Nowy Autoryzowany Serwis Mercedes-Benz w
Ożarowie Mazowieckim – EWT Automotive Polska
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Firma

EWT

Automotive

Polska,

dysponująca

ponad

20-letnim

doświadczeniem w obsłudze dostawczych i ciężarowych Mercedesów,
otworzyła nowy Autoryzowany Serwis Samochodów Osobowych
Mercedes-Benz. Placówka mieści się przy ul. Poznańskiej 472
w Koprkach (gmina Ożarów Mazowiecki). To odpowiedź na potrzeby
klientów m.in. z okolic powiatów warszawskiego zachodniego,
pruszkowskiego i grodziskiego.
Nowy Autoryzowany Serwis Samochodów Osobowych Mercedes-Benz EWT
Automotive Polska jest zlokalizowany niedaleko trasy A2 i miejscowości takich
Ożarów Mazowiecki, Bronisze, Piastów czy Pruszków. Serwis mieści się
w

nowoczesnym,

z

najwyższymi

przeszklonym
standardami

budynku,

wybudowanym

Mercedes-Benz.

Hala

zgodnie
serwisowa

o powierzchni 757 m2 oferuje łącznie 12 stanowisk w tym 7 z podnośnikami.
Wielopoziomowy magazyn o łącznej powierzchni 502 m2 pozwolił
wygospodarować przestrzeń na hotel opon. Nowa placówka została
wyposażona

w

najnowocześniejsze

urządzenia

diagnostyczne

i specjalistyczne narzędzia, m.in. w wyważarkę z testem drogowym oraz
przyrząd do ustawiania geometrii 3D firmy Hunter.
Nowy serwis osobowych Mercedesów EWT Automotive Polska oferuje usługi
z zakresu bieżącej konserwacji samochodów w ramach opieki gwarancyjnej
i pogwarancyjnej, sprzedaży części zamiennych, napraw blacharsko-

Mercedes-Benz Polska, Dział PR, ul. Gottlieba Daimlera 1, 02-460 Warszawa
Mercedes-Benz – Marka Daimler AG

Strona 2

lakierniczych oraz obsługi ubezpieczeniowej. W budynku mieści się też
profesjonalna ręczna myjnia. Ponadto stacja dysponuje własnym holownikiem
pracującym w systemie „od drzwi do drzwi”. Zespół serwisowy tworzą
doświadczeni młodzi ludzie, dla których praca to pasja – i którzy pracują
z samochodami Mercedes-Benz od wielu lat.
Nowy Autoryzowany Serwis Samochodów Osobowych Mercedes-Benz EWT
Automotive Polska jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:0019:00, a w sobotę – 9:00-15:00. Dodatkowe informacje można znaleźć na
stronie https://ewtosobowe-mercedes-benz.pl/.
Kontakt dla mediów:
Tomasz Mucha
e-mail: tomasz.mucha@daimler.com
tel. +48 22 312 72 22
Mercedes-Benz AG w skrócie
Mercedes-Benz AG odpowiada za globalną działalność biznesową Mercedes-Benz Cars i Mercedes-Benz Vans,
zatrudniając na całym świecie ponad 173 000 pracowników. Prezesem Zarządu Mercedes-Benz AG jest Ola
Källenius. Firma koncentruje się na rozwoju, produkcji i sprzedaży samochodów osobowych i dostawczych oraz
usług. Ponadto, dzięki swoim pionierskim innowacjom, aspiruje do miana lidera w dziedzinie łączności,
zautomatyzowanej jazdy oraz alternatywnych układów napędowych. Gama produktów obejmuje markę
Mercedes-Benz wraz z submarkami Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach i Mercedes me, a także markę smart
oraz markę produktowo-technologiczną w segmencie elektromobilności – EQ. Mercedes-Benz AG jest jednym z
największych producentów osobowych aut premium. W 2019 r. sprzedał blisko 2,4 miliona samochodów
osobowych i ponad 438 tysięcy pojazdów dostawczych. W swoich dwóch segmentach biznesowych stale rozwija
światową sieć produkcyjną, liczącą ponad 40 zakładów na czterech kontynentach, a jednocześnie przygotowuje
się do spełnienia wymogów w zakresie elektromobilności. W tym samym czasie, na trzech kontynentach, firma
buduje globalną sieć produkcji akumulatorów. Decydującą rolę w obu segmentach odgrywają działania
zrównoważone. Dla Mercedes-Benz AG zrównoważony rozwój oznacza generowanie wartości trwałej dla
wszystkich interesariuszy: klientów, pracowników, inwestorów, partnerów biznesowych oraz całego
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społeczeństwa. Podstawę stanowi tu zrównoważona strategia biznesowa Daimlera, w ramach której firma bierze
odpowiedzialność za ekonomiczne, ekologiczne i społeczne skutki swojej działalności biznesowej z
uwzględnieniem całego łańcucha wartości.
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