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O FIRMIE // ABOUT US

Jesteśmy wiodącym producentem samochodowych systemów LPG i CNG.
ponad 20 lat.
Przez lata doświadczeń wypracowaliśmy szereg sprawdzonych rozwiązań i innowacji w dziedzinie samochodowych instalacji LPG i CNG.
Posiadamy oddziały na terenie całego kraju oraz przedstawicielstwa handlowe w wielu krajach na różnych kontynentach.
Stworzyliśmy własne, silne marki: ZENIT PRO, ZENIT PRO OBD, ZENIT DIRECT, ZENIT DIESEL, ZENIT BLUE BOX,
oraz ZENIT COMPACT, pod którymi oferujemy niezawodne i nowoczesne produkty.
Posiadany certyfikat ISO 9001:2015, pozwala nam dostarczać rozwiązania o najwyższej jakości.
Naszym Klientom zapewniamy cykliczne, fachowe szkolenia oraz niezbędne wsparcie techniczne.
Posiadamy homologację wydaną przez Ministerstwo Infrastruktury na montaż instalacji LPG i CNG.
Wsparcie naszego mobilnego technika, pozwoli dotrzeć do Państwa w jak najkrótszym czasie i służyć pomocą.
Dostawy zamówionych przez Państwa produktów realizujemy w ciągu 24h.

www.agcentrum.pl

We are a leading producer of LPG and CNG autogas systems.
We are present on autogas market for 20 years.
Many years of activity allow us to offer a wide range of fully tested and innovative solutions.
We have our own branches in the domestic market and a group of sales representatives in many countries
on different continents.
Our tested and innovative systems are branded by our private labels: ZENIT PRO, ZENIT PRO OBD,
ZENIT DIRECT, ZENIT DIESEL, ZENIT BLUE BOX, ZENIT COMPACT.
We have implemented ISO 9001:2015, that allow us to supply highest quality products.
We ensure professional coaching and technical support.
For our LPG and CNG installations we are constantly processing homologation papers issued
by the Department of Infrastructure.
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NASZE MARKI // OUR BRANDS
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ZENIT PRO

ZENIT PRO

ZENIT PRO to marka Premium wśród sterowników. Najwyższej jakości rodzina
sterowników ZENIT PRO jest odpowiedzią na rosnący stopień zaawansowania
technologicznego samochodów. ZENIT PRO występuje w 2 wersjach: standardowej oraz
poszerzonej o moduł OBD.

ZENIT PRO is a Premium brand. This controller was created in response to the
increasing level of technology in automotive industry. ZENIT PRO is available in two
versions: standard version and extended version with OBD module.

ZENIT DIRECT

ZENIT DIRECT

ZENIT DIRECT to sterownik powstały w odpowiedzi na dynamicznie rosnący rynek
silników z bezpośrednim wtryskiem benzyny. To produkt spełniający wymagania nawet
najbardziej wymagających użytkowników.

ZENIT DIRECT is a controller created in response to the rapidly changing
automotive market. This product meets the requirements of the most demanding
users.

ZENIT DIESEL

ZENIT DIESEL

System ten jest dedykowany do pojazdów zasilanych silnikami diesla. To idealne
rozwiązanie dla firm i użytkowników pojazdów użytkowych (samochodów
ciężarowych, samochodów dostawczych, autobusów, ciągników, maszyn rolniczych
i pojazdów specjalistycznych).

This system is dedicated to vehicles with a diesel engine. It’s a perfect solution
for companies and users of trucks, carriers, buses, tractors and special vehicles.

ZENIT BLUE BOX

ZENIT BLUE BOX

ZENIT BLUE BOX to sterownik stworzony w duchu współczesnego podejścia projektowego.
Jest produktem kategorii Premium zamkniętym w minimalistycznej obudowie.

ZENIT BLUE BOX controller has been created in the spirit of the modern approach to
technical design. It’s a Premium category product, closed in minimalist enclosure.

NASZE MARKI // OUR BRANDS

ZENIT COMPACT

ZENIT COMPACT

ZENIT COMPACT to niezawodny i sprawdzony przez setki tysięcy kilometrów sterownik do
silników 4 cylindrowych. ZENIT COMPACT dostępny jest w dwóch wersjach Basic i Plus.

ZENIT COMPACT is a realiable and trusty controller, dedicated to 4 cyl cars.
ZENIT COMPACT is available in two versions: Basic and Plus.

HERCULES

HERCULES

HERCULES to marka nowoczesnych, bardzo precyzyjnych i szybkich wtryskiwaczy do
systemów LPG.

HERCULES is a brand of modern, very precision and fast LPG injectors.

VITO

VITO

VITO to marka reduktorów przeznaczonych do sekwencyjnego wtrysku gazu.
Charakteryzuje się szerokim zakresem mocy. Zapewnia stabilność temperaturową

VITO is a brand of reducers dedicated for LPG systems. It’s a product with a wide
range of HP and high temperature and pressue stability.

AG CENTRUM

AG Centrum

Przewody i mocowania naszej marki AG Centrum, charakteryzują się dużą
wytrzymałością i wysoką jakością wykonania.

Our wires and components branded by AG Centrum are high quality products.
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ZENIT PRO OBD

Nowoczesny sterownik z kategorii Premium dedykowany do
samochodów 4,6,8 cylindrowych wyposażonych w system pokładowej
diagnostyki samochodowej OBD.
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Modern controller in Premium category dedicated for 4,6,8 cyl cars
with OBD system.

*5 lat gwarancji!

*5 years guarantee!

Kompatybilny ze standardami: ISO9141, KWP2000slow, KWP2000fast,

Compatible with such standards as: ISO9141,KWP2000slow, KWP2000fast

CAN_11bitID_500kbps, CAN_29bitID_500kbps, CAN_11bitID_250kbps,

CAN_11bitID_500kbps, CAN_29bitID_500kbps, CAN_11bitID_250kbps,

CAN_29bitID_250kbps

CAN_29bitID_250kbps

Zintegrowany moduł OBD

Integrated OBD module

Rozbudowana diagnostyka w programie AGC SYSTEM

Advanced AGC DIAGNOSTIC SYSTEM

Nowoczesne moduły kompensacji

Modern modules of compensation

Sterowanie urządzeniami zewnętrznymi

External devices control

Autorski algorytm rozgrzewania wtryskiwaczy gazowych

Heating of the gas injectors

Autokalibracja

Auto-calibration

Kompatybilność z dostępnymi na rynku standardami OBD

Compatibility with OBD standards available on the market

* obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

* valid only in Republic of Poland.

STEROWNIKI ZENIT PRO
Sterowniki ZENIT PRO powstały w odpowiedzi
na rosnący stopień zaawansowania technologicznego samochodów. Nasi inżynierowie podjęli
woczesny sterownik odpowiadający wymaganiom
współczesnej elektroniki samochodowej.

STEROWNIKI LPG/CNG // LPG/CNG CONTROLLERS

Modern controller in Premium category dedicated for 4,6,8 cyl cars.

*5 lat gwarancji!

*5 years guarantee!

Hermetyczna obudowa, hermetyczne 48-pinowe złacze

Airproof enclosure, airproof 48 pin connector

Najnowszej generacji japoński procesor z technologią Double Memory

New generation Japanese processor with Double Memory technology

Rozbudowana diagnostyka w programie AGC SYSTEM

Advanced AGC DIAGNOSTIC SYSTEM

Nowoczesne moduły kompensacji

Modern modules of compensation

Sterowanie urządzeniami zewnętrznymi

External devices control

Rozgrzewanie wtryskiwaczy gazowych

Heating of the gas injectors

Rozbudowana diagnostyka

Extensive diagnostic

Autokalibracja

Auto-calibration

* obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

* valid only in Republic of Poland.

ZENIT PRO CONTROLLERS
ZENIT PRO controller was created in response to
the increasing level of technology in automotive
industry. Our engineers took up the challenge
and the innovative controller which corresponded
to the demand of modern automotive electronics
was created.

ZENIT PRO

Nowoczesny sterownik z kategorii Premium dedykowany do
samochodów 4,6,8 cylindro. wych
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ZENIT BLUE BOX to sterownik stworzony w duchu współczesnego podejścia
projektowego. Jest produktem kategorii Premium zamkniętym
w minimalistycznej obudowie.
*5 lat gwarancji!
Nowoczesny sterownik do sekwencyjnych systemów zasilania gazem w fazie
lotnej, dedykowany do silników 4-cylindrowych
Czujnik ciśnienia gazu i MAP sensor zintegrowany z czujnikiem temperatury
gazu w przepływie
Przyjazne oprogramowanie do kalibracji i konfiguracji systemu, bazujące na
dobrze znanych instalatorom systemach ZENIT Compact i ZENIT Pro
Rozbudowana diagnostyka i wiele dodatkowych funkcji ułatwiających pracę
instalatorom

ZENIT BLUE BOX

Nowy ergonomiczny przełącznik
* obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

ZENIT BLUE BOX controller has been created in the spirit of the modern approach to technical design. It’s a Premium category product, closed
in minimalist enclosure.
*5 years guarantee!
Modern controller for sequential gas power supply systems in the volatile
phase is dedicated for 4 cylinders engines
Gas pressure sensor and MAP sensor integrated with gas-flow
temperature sensor
User friendly software for calibration and system configuration based on
ZENIT Compact and ZENIT Pro systems, which are well known for installers
Extensive diagnostic and many additional functions to facilitate the
installation
New ergonomic switch
* valid only in Republic of Poland.
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Sterownik dedykowany do samochodów 4 cylindrowych.
*3 lata gwarancji!
Kompaktowa obudowa, łatwy i szybki montaż, minimalna
ilość połączeń
Nowoczesny procesor, inteligentny przełącznik
Najlepszy w swojej klasie produkt na rynku
* obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

ECU dedicated for 4 cyl cars.
*3 years guarantee!
Compact enclosure, fast and easy mounting, minimal
number of links
Modern processor, intelligent switch
Best in its category on the market

Compact Plus

Compact Plus

Sterownik ZENIT Compact Plus

Controller ZENIT Compact Plus

Wiązka elektryczna

W iring

Zintegrowany czujnik ciśnienia gazu i MAP-sensor

Integrated MAP sensor

Przełącznik

Switch

Compact Basic

Compact Basic

Sterownik ZENIT Compact Basic

Controller ZENIT Compact Basic

Wiązka elektryczna

Wiring

Zintegrowany czujnik ciśnienia, możliwość

Integrated pressure sensor and there

podłączenia sygnału z oryginalnego MAP-sensora

is an ability to connect signal from the

w samochodzie

original MAP-sensor in the car

Przełącznik

Switch

ZENIT COMPACT

* valid only in Republic of Poland.
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ZENIT DIRECT jest innowacyjnym systemem wtrysku gazu w fazie
lotnej, dedykowanym do silników 4-cylindrowych z bezpośrednim
wtryskiem benzyny.
Wtrysk gazu w fazie lotnej
Idealne dawkowanie gazu w pełnym zakresie obrotów z minimalnym
dodatkiem benzyny
Niewyczuwalne przełączanie na gaz
Wbudowany moduł OBD/EOBD
Prosty interfejs oprogramowania
Dedykowany do konkretnego rodzaju silnika
Łatwa instalacja z dołączoną instrukcją montażu
Gotowy do pracy zaraz po montażu - predefiniowane ustawienia dla

ZENIT DIRECT

każdego silnika
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ZENIT DIRECT is an innovative system of gas injection in the
volatile phase dedicated to the 4-cylinder engines with direct petrol
injection.
Hi-tech advanced controller dedicated for direct injection engines
Air phase gas injection
Excellent gas proportions in all range of RPM
Soft switching to gas
Build in OBD/EOBD module
Simple and intuitive powerful interface
Dedicated to particular type of engine
Easy installation with the manual included
Ready to work just after installation – predefinied set-up for particular
types of engines

STEROWNIKI LPG/CNG // LPG/CNG CONTROLLERS

ZENIT DIESEL to idealne rozwiązanie dla samochodów
ciężarowych, samochodów dostawczych, autobusów, ciągników,
maszyn rolniczych i pojazdów specjalistycznych.
Nowoczesny sterownik z kategorii Premium, dedykowany do samochodów
zasilanych ON
Hermetyczna obudowa, hermetyczne 48-pinowe złącze
Zintegrowana przetwornica napięcia 24/12 V
Intuicyjny, rozbudowany interfejs

ZENIT DIESEL is a dedicated solution for trucks, vans, buses,
tractors and special vehicles.
Modern Premium controller with a dedicated category for diesel engines
Sealed cover, hermetic 48-pin connector
An intuitive, powerful interface
Integrated voltage converter 24/12 V
Universal, functional diesel engines emulators with programmable
characteristics

ZENIT DIESEL

Uniwersalne, funkcjonalne emulatory ON z programowalną charakterystyką
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PRODUCENT
PRODUCER

MODEL
MODEL

RODZAJ PALIWA
FUEL

AGC

VITO

LPG

AGC

VITO SUPER

Moc nominalna
(potwierdzona
testami*) [KM]

Zintegrowany
filtr/
Elektrozawór

Średnica wejścia
Inlet diameter

Średnica wyjścia
Outlet diameter

160 (150)

D6

D12

tak/tak
yes/yes

LPG

250 (220)

D8

D12

tak/tak
yes/yes

Tomasetto

AT-09
Alaska
Nordic
Arctic

LPG

90 (90)
150 (130)
170
240 (170)

D6
D6
D6
D8

D12
D12
D12
D14

tak/tak
yes/yes

Tomasetto

Antartic

LPG

200

D8

D12

tak/tak
yes/yes

Gurtner

BLACK

LPG

350 (330)

D6/D8

D12

nie/nie
no/no

Obrotowe wyjście,
dwa wejścia gazu
Rotating gas output,
two gas inlet

KME

Tur

LPG

200

D6

D12

nie/nie

W komplecie
elektrozawór

Nominal power
(tested*) [HP]

Integrated filter/
Electrovalve

no/no

Inne
Others

Zdjęcie
produktu

Product photo

Included electrovalve

* Pełna gama oferowanych przez AG Centrum reduktorów jest dostępna w katalogu na stronie www.agcentrum.pl
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MODEL
MODEL

RODZAJ PALIWA
FUEL

Nominal power
(tested*) [HP]

Średnica wejścia
Inlet diameter

Średnica wyjścia
Outlet diameter

Zintegrowany
filtr/
Elektrozawór

Integrated filter/
Electrovalve

KME

Silver

LPG

240 (200)

D6/D8

D12

nie/nie
no/no

KME

Gold

LPG

350 (330)

D8

2xD12

nie/tak
no/yes

KME

Twin

LPG

400

2xD6

2xD12

nie/nie
no/no

Zavoli

Zeta:
N
S

LPG

130 (130)
150 (150)

D6

D12

Tomasetto

AT12
RMAT3800

CNG

250 (200)

D6

D14

nie/tak
no/yes

Tomasetto

AT12
RMAT3820

CNG

400

D6

D14

nie/tak
no/yes

Inne
Others

Zdjęcie
produktu
Product photo

Tylko w wersji turbo,
w komplecie elektrozawór

Turbo version only,
electrovalve included

Tylko w wersji turbo
Turbo version only

nie/nie

no/no

REDUKTORY / REDUCERS

PRODUCENT
PRODUCER

Moc nominalna
(potwierdzona
testami*) [KM]

* Full range of offered by AG Centrum reducers, is presented on website: www.agcentrum.pl
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WTRYSKIWACZE / INJECTORS

PRODUCENT
PRODUCER

MODEL
MODEL

Hercules

GISM-I3110
GISM-I3100

Hercules

GISM-I3010
GISM-I3000
BF

Moc na cylinder
[KM] dla LPG
Power per cyl.
[HP] for LPG

15 – 43

60

Minimalny czas
otwarcia [ms] przy
P=1 [bar]
Minimum open time

Konfiguracja. w jakiej
występuje
Available sets

Rezystancja
cewki [Ω]
Coil
resistance [Ω]

Inne
Others

2,5

Pojedynczo lub
w listwie z
2, 3 i 4 wtryskiwaczami
Single or set in rail
(2, 3 and 4 injectors)

1,7

Wydatek regulowany dyszami:
Nozzle flow regulation:
bez dyszy/no nozzle .............................43 KM (HP)
dysza/nozzle..................2,4mm - 24 – 36 KM (HP)
dysza/nozzle..................2,1mm - 17 – 27 KM (HP)
dysza/nozzle........................... 1,8mm<20 KM (HP)

2,5

Pojedynczo lub
w listwie z
2, 3 i 4 wtryskiwaczami
Single or set in rail
(2, 3 and 4 injectors)

1,7

2,0

Wydatek regulowany dyszami:
Nozzle flow regulation:
dysza/nozzle......................3 mm - 33-47 KM (HP)
dysza/nozzle................... 2,4 mm - 24-36 KM (HP)
dysza/nozzle................... 2,1 mm - 17-27 KM (HP)
dysza/nozzle.......................1,9 mm - <20 KM (HP)

1,2
1,9 lub 3
1,9 lub 3
1,9 lub 3

Model 2000 różni się od modelu
2001 złączem oraz opornością cewki.
There is a difference between H2000 and H2001
with conector and coil resistance.

1,9

Wydatek regulowany dyszami:
Nozzle flow regulation:
bez dyszy/no nozzle .............................43 KM (HP)
dysza/nozzle.................2,4mm - 24 – 36 KM (HP)
dysza/nozzle.................2,1mm - 17 – 27 KM (HP)
dysza/nozzle.......................1,8mm - <20 KM (HP)

1,9

Wydatek regulowany dyszami:
Nozzle flow regulation:
bez dyszy/no nozzle .............................43 KM (HP)
dysza/nozzle.................2,4mm - 24 – 36 KM (HP)
dysza/nozzle.................2,1mm - 17 – 27 KM (HP)
dysza/nozzle.......................1,8mm - <20 KM (HP)

Hercules

GISM-I2000
BLUE

20-47

2,5

W listwie z
2, 3 i 4 wtryskiwaczami
In rail
(2, 3 and 4 injectors)

Hana

H2000/2001
AA – niebieskie
A – zielone
B – czerwone
C – czarne

42 – 50
33 – 43
24 – 36
17 – 27

2,2
2,4 – 2,8 **
2,2 – 2,7 **
2,0 – 2,6 **

Pojedynczo lub
w listwie z
2, 3 i 4 wtryskiwaczami
Single or set in rail
(2, 3 and 4 injectors)

2,8

Pojedynczo lub
w listwie z
2, 3 i 4 wtryskiwaczami
Single or set in rail
(2, 3 and 4 injectors)

2,5

W listwie
z 3 i 4 wtryskiwaczami
In rail
(3 and 4 injectors)

Hana

Hana

H2001 Gold

H2002

15 – 43

15 – 43

* - dla silnika 4-cylindrowego /for 4 cyl. engines only
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Zdjęcie produktu
Product photo

** - zależy od oporności cewki/ depends on coil resistance

WTRYSKIWACZE // INJECTORS

MODEL
MODEL

Rail

IG1

45

Minimalny czas
otwarcia [ms] przy
P=1 [bar]
Minimum open
time

3,5

Rezystancja
występuje
Available sets

W listwie
z 3 i 4 wtryskiwaczami

Coil

3

In rail (3 and 4 injectors)

Tomasetto

Valtek

IT01

30
30 BFC

40

40
45

3,7

3,5

W listwie
z 2, 3 i 4 wtryskiwaczami

In rail
(2,3 and 4 injectors)

W listwie
z 2, 3 i 4 wtryskiwaczami
In rail
(2,3 and 4 injectors)

Inne
Others

Zdjęcie produktu
Product photo

Konstrukcja wzorowana na Valteku.
Skok 0,6mm.

Construction basing on Valtek. Pitch: 0,6 mm.

2

Wersja 30 – skok tłoczka 0,4mm
3

Version 30 - pitch: 0,4 mm
Wersja 30BFC – skok tłoczka 0,6mm

Version 30BFC - pitch: 0,6 mm

WTRYSKIWACZE / INJECTORS

PRODUCENT
PRODUCER

Moc na cylinder
[KM] dla LPG
Power per cyl.
[HP] for LPG
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AG Centrum jest autoryzowanym dystrybutorem produktów marek: /AG Centrum is official distributor of:
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Tomasetto Achille Spa

Tomasetto Achille Spa

Tomasetto Achille Spa posiada w swojej ofercie szeroką gamę reduktorów,
wielozaworów oraz akcesoriów do systemów LPG i CNG.

Tomasetto Achille Spa offers a wide range of reducers, multi-valves and
other accessories for LPG/CNG systems.

HANA

HANA

HANA to światowej klasy producent wtryskiwaczy oraz systemów
wtryskowych do instalacji LPG i CNG.

HANA is a world class producer of injectors for LPG/CNG systems.

AUTRONIC

AUTRONIC

Znany na całym świecie, producent
wykorzystywanych w systemach LPG.

układów

elektronicznych

World-wide known producer of electronics dedicated for LPG systems.

STAKO

STAKO

ciśnieniowych, m.in. dla systemów LPG i CNG.

vessels for LPG/CNG systems.

GZWM S.A.

GZWM S.A.

GZWM S.A. produkuje wysokiej klasy zbiorniki LPG oraz osprzęt do nich.

GZWM S.A. is a manufacturer of high calss vessels for LPG/CNG systems.

JLM Lubricants

JLM Lubricants

JLM Lubricants B.V. oferuje pełną gamę lubrykantów, środków chroniących
i konserwujących silniki pracujące z systemami LPG i CNG.

JLM Lubricants B.V. offers full range of lubricants and protective liquids for
LPG/CNG systems.

Pełne informacje o oferowanych przez AG Centrum produktach ww. marek, uzyskacie Państwo kontaktując się z naszym Działem Handlowym pod numerem telefonu: 48 322 27 27.

For more information about offered by AG Centrum products , please contact our Export Department, phone: +48 48 322 27 39.

DYMCO CO LTD

DYMCO CO LTD

Producent akcesoriów dedykowanych do systemów zasilania LPG i CNG
W ofercie posiada reduktory elektrozawory oraz inne akcesoria.

World wide producer of accesories dedicated for LPG and CNG systems.
They offers reducers, multi valves and other accesories.

ERC

ERC

ERC additive posiada w ofercie pełną gamę lubrykantów oraz
środków chroniących i konserwujących silniki

ERC additive offers a full range of lubricants for engines
protection and conservation

VALTEK

VALTEK

Ogólnoswiatowy producent wtryskiwaczy do instalacji LPG/CNG

One of word wide leader producer of injectors for LPG/CNG

FAGUMIT

FAGUMIT

na rynku krajowym węży nisko i średniociśnieniowych.

"Fagumit" Sp. z o.o. is a leading manufacturer in the domestic market
of low and medium pressure hoses.

PARKER

PARKER

Parker Hannifin jest światowym liderem w dziedzinie technologii
sterowania i kontroli.

Parker Hannifin is a Fortune 250 global leader in motion
and control technologies.

"Fagumit" Sp. z o.o. jest wiodącym producentem

…i wielu innych /… and many others producers and suppliers
Pełne informacje o oferowanych przez AG Centrum produktach ww. marek, uzyskacie Państwo kontaktując się z naszym Działem Handlowym pod numerem telefonu: 48 322 27 27.

For more information about offered by AG Centrum products , please contact our Export Department, phone: +48 48 322 27 39.

OFEROWANE MARKI / OTHER BRANDS

OFEROWANE MARKI // OTHER BRANDS
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DANE KONTAKTOWE / CONTACT

CENTRALA FIRMY
HEADQUARTERS
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AG Centrum
ul. Chorzowska 11A
26-600 Radom, Poland
tel. (48) 322 27 20
fax (48) 322 27 32
agc@ agcentrum.pl
www.agcentrum.pl

EXPORT DEPARTMENT
+48 48 322 27 39
Skype: agc-export
tomek@ agcentrum.pl
ewa@ agcentrum.pl
g.ozdoba @ agcentrum.pl

ODDZIAŁY / BRANCHES

DANE KONTAKTOWE // CONTACT

Oddział Kielce
ul. Łódzka 282 A
25-655 Kielce
kom. 606 140 509
kielce @ agcentrum.pl

Oddział Sosnowiec
ul. Struga 1
41-200 Sosnowiec
tel./fax: (32) 297 40 06
kom. 666 018 715
slask@ agcentrum.pl

Oddział Bydgoszcz
ul. Grunwaldzka 32
85-236 Bydgoszcz
tel./fax: (52) 376 32 55
kom. 666 018 706
bydgoszcz@ agcentrum.pl

Oddział Rzeszów
Pogwizdów Nowy 662
36-062 Zaczernie
tel./fax: (17) 857 62 97
kom. 666 018 719
rzeszow@ agcentrum.pl

Oddział Częstochowa
ul. Warszawska 380
42-200 Częstochowa
tel./fax: (34) 314 79 49
kom. 606 147 150
czestochowa@ agcentrum.pl

DANE KONTAKTOWE // CONTACT

ZAPRASZAMY DO NASZYCH ODDZIAŁÓW

PRZEDSTAWICIEL

Przedstawiciel
woj. warmińsko-mazurskie
woj. pomorskie
kom. 698 983 111
olsztyn@ agcentrum.pl
Przedstawiciel
woj. dolnośląskie
kom. 698 983 855 / 666 018 712
wroclaw@ agcentrum.pl

PRZEDSTAWICIEL

PRZEDSTAWICIEL
ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA

Przedstawiciel
woj. lubelskie
kom. 600 895 959
lublin@ agcentrum.pl
INFOLINIA TECHNICZNA
800 70 30 39*, 606 145 996
*numer bezpłatny z telefonu stacjonarnego

ODDZIAŁ KIELCE

ODDZIAŁ SOSNOWIEC
ODDZIAŁ RZESZÓW

DANE KONTAKTOWE / CONTACT

ODDZIAŁ BYDGOSZCZ
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