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Inter Cars jedničkou v prodeji dílů Truck & Bus 
 
Společnost Inter Cars Česká republika s.r.o. potvrdila i v roce 2017 pozici největšího prodejce 
náhradních dílů Truck & Bus. „Dlouhodobě pracujeme v České republice na tom, abychom byli 
schopni nabídnout našim zákazníkům ty nejlepší podmínky v oblasti dodávek náhradních dílů na 
nákladní vozidla, přívěsy, návěsy, autobusy a to se nám vrací v prodejních výsledcích již několik let. 
Rok 2017 je již dávno za námi a i v následujícím období chceme naše služby dále zkvalitňovat a 
současnou pozici upevňovat“, říká Michal Holík, obchodní ředitel Truck & Bus. 
 
V roce 2018 pokračuje rozvoj pobočkové sítě, kde nabízíme pracovní uplatnění zkušeným 
odborníkům ze segmentu Truck & Bus, kteří dokonale využijí naši širokou nabídku náhradních dílů 
a poskytnou tak zákazníkovi dokonalý prodejní servis. Je pravidlem, že každý měsíc naskladňujeme 
pro naše zákazníky cca 600 nových náhradních dílů na užitková vozidla, hlavně v souvislosti 
s vývojem vozového parku v České republice, přičemž v nabídce máme více jak 500 000 položek. 
Vše je podpořeno velmi silným dodavatelským zázemím (jen v oblasti Truck & Bus spolupracujeme 
s více než 440 výrobci náhradních dílů). Nejen díky tomu může Inter Cars svým zákazníkům 
nabídnout zajímavé obchodní podmínky. Svůj vliv sehrálo i spuštění projektu Truck Centra, v jehož 
rámci dochází k neustálému personálnímu posilování poboček o truck specialisty, v Praze a 
Středních Čechách.   
 
„Rychlá dostupnost náhradních dílů je zejména v oblasti nákladní dopravy klíčová. Proto jsme již 
zahájili zcela nový projekt, jehož výsledkem bude nový centrální sklad. Díky němu ještě zvýšíme 
dostupnost zboží a rychlost jeho dodání k zákazníkům. Naše služby chceme dále zkvalitňovat a 
naplnit tak naše motto „Cesta k vyšším standardům“.  Pokračuje i rozvoj servisní sítě Q-SERVICE 
TRUCK, která bude schopna nabídnout vysoce kvalitní servisní služby a to zákazníkům z celé Evropy 
a během letošního roku chceme spustit i novou verzi našeho webového katalogu. Věříme, že i díky 
výše uvedenému, se nám podaří naši pozici v prodeji náhradních dílů TRUCK & BUS, ještě více 
v České republice posílit“, dodává závěrem Michal Holík 
 


