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Agroperfekt Sp. z o.o. – nowy autoryzowany dystrybutor marki STEYR  

w Polsce 

 

Marka STEYR to lider w zakresie najnowocześniejszych rozwiązań 

na rynku maszyn rolniczych klasy premium. Znana jest nie tylko z najwyższej 

jakości proponowanych rozwiązań, ale również nieustannego rozwoju i dbania  

o nienaganny poziom obsługi klienta. To podejście realizowane jest między 

innymi poprzez ciągłe udoskonalanie sieci dealerskiej. Od początku roku 2020, 

w gronie autoryzowanych Dealerów marki STEYR w Polsce, działa firma 

Agroperfekt Sp. z o.o. z siedzibą w Kisielicach. Jest to kolejny etap rozwoju marki 

STEYR w Europie. 

Firma Agroperfekt Sp. z o.o. będzie świadczyła pełen zakres usług 

sprzedaży i serwisu w województwie warmińsko-mazurskim i północnej części 

województwa mazowieckiego. Obecnie firma posiada dwa oddziały –  

w Kisielicach (okolice Grudziądza) i w Działdowie (okolice Mławy). 

„Wejście na rynek z ofertą ciągników marki STEYR to dla nas nowe 

wyzwanie, jesteśmy jednak na nie gotowi. Chcemy wzmocnić pozycję marki 

STEYR poprzez poprawę dostępności produktów i wzrost jakość obsługi” – mówi 

Grzegorz Jankowski, prezes firmy Agroperfekt Sp. z o.o. „Dla dotychczasowych 

i nowych klientów oznacza to zwiększenie liczby ciągników marki STEYR 

dostępnych „od ręki” oraz wzrost jakości świadczonych usług w obszarze 

handlowym, jak i serwisowym” – dodaje. 

Na rynku maszyn rolniczych firma Agroperfekt funkcjonuje już od ponad 

10 lat. Historia firmy rozpoczęła się w 2007 roku wraz z otwarciem pierwszego 

punktu dystrybucji w Kisielicach. W 2011 roku do poszerzona została działalność 



 

 

 

 

 

firmy o punkt sprzedaży zlokalizowany w Działdowie przy ulicy Grunwaldzkiej. 

Poza sprzedażą maszyn, części i zaawansowanym serwisem, firma zajmuje się 

także świadczeniem usług rolniczych. W roku 2020 zwieńczeniem działalności 

firmy było poszerzenie oferty o ciągniki rolnicze klasy premium – markę STEYR. 

Ten austriacki producent idealnie wkomponowuje się w portfolio produktowe 

firmy Agroperfekt, oferując ciągniki z najwyższej półki, a także stawiając 

na najwyższą jakość obsługi klienta. Nawiązanie współpracy z firmą Agroperfekt 

Sp. z o.o. jest jednym z elementów strategii rozwoju marki STEYR w Europie, 

która została ogłoszona podczas zeszłorocznych targów rolniczych AgriTechnica 

w Hannoverze. Dealerzy reprezentujący markę STEYR zobligowani są 

do przestrzegania wszystkich założeń dystrybucji marki premium w zakresie 

sprzedaży, serwisu, jak i dodatkowych usług. Stanowi to gwarancję jakości, 

niezawodności i wszechstronności, wpisujących się w strategię marki STEYR 

od początku istnienia. 

 

*** 

 

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat ciągników STEYR zachęcamy do odwiedzenia 

strony internetowej www.steyr-traktoren.com  

 

Od 70 lat marka STEYR jest synonimem najdoskonalszych technologii rodem z Austrii i specjalizuje się w produkcji 

ciągników najwyższej jakości, odznaczających się doskonałym komfortem użytkowania i wysoką trwałością wartości. 

Szeroka gama modeli STEYR przekonuje do siebie Klientów innowacjami technicznymi oraz rozwiązaniami 

zorientowanymi na użytkownika. Gwarantuje to najwyższą produktywność i opłacalność w zastosowaniach rolnych, 

leśnych i komunalnych. Sieć autoryzowanych salonów sprzedaży STEYR zapewnia Klientom optymalną opiekę 

na miejscu. 

STEYR jest marką należącą do CNH Industrial N.V., światowego lidera w dziedzinie produkcji dóbr inwestycyjnych, 

notowanego na nowojorskiej giełdzie (NYSE: CNHI) oraz na elektronicznym rynku papierów wartościowych giełdy włoskiej 

(MI: CNHI). Więcej informacji na temat CNH Industrial można znaleźć na stronie www.cnhindustrial.com. 
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W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt: 

 

Alicja Dominiak-Olenderek 

Brand Communications Manager Poland 

Tel. +48 510 990 177 

E-mail:alicja.dominiak-olenderek@caseih.com 
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