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AD Polska
cieszącą się sporym zainteresowaniem jest
prostowanie felg zarówno aluminiowych,
jak i stalowych. Przy stanie nawierzchni polskich dróg dobrze znać miejsce, w którym
można naprawić felgę szybko i solidnie.
Oprócz tego Wulkanex oferuje naprawy
wulkanizacyjne – łatanie opon, przekładkę
kół. Zakład to autoryzowany serwis Grupy
Goodyear i Michelin, co jest gwarancją najwyższej jakości wykonywanych usług.
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Wszechstronna
					stacja
Prezentujemy serwis
samochodowy
Wulkanex z siedzibę
w Sanoku przy
ulicy Krakowskiej
194.Właścicielem
firmy jest Krzysztof
Stapiński,
który z branżą
motoryzacyjną
związany jest
od 1989 roku.
Zróżnicowane usługi
motoryzacyjne
od 2005 firma
wykonuje pod logo
AD Serwis, które jest
poświadczeniem
najwyższej jakości
wykonywanych
usług oraz tego, że
naprawy objęte są
gwarancją.
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O

becnie Wulkanex posiada 3 seriwsy
(z tego 2 firmowane logo AD) oraz 3
stacje kontroli pojazdów.

 aprawy
N
mechaniczne i nie
tylko
Podstawowym zadaniem każdego serwisu jest wykonywanie napraw mechanicznych. Pod tym względem Wulkanex oferuje swoim Klientom bardzo bogatą ofertę.
Począwszy od prostych napraw, takich jak
wymiana płynów czy filtrów w aucie, po
skomplikowane naprawy silników i elementów zawieszenia. – Warsztat wyposażony
jest w specjalistyczne urządzenia wysokiej
klasy, które umożliwiają przeprowadzenie
praktycznie każdej naprawy – mówi Dawid
Stapiński, współwłaściciel warsztatu. Jednak
dobre wyposażenie to nie wszystko. Żaden
warsztat nie będzie świadczył usług na odpowiednio wysokim poziomie bez wykwalifikowanej i doświadczonej kadry pracowni-

czej. Przez lata obecności na polskim rynku
motoryzacyjnym Wulkanex skompletował
kadrę mechaników, diagnostów, blacharzy
i lakierników. W czasach, kiedy wiele osób
z branży wyjechało za granicę, a dobrego
fachowca szuka się nieraz miesiącami, jest
to szczególnie ważny i cenny element firmy. Zaufanie to podstawa w kontaktach
z Klientem. Ludzie muszą mieć pewność, że
oddają swój samochód w dobre ręce - dodaje Dawid Stapiński. - W końcu wiele napraw
wpływa na późniejsze bezpieczeństwo użytkowania pojazdu, a w tej kwestii nie można
iść na żadne ustępstwa.
Oprócz napraw mechanicznych w serwisie
pana Stapińskiego można wykonać także
pełną diagnostykę pojazdu. Nieraz w pojazdach mamy do czynienia z usterkami, które
ciężko zlokalizować bez specjalistycznego
sprzętu. - Dzięki odpowiednim programom
komputerowym oraz różnego rodzaju
sprzętowi diagnostycznemu wykryjemy
każdy problem i będziemy mogli podjąć
odpowiednie kroki w celu jego usunięcia
- wyjaśnia Dawid Stapiński. Nowoczesne
samochody nafaszerowane są elektroniką.
Różnego rodzaju systemy mające na celu

poprawę komfortu czy bezpieczeństwa
jazdy narażone są na usterki ze względu na
wilgoć, niskie temperatury i inne czynniki
atmosferyczne. Nieraz zdarza się, że w systemach występuje awaria z powodu wadliwych konstrukcji lub po prostu instalacja
wymaga serwisu ze względu na swój wiek.
Do przeprowadzania napraw elektromechanicznych potrzeba szczególnej wiedzy oraz
specjalistycznego sprzętu. W serwisie Wulkanex można przeprowadzić każdą tego typu
naprawę. - Elektromechanika jest ważną częścią świadczonych przez nas usług – mówi
współwłaściciel serwisu. – Bardzo często
mamy do czynienia z nowymi samochodami różnego rodzaju marek, w których coś
szwankuje z elektroniką. Jak do tej pory poradziliśmy sobie ze wszystkimi przypadkami.

Ciągły rozwój
Pomimo bardzo szerokiej gamy oferowanych napraw właściciel Wulkanexu
nie spoczął na laurach i ciągle inwestuje
w swój warsztat, poszerzając ofertę o coraz to nowe usługi. Przy ulicy Krakowskiej
194 dostępny jest także kompletny serwis
ogumienia samochodowego. Na miejscu
możemy zakupić opony wszystkich marek
we wszystkich rozmiarach. Przy zakupie
opon ich montaż jest gratis – dowiadujemy
się w serwisie. Serwis oferuje także elektroniczne wyważanie kół (również w przypadku samochodów ciężarowych). Usługą

Poza zadaniami typowo serwisowymi, firma Krzysztofa Stapińskiego od początku
swojej działalności wykonuje badania stanu technicznego pojazdów. - W naszym zakładzie Klienci mogą przeprowadzić przeglądy motocykli, samochodów osobowych,
ciężarowych i ciągników - informuje Dawid
Stapiński - działamy jako Okręgowa Stacja
Kontroli Pojazdów.
Spora ilość samochodów posiada instalację gazową. Przeglądy tego typu pojazdów
są nieco droższe, ale rzetelnie przeprowadzone oględziny pozwalają cieszyć się
bezpieczną i bezawaryjną jazdą. W Wulkanexie można wykonać również tak zwane
pierwsze badanie w kraju, czyli pierwszy
przegląd samochodu sprowadzonego
z zagranicy.
Ciągły rozwój Wulkanexu zaowocował
powstaniem sklepu z częściami samochodowymi. Oferta obejmuje akcesoria do
wszystkich marek i typów pojazdów. Większość towaru dostępna jest na miejscu,
jednak przy niecodziennych zamówieniach
istnieje możliwość sprowadzenia danego
towaru w krótkim czasie, nawet z zagranicy. Dostępność części wpływa również na
skrócenie czasu wykonywania poszczególnych napraw.
Wulkanex oferuje także profesjonalną myjnię samochodową, w której wykonamy
cały szereg usług związanych z czyszczeniem pojazdów. Do dyspozycji Klientów
jest myjnia automatyczna, z której korzystać mogą właściciele samochodów osobowych oraz busów. - Tradycjonalistom
proponujemy mycie ręczne – mówi Dawid
Stapiński. – Korzystać z niego mogą samochody osobowe, ciężarowe, busy. Od roku
działa ponadto bezdotykowa myjnia firmy
WashTec, montowana przez WSOP Gliwice.
Jest to świetne rozwiązanie dla osób, które
dbają o lakier w swoim samochodzie – nie
zachodzi obawa o zarysowanie go szczotkami lub gąbkami.
Można także zadbać o wnętrze pojazdu,
gdyż firma oferuje odkurzanie, czyszczenie plastików oraz mycie szyb. Pozycją
wartą uwagi jest ozonowanie. To metoda
bardzo skuteczna przy czyszczeniu wszelkiego rodzaju kanałów wentylacyjnych
w pojazdach. Pozwala na pozbycie się

zanieczyszczeń oraz mikroorganizmów
powodujących brzydki zapach z wentylacji. Oprócz walorów estetycznych ma to
również znaczenie zdrowotne, ponieważ
zanieczyszczenia wentylacji samochodowej mogą powodować alergie i infekcje.
- Zakład wyposażony jest w wytwornicę
ozonu Magnetii Marelli. Za jej pomocą
ozon wprowadzany jest do wnętrza auta –
tłumaczy Dawid Stapiński. – Następnie uruchamia się układ wentylacyjny i przez ok.
30 minut ozon krąży wraz z powietrzem.
Ozonowanie ma jeszcze jedną zaletę – cząsteczki ozonu potrafią wniknąć w tapicerkę
samochodową i tam niszczą wszelkiego rodzaju mikroorganizmy oraz zapachy. Jest to
bardzo pomocne rozwiązanie, gdy chcemy
usunąć z samochodu np. zapach papierosów. Pranie tapicerki czy inne zabiegi czyszczące nie poradzą sobie z tym tak dobrze,
jak ozon. Również osoby wożące w samochodzie zwierzęta powinny raz na jakiś czas
wykonać ten zabieg, aby utrzymać wnętrze
auta w czystości.
Nowością w ofercie Wulkanexu jest naprawa szyb samochodowych technologią firmy PS Service Systeme. Chyba każdy z nas
widział małe uszkodzenia powstałe w wyniku uderzenia kamienia podbitego przez
jadący przed nami pojazd. Małe pękniecie
może szybko przerodzić się w poważną
usterkę zagrażającą naszemu bezpieczeństwu. Nie wspominając o karach, które
możemy otrzymać za niesprawny pojazd.
Wulkanex oferuje darmowe kontrole szyby
czołowej. W przypadku wykrycia usterki,
firma oferuje kompleksową pomoc, doradztwo i wykonanie usługi naprawczej.
- Tego typu naprawy, niektóre ubezpieczalnie oferują bez udziału kosztów kierowcy,
z zachowaniem zniżek – informuje Dawid
Stapiński. – Wszelkie koszty wówczas pokrywa ubezpieczalnia.

Z dostawą do
domu
Wulkanex oferuje także pomoc drogową.
Można zamówić holowanie samochodów
osobowych oraz busów do warsztatu lub
pod wskazany przez Klienta adres. W przypadku mniej skomplikowanych usterek,
istnieje możliwość wykonania naprawy na
miejscu. Problem z samochodem, nawet
najnowszym, może zdarzyć się każdemu,
dlatego dobrze mieć w kieszeni wizytówkę sprawnej i fachowej pomocy drogowej.
Serwis AD Wulkanex to prężnie rozwijająca się firma świadcząca usługi na
najwyższym poziomie. Ciągłe inwestycje zaowocowały szeroką gamą usług,
a specjalistyczne urządzenia oraz fachowa kadra dają pewność, że wykonywane
naprawy są solidne i spełniają najwyższe
standardy.
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