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Firma Ambit przedstawia Pañstwu podstawo we zasady dzia³ania systemu ARES (Ambit Recykling System) oraz raporty dotycz¹ce
recyklingu samochodów wygenerowane z systemu ARES. Raporty obejmuj¹ ca³y 2002 rok pracy pilota¿o wej stacji demonta¿u w
Dobrzyniewie Du¿ym k/Bia³egostoku, jednej z 15-tu objêtych systemem ARES. Przeprowadzona zosta³a analiza danych na podstawie
1015 pojazdów poddanych recyklingowi w 2002r. Dane przedstawione w raportach s¹ danymi faktycznymi .Poszczególne rapor ty
zosta³y wybrane przez firmê Ambit wg jej uznania. System ARES mo¿e generowaæ szereg innych, ró¿norodnych raportów. Mamy
nadziejê, ¿e przedstawione raporty dadz¹ Pañstwu podstawo wy obraz stanu recyklingu samochodów w Polsce.
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ARES SYSTEM RECYKLINGU SAMOCHODÓW FIRMY AMBIT
Cele
Œrodowisko w którym ¿yjemy i jego wp³yw na nasze ¿ycie interesuje nas wszystkich.
Ka¿de dzia³anie w kierunku ochrony i przywracania stanu œrodowiska pierwotnego jest
przyjmowane pozytywnie. Zgodnie z uregulowaniami Dyrektywy Unii Europejskiej
2000/53 EC w zakresie samochodów koñcz¹cych okres eksploatacji Firma Ambit
postawi³a sobie zadanie praktycznego wdro¿enie tych przepisów w Polsce.
Chcemy szybkoœci¹ dzia³ania, sprawn¹ organizacj¹ pokazywaæ jak nale¿y rozwi¹zywaæ
problemy recyklingu. Chcemy aby by³y one polskim wk³adem do rozwi¹zywania
problemów recyklingu samochodów w Unii Europejskiej.
Rozumieliœmy, ¿e dzia³anie jednej firmy bêdzie nie wystarczaj¹ce dlatego system
umo¿liwia powi¹zania wielu stacji demonta¿u. Dok³adamy starañ aby by³y to stacje
najlepsze. Mamy nadzieje ¿e iloœæ zwi¹zanych systemem ARES stacji demonta¿u bêdzie
wzrasta³a, odpowiednio do liczby kasowanych samochodów w Polsce.
Opis
ARES jest systemem oferuj¹cym pe³ny zakres us³ug i mo¿liwoœci, na pierwszej linii
dzia³añ miedzy u¿ytkownikami samochodów a przemys³em, umo¿liwiaj¹c efektywne
wykorzystanie, po okresie eksploatacji, zespo³ów, czêœci, materia³ów z jakich sk³ada siê
ka¿dy samochód.
Dzia³amy dla ograniczenia wyzyskiwania zasobów naturalnych jakimi surowce, noœniki
energii, oraz œrodki pieniê¿ne osób korzystaj¹cych z samochodów.
W sk³ad systemu ARES wchodz¹ stacje demonta¿u o ustalonym standardzie ochrony
œrodowiska. Powi¹zania stacji s¹ oparte na regulaminie opisuj¹cym rozwijany model
dzia³ania stacji. Ka¿da stacja tworzy w zale¿noœci od potrzeb w³asn¹ sieæ odbioru
samochodów od klienta
Stacje demonta¿u u¿ywaj¹ ujednoliconego oprogramowania:
wspieraj¹cego odbiór samochodów i tworzenie rejestru danych o przyjmowanych
samochodach,
dokumentuj¹cego kolejne etapy procesu demonta¿u,
u³atwiaj¹cego zarz¹dzanie magazynami,
tworz¹cego bazê danych o zespo³ach, czêœciach, materia³ach, uzyskiwanych z procesu.
Bazy poszczególnych stacji demonta¿u s¹ po³¹czone s¹ ³¹czami internetowymi
Zapewniaj¹ dostêp do danych z ca³ej sieci, odpowiednio do zainteresowania naszych
klientów.
Umo¿liwiaj¹ tworzenie raportów wykorzystuj¹cych informacje z po³¹czonych baz
danych.
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Oferujemy:
dla klientów indywidualnych:
- Odbiór pojazdów, wycofywanych z eksploatacji, bez op³at
- Wydawanie zaœwiadczeñ o przekazaniu pojazdu do stacji demonta¿u,
Niezbêdnych dla jego wyrejestrowania.
- Skup pojazdów powypadkowych
- Transport pojazdu z miejsca postoju do stacji demonta¿u.
- Sprzeda¿ czêœci z demonta¿u w tym regenerowanych
- Parkowanie pojazdów uszkodzonych w wyniku wypadków.
dla instytucji:
- Odbiór pojazdów, okreœlony przez dyrektywê Unii Europejskiej EC 2000/53,

dla producentów i importerów samochodów.
- Okresowe przygotowanie raportów z informacj¹ przewidzian¹ przez EC
2000/53 dla instytucji rz¹dowych, naukowych, administracji samorz¹dowej .
- Umo¿liwienie dostêpu do rejestrów kasowanych pojazdów w sieci.
- Odbiór od producentów i importerów wyeksploatowanych samochodów z
akcji promocyjnych sprzeda¿y, pod has³ami recyklingu, z obszaru Polski,.
- Zbieranie informacji i przygotowywanie raportów o stanie technicznym czêœci
i zespo³ów po okresie eksploatacji dla producentów samochodów.
- Odbiór z instytucji i kasowanie samochodów wyeksploatowanych, rozbitych,
okreœlonych ustaw¹ o odpadach, z obszaru Polski.
- Dostawy czêœci dla tanich napraw i ni¿szych stawek ubezpieczenia
Samochodów
Zapewniamy najwy¿sz¹ w Polsce zgodnoœæ dzia³añ z wymaganiami postawionymi przez
Ministerstwo Œrodowiska oraz dostêp do informacji z ka¿dego komputera pod³¹czonego
do Internetu.
Jesteœmy przekonani, ¿e nowoczesnoœæ u¿ywanych narzêdzi, brak ograniczeñ dla
dowolnego rozszerzania systemu, zwiêkszanie atrakcyjnoœci oferty razem z obszarem
dzia³ania systemu umo¿liwia jego zastosowanie w skali wiêkszej ni¿ ogólnokrajowa.
Osi¹gniêcia
System ARES zosta³ wdro¿ony przez firmê AMBIT w grudniu 2000r. Aktualnie system
obejmuje dzia³alnoœæ dziewiêciu stacji na ca³ym terytorium naszego kraju. Stacje te
zosta³y wyposa¿one w niezbêdny sprzêt i oprogramowanie komputerowe,
usprawniaj¹ce organizacjê pracy oraz zwiêkszaj¹ce sprzeda¿ poprzez umieszczenie
informacji o czêœciach w Internecie.
Baza czêœci z demonta¿u widziana w Internecie zawiera 34 tys. czêœci. Jest ona ci¹gle
powiêkszana. Z ka¿dym dniem przybywa ok. 100 nowych pozycji.
Ci¹gle modernizujemy nasz system, dla u³atwienia obs³ugi, poprawienia efektywnoœci
wyszukiwania czêœci oraz rozbudowy zakres informacji i mo¿liwoœci naszej strony
www.ambit.pl.
Wg posiadanych przez nas informacji jesteœmy po Szwecji drugim krajem w Europie
oferuj¹cym dostêp przez Internet do tanich czêœci z demonta¿u rozmieszczonych w
wielu stacjach. Stawia to system ARES w szeregu najlepszych, kompleksowych
rozwi¹zañ równie¿ w skali europejskiej.
Wychodzimy z inicjatywami zakresie naszej dzia³alnoœci do ministerstw, towarzystw
ubezpieczeniowych, producentów i importerów samochodów. Podejmujemy wysi³ki siê
aby problemy recyklingu znajdowa³y w³aœciwe miejsce w tematyce mediów.
Dzia³aj¹ce, w systemie, stacje demonta¿u s¹ aktywnymi cz³onkami Stowarzyszenia
Recyklingu Samochodów FORS.
S¹dzimy, ¿e zostaniemy dostrze¿eni jako autentyczni partnerzy do rozwi¹zania
problemów dotycz¹cych ochrony œrodowiska i przemys³u motoryzacyjnego naszego
kraju.
Jesteœmy gotowi przyj¹æ ka¿de wyzwanie dla stworzenia najlepszych rozwi¹zañ w tej
dziedzinie.
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Regulamin obowi¹zuj¹cy w sieci ARES Ambit Recykling System
Cele
Celem po³¹czenia przedsiêbiorstw w system jest podniesienie ich efektywnoœci poprzez
dzia³anie w grupie i u¿ycie dostêpnych tylko w grupie narzêdzi.
Celami poœrednimi jest zapewnienie mo¿liwoœci realizacji oferty dla naszych klientów
· Odbiór pojazdów, okreœlony przez EC 2000/53, dla producentów i
importerów samochodów.
· Przygotowanie raportów z informacj¹ przewidzian¹ przez EC
2000/53 dla instytucji rz¹dowych.
· Odbiór od producentów i importerów samochodów, z obszaru
Polski, z akcji promocyjnych sprzeda¿y.
· Odbiór i kasowanie z obszaru Polski samochodów
wyeksploatowanych, rozbitych, okreœlonych ustaw¹ o odpadach.
· Dostawy czêœci do napraw, dla zapewnienia tañszych us³ug
serwisowych i stawek ubezpieczeniowych.
Podstawowe zasady dzia³ania przedsiêbiorstw w systemie
1. Przyst¹pienie do systemu jest mo¿liwe po zaakceptowaniu
regulaminu
2. W przypadku nie wype³niania któregokolwiek punktu regulaminu, w
wyniku decyzji w³aœciciela systemu, nastêpuje odebranie praw
uczestnika systemu.
3. Stacje dzia³aj¹ w ramach obowi¹zuj¹cych ustaw o odpadach,
ochronie œrodowiska, o ruchu drogowym.
4. przedsiêbiorstwa w pe³ni wykorzystuj¹ mo¿liwoœci systemu
informatycznego dokumentuj¹c w systemie dzia³alnoœæ prowadzon¹ w
ramach systemu ARES zapewniaj¹c wagowe rozliczenie
zagospodarowania odpadu i powi¹zanie czêœci z samochodem z
którego pochodz¹.
5. Zbiór centralny jest sum¹ zbiorów przedsiêbiorstw z wy³¹czeniem
danych o klientach dostarczaj¹cych pojazdy z okreœleniem miejsca z
którego pochodz¹.
6. Dzia³alnoœæ w³¹czonych w system przedsiêbiorstw oparta jest na
uzyskanych pozwoleniach. Lista koniecznych pozwoleñ. Za³¹cznik nr 1
7. Przedsiêbiorstwa maj¹ ustalony standard wype³niania przepisów
ochrony œrodowiska. Za³¹cznik nr 2
8. Przedsiêbiorstwa maj¹ ustalony zakres czêœci które mog¹ byæ
sprzedawane tylko dla zak³adów zapewniaj¹cych kontrolê ich
bezpieczeñstwa. (zak³ady recyklingu) Za³¹cznik nr 3
9. Przedsiêbiorstwo w³¹czone w system ARES p³aci za ka¿dy
kompletny przyjmowany pojazd.
10. W przypadku niekompletnego samochodu i braku mo¿liwoœci
ustalenia ceny oddawany pojazd mo¿e byæ nie przyjêty.
11. Przedsiêbiorstwo mo¿e odp³atnie wymontowaæ czêœci dla w³aœciciela
odpadu i pobraæ stosown¹ op³atê za us³ugê.
12. Przedsiêbiorstwo ustalaj¹ na piœmie procedury postêpowania i ich
przestrzegaj¹
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13. Przedsiêbiorstwo oceniaj¹ w okresach rocznych efektywnoœæ
dzia³ania poprzez porównanie wskaŸników, okreœlaj¹ sposoby
polepszenia efektywnoœci i je wdra¿aj¹.
14. Przedsiêbiorstwa wystêpuj¹ przeciwko szarej strefie
15.. Przedsiêbiorstwa powinny tworzyæ punkty odbioru samochodów
16. Grupa bêdzie wywieraæ naciski na w³adze centralne i wojewódzkie
w przypadku trudnoœci z wdro¿enia powy¿szych zasad w
poszczególnych rejonach kraju.

Prawa
Przedsiêbiorstwo po przyst¹pieniu do systemu nabywa nastêpuj¹ce prawa:

1. Licencje na u¿ytkowanie programu komputerowego systemu ARES.
2. Mo¿liwoœæ prezentacji swoich czêœci w wyszukiwarce ARES
3. Mo¿liwoœæ prezentacji swoich czêœci w wyszukiwarce Warty.
4. Mo¿liwoœæ uzyskania mar¿y przy sprzedaniu przez siebie czêœci
wprowadzonych przez innych u¿ytkowników systemu.
5. Mo¿liwoœæ sprzeda¿y czêœci i materia³ów po najkorzystniejszych
cenach wynegocjowanych i okreœlonych przez stacje sieci ARES.
6. Prawo korzystania z pozyskiwanych systemowo samochodów przez
system ARES na okreœlonych zasadach.
7. Prawo korzystania z uzyskanego przez system ARES stopnia
promocji uczestników systemu.
8. Prawo korzystania z ustalanego przez system kierunku rozwoju
oraz wniosków z analiz wypracowywanych przez system.
Obowi¹zki
Przedsiêbiorstwo po przyst¹pieniu wype³nia nastêpuj¹ce obowi¹zki
1. Zakupuje sprzêt komputerowy o standardzie ustalonym w systemie.
2. Instaluje na w³asny koszt otrzymane oprogramowanie
3. Op³aca koszty udzia³u w organizowanych w systemie szkoleniach
4. Wnosi co miesi¹c ustalon¹ op³atê miesiêczn¹ na utrzymanie systemu
(250 z³)
5. Przestrzega regulaminu dzia³ania w systemie ARES
Procedura umieszczania czêœci w zbiorze centralnym systemu
Przedsiêbiorstwo przekazuj¹ drog¹ elektroniczn¹ do serwera centralnego:
- Codziennie do godz. 1600 paczki z zbiorami stacji oraz numer
najwy¿szego indeksu ostatniej wprowadzonej do systemu czêœci
- W ka¿d¹ œrodê tygodnia backup zbioru stacji.
Szczegó³owe zasady sprzeda¿y czêœci i zespo³ów umieszczanych w bazie
wyszukiwarki ARES.
1. Uczestnik systemu ma prawo do wystawienie i sprzeda¿y czêœci po
ustalonych przez siebie cenach.
2. Dla podniesienia obrotów sytemu ustala siê 20% mar¿ê dla
poœrednika sprzeda¿y dzia³aj¹cego w systemie
3. Posiadaj¹cy czêœæ jest zobowi¹zany w powy¿szym przypadku
przes³aæ czêœæ na adres przekazany przez poœrednika i przekazaæ w
rozliczeniu miesiêcznym mar¿ê poœrednika.
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4. Partner systemu mo¿e wystêpowaæ jako klient systemu.
5. Zmiany w systemie s¹ zale¿ne od decyzji w³aœciciela systemu.
Uczestnicy systemu realizuj¹ harmonogramy zmian ustalone przez
w³aœciciela systemu.
Szczegó³owe zasady udzia³u w sprzeda¿y grupowej materia³ów i czêœci do regeneracji
1. Ka¿dy z maj¹cych mo¿liwoœæ podwy¿szenia zysku ze sprzeda¿y grupowej
mo¿e zaprosiæ do sprzeda¿y grupowej partnerów za mar¿ê 10% ceny
sprzeda¿y hurtowej. Zestawienie mo¿liwoœci sprzeda¿y okreœla za³¹cznik nr 5
2. Stacje na bie¿¹co uaktualniaj¹ za³¹cznik.
3. Nie jest dopuszczalne bezpoœrednie podejmowanie rozmów z odbiorcami z
którymi ju¿ handluj¹ stacje sieci.
Lista koniecznych pozwoleñ dla stacji dzia³aj¹cej w systemie.
Za³¹cznik nr 1
1. Pozwolenie na wydawanie zaœwiadczeñ o przekazaniu pojazdu do sk³adnicy z³omu
Udzielaj¹cy : Wojewoda
Podstawa prawna Art. 79 kodeksu drogowego
2. Zezwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych
Udzielaj¹cy : Starosta po opinii wójta, burmistrza lub prezydenta miasta *
* W przypadku niezbêdnych inwestycji pozwolenia udziela wojewoda
Stacje demonta¿u systemu ARES przekszta³caj¹ siê w przedsiêbiorstwa utylizacji
pojazdów dzia³aj¹ce w ramach obowi¹zuj¹cych od stycznia 2002 ustaw.
Opis standardu ochrony œrodowiska. Za³¹cznik nr 2
1. Utwardzona powierzchnia nieprzepuszczalna
2. Segregacja materia³ów
3. Powierzchnie zadaszone
W przypadku nie osi¹gania przyjêtego standardu firmy zadeklaruj¹ terminy spe³nienia
poszczególnych punktów standardu. W przypadkach w¹tpliwych dla okreœlenia
zgodnoœci standardu ochrony œrodowiska niezbêdne jest oœwiadczenie co najmniej dwóch
uczestników sieci.
Lista czêœci samochodowych, z ograniczona dystrybucj¹.
Za³¹cznik nr 3
1. Pasy bezpieczeñstwa
2. Poduszki powietrzne
3. Przek³adnia kierownicza
4. Dr¹¿ek kierowniczy
5. Ko³a z metali lekkich z pojazdów po wypadkach
6. Elektryczne i elektroniczne przyrz¹dy sterownicze do SRS i
wszystkie czêœci SRS
7. Przyrz¹dy sterownicze ABS
8. Zaciski hamulcowe
9. Pompa hamulców
10. Elastyczne i sta³e przewody hamulcowe
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11. Amortyzatory

RAPORTY 2002
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I. Dane o przyjmowanych wrakach
1.Wiek samochodów oddawanych do stacji demonta¿u
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2.Iloœci samochodów poszczególnych marek, oddawanych do demonta¿u.
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3.Procent pojazdów kompletnych.
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II. Dane o odzysku czêœci z demonta¿u
1.Lista czêœci o najwiêkszym udziale w sprzeda¿y.

wg iloœci

180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

wg wartoœci

30000

25000

20000

15000

10000

5000

0

9

2.Wartoœci sprzedanych czêœci z poszczególnych marek
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3.Wartoœci sprzedanych czêœci z poszczególnych modeli
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III. Dane o odpadach uzyskiwanych z wraków samochodów
1.Procentowy udzia³ poszczególnych rodzajów odzysku w masie przyjêtych wraków
Rozk³ad masy odzyskanych odpadów
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2. Procentowy udzia³ poszczególnych rodzajów odzysku w masie przyjêtych wraków
dla marek samochodów FIAT, Daewoo, Opel
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Rodzaj
przy jêtych pojaz dów
wy montowanyc h czêœc i
odz yskany ch odpadów
odz yskany ch metali
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Daewoo
Rozk³ad masy odzyskanych odpadów
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Opel
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Rodzaj
przy jêtych pojaz dów
wy montowanyc h czêœc i
odz yskany ch odpadów
odz yskany ch metali

M a sa w t o na c h
10,230
2,559
0,548
7,123

Wspó³praca

Do stacji demonta¿u!
Zapraszamy najlepsze stacje demonta¿u i inne firmy do wspó³pracy.
Wspó³praca w systemie oparta jest o stabilne, wspólnie wypracowane zasady. Zosta³y
one ustalone w czasie ponad pó³torarocznej wspó³pracy 10 pionierskich stacji.
Dobrowolny zwi¹zek w systemie ARES obejmuje wszystkie obszary dzia³alnoœci stacji:
Staramy siê wspólnie pozyskiwaæ samochody do demonta¿u
Korzystamy wszyscy z jednego systemu informatycznego wspomagaj¹cego przyjêcia
demonta¿, gospodarkê czêœciami, zespo³ami, materia³ami, odpadami.
Wykorzystujemy wspólnie wyszukiwarkê pozwalaj¹ca na prezentacje w Internecie czêœci
i zespo³ów zgromadzonych w magazynach stacji objêtych systemem ARES dla
szerokiego krêgu klientów w Polsce i na œwiecie.
Zbiory objêtych systemem ARES stacji s¹ widziane w wyszukiwarce TUiR WARTA która
prezentuje je jako Ÿród³o zaopatrzenia dla zak³adów napraw powypadkowych
samochodów.
Prowadzimy w coraz szerszym zakresie sprzeda¿ materia³ów i odpadów poprzez
stacjê która uzyskuje najwy¿sze ceny dla danego materia³u.
Przygotowujemy wspóln¹ sprzeda¿ materia³ów i odpadów po cenach wy¿szych ni¿
mog¹ uzyskaæ pojedyncze stacje demonta¿u.
Wymieniamy siê doœwiadczeniami na cyklicznych wspólnych spotkaniach stacji objêtych
systemem ARES.
Rozpoczêliœmy organizowanie szkoleñ o wspólnie ustalanej tematyce.
Nie wprowadzamy ograniczeñ wspó³pracy z uwagi na wielkoœci prowadzonej
dzia³alnoœci. Wœród nas mamy stacje demonta¿u o najwiêkszej iloœci przerabianych
samochodów w Polsce i ma³ej iloœci przerabianych samochodów.
Poprzez wspó³pracê u³atwiamy rozpoczêcie dzia³alnoœci jako stacja demonta¿u i
pomagamy podnosiæ efektywnoœæ stacji ju¿ dzia³aj¹cych.
Mamy równie¿ i ograniczenia, dbamy o ochronê œrodowiska i walczymy z przejawami
dzia³alnoœci szarej strefy.
Wiêcej o naszej dzia³alnoœci mo¿na siê dowiedzieæ odwiedzaj¹c nasza stronê
www.ambit.pl i www.czesci.ambit.pl. Zapraszamy do odwiedzania stacji dzia³aj¹cych w
ramach systemu ARES. Informacje szczegó³owe mo¿na uzyskaæ dzwoni¹c pod numery
telefonów stacji ARES oraz (022) 6251672, 0503564511.
Chc¹cym rozpocz¹æ wspó³pracê pragniemy przekazaæ informacjê ¿e system ARES jest
systemem bardzo elastycznym. Istnieje mo¿liwoœæ wspó³pracy Pañstwa w systemie ARES
jako stacji demonta¿u, punktu przyjmowania wraków samochodów lub punktu dystrybucji
czêœci z demonta¿u. Rozszerzanie systemu ARES jest procesem ci¹g³ym. Zapraszamy do
wspó³pracy szczególnie firmy z województw w których nie mamy wspó³pracuj¹cej z
nami stacji demonta¿u. Je¿eli zainteresowani jesteœcie Pañstwo wspó³prac¹ prosimy o
przes³anie deklaracji chêci wspó³pracy na formularzu i przys³anie go do nas. Po
otrzymaniu formularza uzgodnimy z Pañstwem ewentualny plan i terminy wdra¿ania
systemu ARES.
Je¿eli potrzebujecie wiêcej informacji prosimy o kontakt e-mail, telefoniczny lub fax na
podane ni¿ej adresy i numery.
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FIRMY W SYSTEMIE ARES
WOJEWÓDZTWO PODLASKIE
AMBIT
16-002 Dobrzyniewo Du¿e k/Bia³egostoku
Tel. (085) 719 77 96, (085) 719 79 33,
e-mail: ares-bialystok@iig.pl
www.ambit.pl
TRANSD•WIG ZAWADZCY
16-300 Augustów ul.Wypusty 7
Tel. (087) 6431060, (087) 6446521,
0601812481
e-mail: ares-augustow@ambit.pl
SKR - SUWA£KI
16-400 Suwa³ki ul. Pó³nocna 31
Tel. (087) 5673239, fax (087) 5675993
e-mail: ares-suwalki@ambit.pl
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
FIRMA OBST
64-608 Parkowo 8a
gmina RogoŸno, woj. Wielkopolskie
Tel. (067) 261 05 31, (067) 261 05 78
e-mail: ares-parkowo@iig.pl
www.firmaobst.pl
WOJEWÓDZTWO MA£OPOLSKIE
CADILAK
ul. Partyzantów 37
32-700 Bochnia
Tel. (014) 6124759,(014) 6119710,(014)
6124685
e-mail: ares-bochnia@iig.pl
www.cadilak.z.pl
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
IMPRESJA
ul. Studziañska 1
37-200 Przeworsk
Tel. (016) 648 35 00, (016) 648 77 17
e-mail: ares-przeworsk@iig.pl
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WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
MARPUT
ul. Lesiowska 1
26-600 Radom
Tel. (048) 344 30 90, 0601388927
e-mail: ares-radom@iig.pl
www.marput.com.pl
AUTO-KASACJA
ul. Stra¿acka 39B
04-462 Warszawa
Tel. (022) 612 93 63, (022) 612 92 82
e-mail: ares-warszawa@iig.pl
www.autokasacja.pl

AUTO-Z£OM
Koszary 33
27-100 I³¿a
Tel. (048) 616 23 08, 0603115087
e-mail: ares-ilza@iig.pl
AUTO-SKUP
ul. Starzyñskiego 14
08-110 Siedlce
Tel. (025) 642 52 19, fax (025) 644 90 84
e-mail: ares-siedlce@iig.pl
WOJEWÓDZTWO DOLNOŒL¥SKIE
AUTO-EKO
ul. Spacerowa 5
59-700 Trzebieñ k/Boles³awca
Tel.(075) 7365517, fax(075) 7365585
e-mail: ares-trzebien@ambit.pl
WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
FPH WO•NIAK
ul. Kopernika 38b
21-100 Lubartów- Lisów
Tel. (081) 855 20 00, 0601 164 054
e-mail: ares-lublin@iig.pl
www.wozniak.com.pl
KÊPA AUTO CENTRUM
ul. Me³giewska 4
20-209 Lublin
Tel. (081) 444 35 55, tel/fax 444 31 05
e-mail: ares-kepa@ambit.pl
www.kepaautocentrum.pl
WOJEWÓDZTWO ŒL¥SKIE
PHU MAREX
ul. Kolejowa 1
41-503 Chorzów
Tel. (0-32) 3482187, 3482435, 2495429
e-mail: ares-chorzow@ambit.pl
WOJEWÓDZTWO £ÓDZKIE
ENERGO-RECYKLING
ul. Fabryczna 1
97-371 Wola Krzysztoporska
Tel.(0-44) 6163943, 6163234
e-mail: ares-wola@ambit.pl

