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Kvalitní produkty nemusí být drahé! To je přesně heslo, kterého se držíme v  rámci naší nabídky 
doporučených značek. V  rámci tohoto sortimentu nabízíme širokou škálu náhradních dílů, která 
pokryje většinu vozového parku. 

Koupí našich doporučených značek neprohloupíte – dostanete kvalitní náhradní díl, za skvělou 
cenu! 

Automotive Brake Engineering

DOPORUČENÉ ZNAČKY INTER CARS 
– PRÉMIOVÉ PRODUKTY S VÝBORNOU CENOU

ZÁRUKA KVALITY

Kvalita je v automobilovém průmyslu synonymem pro bezpečnost, obzvláště v oblasti podvozkových 
a brzdových dílů. 

Pro dosažení maximální spokojenosti zákazníků je výroba ve všech fázích neustále monitorována a na 
trh se dostává pouze maximálně prověřený výrobek s vysokou jakostí. Jedná se o certifi kované produkty 
z výrobních závodů, které rovněž dodávají zboží pro OE trh a spolupracují s ostatními světovými 
značkami. Například chladiče Thermotec jsou vyráběny ve stejném závodě jako například produkty 
značek Nissens nebo Behr. 

Kvalitu výrobků rovněž zvyšuje spolupráce s  externími subjekty,  jako jsou například technické 
univerzity, automobilový institut či pravidelná školení na téma jakosti a kvality.
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PŘEHLED ZNAČEK

ABE: 
BRZDOVÉ SYSTÉMY

MAGNUM TECHNOLOGY:
SYSTÉMY ODPRUŽENÍ

kompletní sortiment brzdových komponentů 
pro asijské i evropské vozy

brzdové kotouče, brzdové bubny, brzdové 
destičky, čelisti, válečky, hydraulické prvky, 
hydraulické prvky spojky (brzdová čerpadla, 
brzdové třmeny, čerpadla spojky, prvky pro 
vystavování spojky)

také fl exibilní brzdové potrubí







tlumiče pérování, pružiny, plynové vzpěry, 
gumové montážní prvky pro asijské i evropské 
vozy

Magnum Truck - divize pro nákladní 
automobily
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části zavěšení kol

klouby, vzpěry

ramena, stabilizátory a další

sady ložisek kol převážně pro asijské vozy

prémiová kvalita od předních 
japonských výrobců 
(NSK, Nachi, NTN, Koyo)

vhodné pro osobní i nákladní vozy

ložiska kol, převodovky

uložení hnacího hřídele (LKW)

napínací a vodící kladky

křížové čepy hnacího hřídele (LKW)

díly chladící soustavy (chladiče, ventilátory, 
vodní čerpadla, topná tělesa)

A/C díly

části zavěšení kol, klouby, vzpěry, ramena, 
stabilizátory apod. převážně pro evropské 
vozy

výhodná nabídka pro vozy ŠKODA

olejové

vzduchové

kabinové

palivové

spojkové sady pro evropské i asijské automobily

spojkové sady pro nákladní automobily

homokinetické klouby (vnější i vnitřní)

manžety + spony













































alší nabídka pro vozy ŠK
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BTA: LOŽISKA PRO EVROPSKÉ, 
AMERICKÉ I ASIJSKÉ VOZY

NEXUS: 
SPOJKOVÉ SADY

THERMOTEC: 
CHLAZENÍ PRO OSOBNÍ I NÁKLADNÍ VOZIDLA

PASCAL: HOMOKINETICKÉ KLOUBY 
PRO EVROPSKÉ I ASIJSKÉ VOZY

KANACO:  
LOŽISKA A LOŽISKOVÉ SADY

JC PREMIUM: 
FILTRY

YAMATO: PODVOZKOVÉ DÍLY, 
PŘEDEVŠÍM PRO ASIJSKÉ VOZY

FORTUNE LINE: PODVOZKOVÉ DÍLY, 
PŘEDEVŠÍM PRO EVROPSKÉ VOZY
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vysoká kvalita a pokročilé výrobní technologie

odolnost a ochrana i při nejtěžších pracovních podmínkách

vysoký komfort a bezpečnost při jízdě

díly dodávané také přímo na OE trh

alternativní výrobci k OE dílům

nízké procento reklamací srovnatelné s TOP brandy

existence reklamačního, zkušebního oddělení

kvalitní prodejní místa a personál

skvělý poměr cena / kvalita

skladové zázemí našich poboček a centrálního skladu v Polsku

výborné prodejní výsledky na trzích EU

Inter Cars je exkluzivní distributor těchto značek v ČR

PŘEDNOSTI DOPORUČENÝCH ZNAČEK

/intercarscz.cz @InterCarsCZ #Intercarscz

Inter Cars Česká republika s.r.o.
Novodvorská 1062/12, 142 00 Praha 4

Tel.: 261 344 080

E-mail: intercarscz@intercars.eu
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