
Historia firmy Dargaz rozpoczyna siê od uruchomienia w 1992 roku w Soko³owie Podlaskim na ulicy Wêgrowskiej 12
stacji wymiany oleju silnikowego, drobnych napraw samochodów osobowych oraz sprzeda¿y gazu LPG 
oraz dystrybucjê gazu p³ynnego w butlach na terenie miasta. 
W roku 1994 wdro¿yliœmy monta¿ instalacji LPG stawiaj¹c ne ekonomiê i ekologiê u¿ytkowania pojazdów.
Trzy lata póŸniej o czystoœæ aut naszych klientów dba zainstalowana pierwsza w Soko³owie Podlaskim 
myjnia automatyczna wspierana w póŸniejszym okresie o pó³automatyczn¹ myjniê rêczn¹.
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Od roku 2004 oprócz sprzeda¿y gazu LPG uruchamiamy dystrybucjê  benzyny oraz oleju napêdowego 
tworz¹c dla klientów pe³n¹ ofertê stacji paliw.
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Dziêkujemy naszym klientom za zaufanie jakim nas obdarzyli przez wszystkie lata 
i zapraszamy do zapoznawania siê z nasz¹ wci¹¿ powiêkszaj¹c¹ siê ofert¹.
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Rozwijaj¹cy siê przemys³ motoryzacyjny w Polsce wymaga regularnego sprawdzania sprawnoœci eksploatowanych 
pojazdów. W roku 2005 nasza firma wzbogaca ofertê o badania aut na naszej Stacji Kontroli Pojazdów.
Firma równie¿ instaluje i legalizuje do samochodów ciê¿arowych systemy tachografów. 
Dodatkowo systematycznie poszerzamy mo¿liwoœci diagnostyczne i wyposa¿amy stacjê w zestawy 
do naprawy i uzupe³niania systemów klimatyzacji oraz ustawiania zbie¿noœci kó³, 
oferujemy sprzeda¿ ogumienia i serwis kó³.
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Firma DARGAZ rozpoczê³a swoj¹ dzia³alnoœæ w Soko³owie Podlaskim na ulicy Wêgrowskiej 12 w wyniku przekszta³cenia Spó³ki 
Auto Land w 1998 roku.
G³ównym kierunkiem rozwoju naszej firmy by³ Monta¿ Instalacji Gazowych w samochodach stawiaj¹c na ekonomiê i ekologiê 
u¿ytkowania samochodu. Równorzêdn¹ dziedzin¹ naszej dzia³alnoœci by³a sprzeda¿gazu LPG wraz z dystrybucj¹ gazu Propan 
Butan w butlach na terenie miasta i okolicznych miejscowoœci.
Byliœmy jedn¹ z pierwszych firm która prowadzi³a dystrybucjê butli z gazem p³ynnym na tym terenie.
Kolejnym kierunkiem dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa by³o uruchomienie w 1999 roku pierwszej w mieœcie 
automatycznej Auto Myjni samochodowej. W odpowiedzi na du¿e zainteresowanie t¹ us³ug¹ w 2001 roku dobudowaliœmy drugie 
stanowisko.
Wraz z rozwojem bran¿y Samochodowych Instalacji Gazowych k³ad¹c nacisk na profesjonalny monta¿ instalacji i pod¹¿aj¹c za 
stale rozwijaj¹c¹ siê gospodark¹ w 2004 roku zak³adamy pierwszy Sekwencyjny Wtrysk Gazu. Du¿y popyt na monta¿ instalacji 
wraz z zapotrzebowaniem naszych klientów na tego rodzaj us³ugi wymusi³ na nas otwarcie nowego kierunku dzia³alnoœci w postaci 
Stacji Kontroli Pojazdów która dzia³a od 2003 roku. Aby zapewniæ kompleksow¹ obs³ugê klienta w bran¿y motoryzacyjnej w 2006 roku 
rozbudowujemy istniej¹c¹ Stacjê Auto Gaz o Stacjê Paliw w której sprzedajemy oprócz LPG tak¿e Olej Napêdowy ON i benzyny 
Pb95 i Pb 98. Oferujemy jednoczeœnie szeroki wybór artyku³ów spo¿ywczych, monopolowych i motoryzacyjnych w sklepie przy Stacji 
Paliw otwartej 24h. 
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Dodatkowo systematycznie poszerzamy mo¿liwoœci diagnostyczne rozbudowuj¹c SKP w 2009 roku w Okrêgow¹ Stacjê Kontroli 
Pojazdów pod patronatem Instytutu Transportu Samochodowego wyposa¿aj¹c j¹ dodatkowo w serwis i legalizacjê Tachografów 
Cyfrowych, urz¹dzenia do nape³niania klimatyzacji samochodowych, oraz profesjonalny system do komputerowej geometrii kó³.
Œwiadczymy us³ugi w zakresie sprzeda¿y opon i serwisu kó³. Oferujemy równie¿ zakuwanie wê¿y hydraulicznych we wszelkich 
mo¿liwych przekrojach maj¹c na stanie bogaty wybór wê¿y, koñcówek, kolanek.
Dla goœci naszej stacji otwieramy w 2010 roku Moto Bar w którym serwujemy pyszne obiady domowe jak równie¿ 
szybkie dania. 
W 2014 roku uruchomiliœmy now¹ inwestycjê w postaci drugiej Stacji Paliw na ulicy Siedleckiej 86 
w Soko³owie Podlaskim
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