHFKFRPSO





 1RZ\6F]XO-DQD3DZD,,
 WHOID[
 ]G]LVODZOLVRZVNL#QR[SROHX





 3RF]HVQDXO1DGU]HF]QD
 WHOID[ZHZ
 VHUYLFH#SROFDUWUXFNSO





 &KRU]HOÏZ&KRU]HOÏZ$
 WHOID[
 ELXUR#EDUV]F]HZVF\FRPSO















 .RyFLHU]\QDXO'URJRZFÏZ
 WHOID[
 UDIDOZDQQLFNL#ERWUDQVHX





 .UDNÏZXO0HGDOLRQÏZ
 WHOID[
 PRQVWHUVHUYLFH#ZSSO





 ÆNDZLFDXO:VSÏOQD
 WHOID[
 ]XKWHFKPHFK#RQHWSO



  12;32/6S]RR



  38+%DUV]F]HZVNL$6:6S-

  3URWUXFN6S]RR

6DZNÏZXO:DOFRZQLD
WHOID[
ELXUR#SURWUXFNSO
ZZZSURWUXFNSO

  6SHG\FMD%275$16VS]RR

  0RQVWHU7UXFN6HUYLFH7RPDV]7RUED

  =8+7(&+0(&+-DURVDZ6DWDZD

 $8726(59,&(QDSUDZDLGLDJQRVW\ND
  VDPRFKRGÏZ-DQ&K\OD




 .ÆG]LHU]\Q.R|OHXO3RUWRZD
 WHO
 XWND#WOHQSO






 6NRF]ÏZ3RJÏU]H
 WHOID[
 SDZHO#JRPRODWUDQVSO





 3U]HJÆG]DXO0LNRRZVND
 WHOID[
 JURERU]N#ZSSO





 7DUQÏZXO1RZRGEURZVND
 WHOID[
 DDPRWR#RQHWSO

 *202/$75$163DZH*RPROD

 ',(6(/6(5:,60HFKDQLNDSRMD]GRZD
  $QGU]HM*URERU]

 d$$0RWRr:RMQDU-RDQQD

16 Fota FORUM





 3+876$17(;





 .UDNÏZXO%DUWQLNÏZ
 WHOID[
 VDQWH[#RSSO





 :DOHQGÏZXO1DG8WUDW
 WHOID[
 DXWRVWG#RQHWSO













 $87267'0(&+$1,.$32-$='2:$

 )+8(XURFDUV0LFKD2VWURZVNL

%ORN'REU\V]\FHN5DGRPVND
XO0LFNLHZLF]D
WHO
HXURFDUV#RQHWHX

 =$:5$77,56(5:,6












0\V]F]-:ÏMFLNVSM
/XEOLQXO/+HUF
WHOID[
]DZUDWWLUVHUZLV#RSO

 3.6Z2VWURZFXkZLÆWRNU]\VNLP6$










2VWURZLHFkZLÆWRNU]\VNL
XODELD
WHO
ERN#SNVRVWURZLHFSO






1RZRJDUGXO*ÏUQD
WHOID[
F]HVFL#VWZQRZRJDUGSO



 67:.D]LPLHU]/HZLÍVNL










 
 











 

  3RO&DU6S]RR













 $XWR6HUYLFH0UÏ]HN6WDQLVDZ




 0DNÏZ3RGKDODÍVNLXO:ROQRyFL
 WHO
 WUDQVSRUWPUR]HN#ZSSO
















 /HJQLFDXO1RZRGZRUVND
 WHOID[
 ELXUR#RPQLPRWRSO


 .2632/:RMFLHFK.RVHFNL

0DNÏZ0D]RZLHFNL
XO'XÍVNLHJR&]HUZRQHJR.U]\D
WHOID[
NRVSRO#ZSSO

 201,0272VS]RR

 3+6WDUWRS(XJHQLXV]0DWXV]HZVNL






 kUHPXO*RVW\ÍVND
 WHOID[
 ELXUR#VWDUWRSSO


 3.6Z6WU]HOFDFK2SROVNLFK6$





 6WU]HOFH2SROVNLHXO0DMD
 WHOID[
 SNV#SNVVWU]HOFHRSSO

 0HFKDQLND3RMD]GRZD+DQGHO$UW\NXDPL
  0RWRU\]DF\MQ\PL-Ï]HI&KRGNLHZLF]




 &HOHVW\QÏZXO-DQNRZVNLHJRD
 WHOID[
 LQIR#FHOVHUYLFHSO





 .ÆG]LHU]\Q.R|OHXO0RVWRZD(
 WHOID[
 DQGU]HMU\EDN#DXWR]DNSO





 =DOHVLH+RUEÏZ.RORQLD$
 WHOID[
 HPDLOELXUR#WLUFDUVFRPSO

 +37,56HUYLFHVF

 3U]HGVLÆELRUVWZR7UDQVSRUWRZR
  6SHG\F\MQH$XWR]DNVSÏND]RR

 3+87,50(70LURVDZ.XOLN

 7,5&$560DULXV]&KRU\L:VSÏOQLF\VM










 3RUÆEDXOkZLHUF]HZVNLHJR
 WHO
 SU]HPHNW\U\WNR#ZSSO


 0LÆG]\U]HF3RGODVNLXO5DG]\ÍVND
 WHOID[
 WLUPHW#SRF]WDRQHWSO

