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Pod znakiem nowości – europejski
zjazd sieci warsztatowej Ate
We wrześniu 2012 r. podczas targów Automechanika we Frankfurcie odbyło się I Międzynarodowe Spotkanie Ate Centrum
Hamulcowego. Dla najlepszych
serwisów Continental Aftermarket – Ate przygotował program
pobytu i zwiedzania targów.
Świętowanie pierwszego zjazdu
serwisów z całej Europy zaczęto od dobrej niemieckiej tradycji.
Oktoberfest zapewnił wspaniałą
atmosferę artystyczną oraz możliwość spróbowania tradycyjnych
bawarskich napojów i przekąsek.
Następnego dnia przedstawiciele serwisów zrzeszonych
w sieci Centrum Hamulcowego
Ate zwiedzali, jako goście VIP,
największe targi motoryzacyjne
w Europie, oczywiście także sto-

iska targowe ﬁrmy Continental. Podczas specjalnego pokazu
technik specjaliści sprzedaży oraz
działu szkoleniowego Ate zademonstrowali nowości z oferty
produktów ATE i VDO, w tym
najnowsze osiągnięcia technologiczne układów hamulcowych.
Podczas całego spotkania
organizatorzy stworzyli bardzo
dobre warunki do wymiany doświadczeń, poznania osiągnięć
i specyﬁki innych serwisów Ate
Centrum Hamulcowe z siedmiu
krajów.
Podczas tegorocznych targów
Automechanika zostały wręczone pamiątkowe statuetki dla
sześciu warsztatów, które w sieci
Ate Centrum Hamulcowe są od
samego początku istnienia sieci
w Polsce, czyli od dzisięciu lat. 

Ate Centrum Hamulcowe
wygrywa Mechanika Roku 2012
Podczas ubiegłorocznej Automechaniki szczególne gratulacje otrzymały
dwa ATE Centra Hamulcowe: Andrzej
Obrębski i Piotr Matusiak, współwłaściciele Auto Serwis Signum z Kędzierzyna-Koźla oraz Mariusz Szewczyk
z Moto Service Worwa z Nowego Targu. Okazało się, że w tych warsztatach
pracują najlepsi fachowcy, którzy w konkursie ﬁrmy Fota „Mechanik Roku 2012”
zajęli dwa pierwsze miejsca.
Andrzej Obrebski i Piotr Matusiak,
współwłaściciele Auto Serwis Signum
z Kędzierzyna Koźla warsztat prowadzą
od 2006 r. Przedtem istniał tu autoryzowany serwis Opla. Razem pracują od
1997 r (fabryka Opla Gliwice). Na pytanie jakie hamulce zakładają klientom?
– odpowiadają zgodnie: – Zawsze Ate!
Bo w hamulcach nie ma kompromisu. –
Założy się byle co i klient wróci z wymówkami, że piszczą. Z Ate nie ma problemów.
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Czy wstąpienie do sieci
Ate Centrum Hamulcowe przynosi wymierne korzyści warsztatowi
samochodowemu, czy
tylko prestiż?
ANDRZEJ OBRĘBSKI: – Prestiż na pewno tak. Ate to przecież
czołowa ﬁrma światowa w dziedzinie systemów hamulcowych.
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ka, którą otrzymaliśmy.
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Oczywiście, ważniejsze
są korzyści, które z tej
współpracy płyną. Mam na myśli przede
Jak być mechanikiem doskonałym?
wszystkim dostęp do najnowszej wiePIOTR MATUSIAK: - Przede wszystdzy technicznej i możliwość korzystania
kim należy ustawicznie podnosić kwaliﬁz niej w codziennej praktyce mechanika
kacje. My nie odpuściliśmy żadnego szkosamochodowego. Efektem jest zwycięstwo
lenia organizowanego przez GM. Tak
w konkursie Mechanik Roku.
samo jest ze szkoleniami Ate. Bierzemy

