
 

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA MOTORYZACYJNA 
 
 

VI Konwencja Polskich Dealerów Samochodów 
VI Dyskusyjne Forum Ubezpieczeń Komunikacyjnych 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Kontakt: JAKUB ŁUKOMSKI, Polska Izba Motoryzacji – Consulting Sp. z o.o., ul. Grażyny 15, 02-548 Warszawa 

tel.: 22 845 01 40; faks: 22 433 53 76 e-mail: handlowy@pim.pl 
 

Szanowni Państwo 
 

Polska Izba Motoryzacji zaprasza na konferencję pod 
tytułem: „Poprawa organizacji i rentowności serwisu 
naprawczego”, która odbedzie się 26-27 października br. 

w Poznaniu. 

O F E R T A    S P E C J A L N A  

dla f irm członkowskich 
Polskiej Izby Stacji  Kontroli  Pojazdów  

 

Koszt uczestnictwa dla 2 osób to:  
960 PLN netto zamiast 1440 PLN netto 
Koszt uczestnictwa dla 1 osoby to: 
550 PLN netto zamiast 790 PLN netto 

 

Oferta  obowiązuje do 28 września  2011  
--------------------------------------------------------- 

FORMULARZ ZAMÓWIENIA 
Tel. kontaktowy: 
 
 

Faks: 

e-mail: 
 
 

NIP: 

Uczestnik 1: 
 
Stanowisko: 
Uczestnik 2: 
 
Stanowisko: 
 
 
 
 
  

Pieczęć firmowa 

Tematyka spotkania: 
-Przyszłość autoryzowanych stacji obsługi, czy serwis 
niezależny jest konkurencją dla ASO? Koszty utrzymania 
serwisów. Porównanie autoryzowanych i nieautoryzowanych, 
 

-Orzecznictwo sądowe w zakresie odszkodowań z tytułu OC 
ze szczególnym uwzględnieniem uregulowań prawnych w 
zakresie pojazdów zastępczych na przykładzie krajów Unii 
Europejskiej, 
 

-Zagadnienia cywilno-prawne i ubezpieczeniowe w 
 zakresie samochodów zastępczych, 
 

-Perspektywy rozwoju sektora napraw powypadkowych. 
Statystyki przyrostu. Jakie znaczenie dla towarzystw 
ubezpieczeniowych mają ich własne sieci naprawcze?, 
 

-Likwidacja szkód komunikacyjnych z OC. Zasady 
odpowiedzialności warsztatu wobec klienta, 
 

-Gwarancja i rękojmia. Serwisy i warsztaty niezależne w  
świetle GVO. Odpowiedzialność za niezgodność towaru z 
umową, 
 

-Standaryzacja, kategoryzacja i samocertyfikacja warsztatów 
naprawczych. Pogląd towarzystw ubezpieczeniowych na 
certyfikację (kategoryzację) warsztatu blacharsko – 
lakierniczego. 
 

-Postępowanie w sytuacji żądania faktur źródłowych zakupu 
części przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe w szkodach AC i 
OC,  
 

-Stawki roboczogodziny. Stawka roboczogodziny a 
wykorzystanie zamienników w myśl kalkulacji Audatex. Ilość 
warsztatów korzystających z Audatex/Eurotax. Problemy z 
zamiennikami blacharskimi. Co z operacją spasowania 
elementu (do którego zastosowano optymalizację zgodnie z 
technologią producenta). Kto ponosi odpowiedzialność za 
dopuszczenie do sprzedaży zamienników. Źródła 
pochodzenia zamienników. 

 
Informacje dodatkowe:  
1. Informujemy, że prelegenci oraz tematy wystąpień zostały potwierdzone. Z przyczyn niezależnych od organizatorów mogą nastąpić 
zmiany w programie Konferencji. Dlatego Polska Izba Motoryzacji zastrzega sobie prawo do zmian organizacyjnych. Wszelkie modyfikacje 
lub inne zmiany będą zamieszczane na bieżąco na stronie internetowej www.konwencjadealerow.pl 
2. Cena zawiera udział w Konferencji, materiały konferencyjne, lunch, poczęstunek podczas przerwy kawowej, udział w 
Gali Wieczornej i nie obejmuje kosztów dojazdu oraz noclegu. 
3. Wpłaty kwoty za uczestnictwo, należy dokonać przelewem bankowym nie później niż 7 dni od daty wystawienia faktury na rachunek 
bankowy: ING Bank Śląski o/Warszawa, Filia Belwederska, nr konta: 80 1050 1054 1000 0022 7608 7398 z dopiskiem „Konferencja"  
4. Wypełniony formularz należy odesłać na nr. faks: 22 433 53 76 
5. Rezygnacji z uczestnictwa można dokonywać jedynie w formie pisemnej, do 12 października 2011 r. Nie wzięcie udziału w Konferencji 
powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Nie dokonanie płatności nie jest jednoznaczne z rezygnacją. 
Oświadczenia: 
Zgodnie z par. 19 ust.4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12.05.1993 R. (Dz. U. z 1993 r. nr 39 z późniejszymi zmianami) 
oświadczamy, że jesteśmy uprawnieni do otrzymania faktury VAT i upoważniamy Polską Izbę Motoryzacji Consulting do jej wystawienia bez 
podpisu odbiorcy oraz do jej przesłania na nasz adres. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zawartych w formularzu do celów informacyjnych i marketingowych na potrzeby Polskiej Izby 
Motoryzacji i Partnerów Konferencji 
 

.....................................                                                                          ..................................... 
Miejscowość i data                                                                 Czytelny podpis  

                                                                                                                osoby składającej zamówienie 


