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usługi dodatkowe

Przykładem doskonale wyko-
nanej pracy jest podkarpacka 
Okręgowa Stacja Kontroli Po-

jazdów Auto-Styl Kisała Sp.j., któ-
ra swoje miejsce znalazła w Przemy-
ślu. Aby powstał obiekt, spełniający 
wszystkie oczekiwania, musi wystąpić 
kilka składowych: pasja do motoryza-
cji, doświadczenie, pomysł i… odwa-
ga w podejmowaniu nowych wyzwań. 
Takie wyzwanie podjęła młoda sta-
żem ale „stara” doświadczeniem firma 
RS auto, która wspólnie z inwestorem 
stworzyła obiekt na miarę flagowego, 
być może nie tylko na Podkarpaciu.

Inwestorem jest firma rodzinna, 
Auto-Styl Kisała z Przemyśla, pro-
wadzona przez ojca Antoniego i syna 
Mateusza Kisałę. Ta już pokoleniowa 
firma powstała i działa z powodze-
niem na Podkarpaciu już od ponad 20 
lat. Założona przez seniora rodu, An-
toniego Kisałę od początku istnienia 

wtopiła się w południowo-wschodni 
rynek motoryzacyjny naszego kraju. 
Początkowo firmy motoryzacyjne, ko-
misy i salony samochodowe oraz sta-
cje paliw znane były pod nazwą Eu-
ro-Center. Z biegiem lat powstawały 
kolejne obiekty pełniące funkcję sta-
cji obsługi pojazdów, auto myjni by w 
końcu powstała nieduża, lokalna sieć 
stacji kontroli pojazdów z jej flago-
wym obiektem w Przemyślu przy uli-
cy Krakowskiej. Obecnie marka Ki-
sała to kilka obiektów na terenie Pod-
karpacia, prowadzonych przez liczne 
młodsze pokolenie rodu. 

– Ojciec od wielu lat jest obecny 
w branży motoryzacyjnej – mówi Ma-
teusz Kisała, współwłaściciel stacji w 
Przemyślu. – Moim zadaniem jest kon-
tynuacja tego co ojciec stworzył. Oczy-
wiście nie mówię tego z żalem, po pro-
stu od małego przyglądałem się rożnym 
inwestycjom, później powoli zaczy-

nałem w nich uczestniczyć, by w koń-
cu spróbować stworzyć coś samemu. 
Oczywiście budowanie takiego obiek-
tu w pojedynkę nie jest możliwe dlate-
go szukaliśmy wsparcia, można powie-
dzieć powiewu świeżości. I tutaj poja-
wiła się firma RS auto. Co prawda jako 
marka istnieje na rynku krótko, nato-
miast jej założyciel i Dyrektor Zarzą-
dzający Mirosław Groszek jest osobą, z 
którą przede wszystkim mój ojciec miał 
przyjemność współpracować od wie-
lu lat przy okazji poprzednich inwesty-
cji. Firma RS auto była jedną z wielu, 
które braliśmy pod uwagę przy plano-
waniu obecnej inwestycji, jednak jako 
jedyna był w stanie w takim szerokim 
i kompleksowym zakresie zaoferować 
swoje usługi. Od projektu budowla-
nego i technologicznego, poprzez wy-
posażenie, oznaczenie aż po pomoc w 
odbiorze byliśmy w ciągłym kontak-
cie i to zaowocowało powstaniem sta-

cji diagnostycznej Auto-Styl Kisała w 
Przemyślu pod patronatem sieci RS au-
to. Podjęliśmy decyzję o długofalowej 
współpracy także w zakresie pozosta-
łych naszych obiektów, modernizacji, 
odświeżenia ich wizerunku oraz pro-
mocji na lokalnym rynku. Liczymy na 
doświadczenie i wsparcie firmy RS au-
to w tym zakresie.

Okręgowa Stacja Kontroli Pojaz-
dów Auto-Styl Kisała to obiekt nietu-
zinkowy i interesujący. Często słychać 
opinie, że w Polsce panuje tzw. archi-
tektoniczny chaos, że powstające bu-
dynki są kiczowate, pozbawione po-
lotu, oryginalności i wizji. Szczegól-
nie dotyczy to budynków użyteczności 
publicznej w tym także obiektów mo-
toryzacyjnych. RS auto wraz ze swo-
imi projektantami próbuje zmienić tę, 
wydaje się często prawdziwą wizję, 
proponuje przemyślane i dopracowa-
ne w każdym szczególe projekty goto-
we lub wykonanie projektu zgodnie z 
oczekiwaniami klienta i lokalnym pla-
nem zagospodarowania terenu. 

Projektanci RS auto dopracowa-
li obiekt w Przemyślu w najdrobniej-
szych szczegółach. I choć przy każdej 
tego typu inwestycji liczy się kompro-
mis, zobligowany połączyć funkcjonal-
ność, nowoczesny design i bardzo istot-
ne koszty inwestycji to w tym przypad-
ku słowo „sukces” jest jak najbardziej 
na miejscu. Zastosowanie w projekcie 
kilku brył różniących się od siebie for-
mą i kształtem sprawiło, że obiekt przy-
ciąga wzrok i wybija się z otaczającej 
architektury a dzięki kolorystyce w od-
cieniach bieli i szarości, połączonej z 
czerwono-czarnymi akcentami sprawia 
wrażenie stonowanego i zarazem dyna-
micznego, co w branży motoryzacyjnej 
ma ogromne znaczenie. Dzięki dużym 
i strzelistym oknom budynek sprawia 
wrażenie wyższego i bardziej smukłego 
a wpadająca do środka ilość światła da-
je wrażenie ogromnej przestrzeni. Nad 
całym obiektem górują przyciągające 
wzrok logo oraz napis, podświetlane w 
najnowocześniejszej technologii LED 
co powoduje, że obiekt jest widoczny i 
rozpoznawalny a zarazem oszczędny. 
Wnętrze budynku jest utrzymane w ta-
kiej samej kolorystyce, podobnie jak 
urządzenia i wyposażenie. Daje to wra-
żenie spójności i profesjonalizmu.  
Wspomniane wyposażenie i urządze-
nia diagnostyczne zostały dobrane w 
sposób optymalny pod względem ceny, 
funkcjonalności i oczekiwanych para-Fo
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Co roku w naszym kraju powstaje wiele stacji kontroli i obsługi pojazdów. 
Jedne są funkcjonalne, inne przykuwające wzrok. Jednak czy da się połączyć te 
elementy, tworząc obiekt – nie bójmy się tego powiedzieć, idealny? Odpowiedź 
jest prosta: tak. 

Diagnostyka możliwa także na 
stacjach paliw – koncept RS Auto 

Piotr Bednarczyk, menadżer ds. marketingu i PR w RS Auto
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metrów technicznych. Ma to zapewnić 
sprawną i profesjonalną obsługę a co za 
tym idzie zaufanie przyszłych klientów 
i bezpieczeństwo inwestora. 

– Obiekt na chwilę obecną jest w 
końcowej fazie odbiorów,na tym eta-
pie RS auto również jest obecne. Po-
magamy inwestorom w sprawach for-
malnych związanych z odbiorem i 
mamy nadzieję, że wraz z początkiem 
wakacji ruszy pełną parą ciesząc za-
równo właścicieli jak i przyszłych 
klientów. Wraz z panami Antonim i 
Mateuszem włożyliśmy wiele wysiłku 
i pracy w to, żeby każda strona miał 
poczucie dobrze spełnionego obo-
wiązku – mówi Mirosław Groszek, 
dyrektor zarządzający RS auto.– Dłu-
gie godziny pracy spędzone wspólnie 
nad projektem, dobór odpowiednich 
materiałów, urządzeń, wyposażenia, 
przyniosły pożądany efekt. Nie by-
ło to łatwe ale serce włożone w pracę 
zawsze przynosi radość i zadowole-
nie. Okręgowa Stacja Kontroli Pojaz-
dów Auto-Styl Kisała to kolejna bar-

dzo udana inwestycja kompleksowo 
realizowana przy ścisłym udziale RS 
auto. Oczywiście w mojej wieloletniej 
pracy w tej branży nie jest on pierw-
szym ale myślę, że można go nazwać 
flagowym – szczególnie dla RS auto. 
Ogromną zaletą tego projektu jest po-
wtarzalność, dzięki czemu jesteśmy 
w stanie wznosić podobne obiekty w 
całej Polsce, do czego serdecznie na-
mawiam kolejnych, przyszłych inwe-
storów – dodaje.

Podsumowując można powiedzieć, 
że operacja się udała a połączenie pasji 
i doświadczenia, zarówno inwestorów 
jak również RS auto przyniosło ocze-
kiwany efekt. Żywimy nadzieję, że po-
dobnych obiektów w Polsce będzie po-
wstawało coraz więcej i zmieni to wi-
zerunek stacji kontroli i stacji obsługi 
jako nieciekawych, schowanych gdzieś 
wśród innych budynków miejsc. Zda-
jemy sobie sprawę, że takie obiekty 
w tym także myjnie samochodowe co 
raz częściej są doskonałym uzupełnie-
nie oferty stacji paliw. W dzisiejszych, 

dość trudnych czasach, w których 
przedsiębiorcom przyszło prowadzić 
swój biznes, skondensowanie usług w 
jednym miejscu jest doskonałym roz-
wiązaniem. Zwiększa to szansę na po-
zyskanie klientów, którzy cenią sobie 
przede wszystkim oszczędność czasu 
i doceniają stabilne, często przyjaciel-

skie relacje budowane w jednym miej-
scu. Zainteresowanych współpracą z 
RS auto odsyłamy na stronę interne-
tową www.rs-auto.pl gdzie można do-
wiedzieć się więcej na temat firmy, za-
poznać z kompleksową ofertą czy po-
znać wszystkie stacje partnerskie. R
www.rs-auto.pl, www.sklep.rs-auto.pl

tel. 601-390-370
46 874-32-18

e-mail: biuro@poleuro.eu
www.poleuro.eu

Ad Blue z dostawą do Twojej firmy!
Najwyższa jakość• 
Atrakcyjne ceny oraz warunki współpracy dla stacji paliw• 
 Bezpłatna dostawa cysterną oraz użytkowanie zbiorników • 
(zbiorniki od 3000 litrów)
Opakowania od 20–1000 litrów.• 
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