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DLA FLOT SAMOCHODOWYCH.

KEEP YOUR BUSINESS MOVING.



Kim jesteśmy ?
30 lat doświadczenia,
to dobry początek naszej 
wspólnej historii.

Nordglass jest polską firmą działającą od 1991 roku.
Od 2015 jest także częścią japońskiej Grupy AGC, jednego z największych
dostawców szkła i producentów szyb samochodowych na świecie.
W 2019 r. rozpoczeliśmy współpracę z światowym liderem w dziedzinie 
napraw oraz wymiany szyb samochodowych, firmą Belron.
Wprowadziliśmy zmiany identyfikacji wizualnej naszej sieci wraz z jej nową 
nazwą - „Autoglass®”.
Fuzje dały nam nieograniczony dostęp do najnowszych, światowych 
technologii, przez co nasz rozwój oraz możliwość przygotowania się do 
następujących zmian związanych z rynkiem wymian, są gwarantem naszego 
wspólnego sukcesu.
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KEEP YOUR BUSINESS 
MOVING.

FLOTY

Hasło „Keep Your business moving” - „Utrzymujemy Twój biznes 
w ruchu” - traktujemy w Autoglass® bardzo poważnie.  
Z tego powodu powstał nasz Zespół ds. Obsługi Flot Samochodowych.
Dzięki temu oferujemy kompleksowe wsparcie i indywidualne 
podejście do potrzeb firmy, aby spełnić wymagania nawet 
najbardziej wymagających Klientów. 
Zapewniamy profesjonalną obsługę , wiedzę i doświadczenie 
naszych pracowników, aby żadna szkoda związana z szybą, 
nie zatrzymała Twojego biznesu.
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Dbamy o Ciebie,
oraz Twój biznes.

Oszczędzimy Ci kłopotów związanych z usunięciem szkody 
szybowej - rozbudowana sieć serwisów, dostępność 
usług w całej Polsce, wsparcie Call Center, dogodne terminy
płatności oraz możliwość bezgotówkowej likwidacji szkód 
komunikacyjnych – sprawnie zrealizujemy kwestie organizacyjne
i przejdziemy do naprawy uszkodzenia lub wymiany szyby na nową. 
Wybierz dogodny dla Ciebie Termin, a od momentu przyjazdu do 
serwisu Autoglass® pracownicy z naszego zespołu dopilnują, 
aby każda usługa została wykonana profesjonalnie i sprawnie. 
Dbamy o Twój czas i pieniądze.
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Jakość,
oraz co się z nią
wiąże.

We wszystkich naszych serwisach markowanych logo Autoglass® 
pracują wykwalifikowani serwisanci, którzy gwarantują wysoki poziom 
wykonywanej usługi. 
Na profesjonalnie wykonaną usługę udzielamy bezterminowej gwarancji. 
Dzięki temu zyskujesz spokój i komfort użytkowników firmowych pojazdów.
O bezpieczeństwo Twoich pracowników dbamy również przestrzegając 
technologii montażu i stosując wysokiej jakości materiały, które zapewniają 
bezpieczną jazdę po naprawie i wymianie uszkodzonej szyby.
Szyba stanowi istotny element konstrukcyjny nadwozia, zapewniając jego 
stabilność i sztywność, zwłaszcza w czasie kolizji, wypadku. 
W swojej pracy wykorzystujemy szyby marki NordGlass - polskiego producenta 
szyb zamiennych oraz AGC - producenta, od którego pochodzi co czwarta 
szyba na rynku OEM. 
Jesteśmy zdania, że potwierdzona jakość może iść w parze z korzystną ceną. 
Współpracując z Klientem zapewniamy konkurencyjne, przejrzyste warunki, 
dbając o interesy obu stron i starając się tworzyć relację partnerską.
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Innowacje,
to nieustanny
rozwój.

Wprowadzając innowacje stawiamy na rozwój Twojej firmy.
Nasi serwisanci nieustannie poszerzają swoją wiedzę, biorąc 
udział w licznych szkoleniach – dzięki temu oferujemy optymalne 
rozwiązania , które wpływają korzystanie na budżet Twojego 
przedsiębiorstwa. 
Posiadamy dostęp do nowoczesnych technologii takich jak 
np.  kalibracja systemów ADAS. A to sprawia że zapewniamy 
działanie wszystkich systemów wspomagania kierowcy, a co 
za tym idzie bezpieczeństwo wszystkich użytkowników pojazdu. 
Nasz nowy system zarządzania szkodami i nowa aplikacja 
pozwalają na komunikację z nami, łatwy dostęp do usług, sprawne 
umówienie dogodnego dla Ciebie terminu oraz bezproblemowe 
usunięcie szkody.
Wierzymy, że realizując nowoczesną strategię rozwoju, wyjdziemy 
naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom naszego Klienta. FLOTY



tomasz.kot@autoglass.pl

+48  660  542  558
bartosz.frej@autoglass.pl

+48  664  902  782

Tomasz Kot                       Bartosz Frej
Head of Sales and Marketing                              Corporate Sales Account Manager
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