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Vážení obchodní přátelé,

je mi potěšením vás opět přivítat na strán-

kách našeho časopisu a věřím, že i tentokrá-

te vám přineseme mnoho zajímavých infor-

mací a IC Journal pro vás bude příjemným 

jarním osvěžením.

„Pořád se něco děje.“ Zní věta jednoho velmi 

známého „barda“ brněnské metropole z pro-

středí Divadla na provázku, Franty Kocourka. 

Již před 40 lety tímto výrazem komentoval 

běh života. V jeho podání to bylo úsměvné, 

charismatické a vše říkající konstatování. 

Přestože nebyl žádný vědátor nebo fi lozof, 

určitě jakoby předvídal, že i doba, která při-

jde, nás rozhodně nebude nudit.

Možná si někteří z vás vzpomenou na moje 

úvodní slova z předchozího čísla, kdy jsem si 

lehce dovolil komentovat ekonomickou si-

tuaci. Použil jsem výraz, že se svět pomalinku 

probouzí z několik let dlouhé párty, kdy jsme 

žili a jeli možná na poněkud větší výkon, než 

na který bylo naše auto konstruováno. Nyní 

máme za sebou prvních pár měsíců procit-

nutí a myslím, že se zase nic tak katastrofál-

ního nestalo. Tedy nic, co by se již cyklicky 

v historii neopakovalo. 

Jasně, akciový trh se chová nepředvídatel-

ně, česká měna se mění jak dubnové po-

časí, banky přitvrdily do této chvíle velmi 

benevolentní režim půjček a úvěrů, politici 

se předhánějí v představování záchranných 

balíčků, ekonomové věhlasných jmen by si 

ve svých prognózách nic nezadali s okultisty 

a kartářkami, neboť i oni jen mluví, aniž by si 

byli jisti, co přinese zítřejší den, média kaž-

dý den přinášejí naprosto senzační závěry, 

které jsou další den úplně jinak, a tak bych 

mohl pokračovat dál. Prostě pořád se něco 

děje a sledovat to je přinejmenším velmi 

zajímavé.   

A co na to běžný člověk, motorista nebo 

podnikatel? 

Lehce zpomalil rychlost, podřadil na nižší 

rychlostní stupeň, ale co je podstatné, jede 

se dál. Prostě většina z nás se přizpůsobila 

situaci a dál se snaží „makat“ tak, aby zajistila 

sebe a své rodiny, bez ohledu na to, co ona 

média, politici nebo ekonomové řeší. Mys-

lím, že tak je to v pořádku. Lidstvo zafunguje 

jako naše tělo při nějaké nemoci, přepne na 

úspornější režim, nemoc eliminuje, překoná 

(ve většině případů) a dál bude fungovat 

k naší radosti. 

A jaký je z toho závěr pro nás, kteří podniká-

me v prodeji autodílů a opravárenství? 

V zásadě opět nic katastrofálního, jezdit se 

nepřestalo, opravy vozů se pravda lehce 

přesouvají v čase, ale nakonec se automo-

bil musí zprovoznit a prodej automobilů se 

opět rozběhne, neboť jak v Čechách, tak na 

Slovensku (zde opět byli bratři o něco rych-

lejší) se díky daňovým opatřením zatraktivní 

nákup vozů pro podnikatele a běžného mo-

toristu.

A podobně jako se nezastavilo dění kolem 

nás, i ve světě Inter Cars se „pořád něco 

děje“. 

V době, kdy čtete toto vydání, bude asi 30 

členů VIP Clubu Inter Cars na poznávacím 

zájezdu v rovníkové Africe v atraktivní desti-

naci, kterou stát Keňa bezpochyby je. V polo-

vině května se více než 200 držitelů věrnost-

ních karet podívá do egyptské Hurghady, 

aby zde relaxovali po dlouhých zimních mě-

sících. Všem členům VIP Clubu Inter Cars 

tímto chceme poděkovat za přízeň, kterou 

nám věnují. Vás, zatím nečleny, tímto zvu na 

řadu dalších akcí, které chystáme pro členy 

VIP Clubu Inter Cars 2009. Za jeho třešničku 

na dortu jednoznačně považujeme exotický 

Vietnam.

Rovněž pokračujeme v budování naší distri-

buční sítě poboček. V Česku jsme v březnu 

zahájili činnost v Jihlavě, v dubnu nabídne-

me naše služby ve Velkém Meziříčí a v polo-

vině roku bychom vás rádi oslovili v Ústí nad 

Labem. Na Slovensku je tempo ještě svižněj-

ší, na konci uplynulého roku jsme otevřeli 

pobočku v Trenčíně, v lednu potom 2. po-

bočku v Bratislavě a 1. 4. zahajujeme činnost 

v Ružomberku.

Pro ty z vás, kteří zvažují rozšíření vybavení 

svých dílen či plánují nákup diagnostiky, 

jsme připravili řadu novinek. Novinkou v sor-

timentu garážového vybavení jsou značky 

EUROLIFT, EFFEMME a FASEP, v oblasti dia-

gnostiky jsme také rozšířili nabídku a vedle 

renomovaného BOSCHE a DELPHI nabízíme 

i značku TEXA. Jako bonus uvádíme na trh 

individuální fi nanční program tak, abychom 

vyšli vstříc i vám, kteří nedisponujete oka-

mžitou hotovostí.

Pokračovat ve výčtu všeho, co je připraveno 

v dílně Inter Cars na sezónu JARO 2009, by 

nemělo smysl, na dalších stránkách se vše 

podstatné dočtete od mnohem fundova-

nějších odborníků, tedy mých kolegů.

Přeji vám, zákazníkům společnosti Inter Cars 

a všem příznivcům motorismu, úspěšné 

jaro. Ať ho pokud možno bez ztráty květinky 

zvládneme a opět se setkáme v dalším čísle 

IC Journalu. Naše společnost, pracovníci na 

našich pobočkách a všichni ostatní jsou tu 

pro vás, aby se vám každý den pokoušeli 

pomáhat v jistě nelehkém podnikání, jakým 

autobranže určitě je. Spolu s Inter Cars však 

k cíli určitě úspěšně dorazíme.

Na další společný obchod se za celý Inter 

Cars team těší

Martin Havlík

výkonný ředitel
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Přestože se všude a ve všech pádech skloňu-

je fi nanční krize, nám se daří dál rozvíjet naše 

aktivity a pobočkovou síť. Na začátku roku 

2009 jsme otevřeli v pořadí desátou poboč-

ku Inter Cars na Slovensku a zároveň druhou 

v Bratislavě, tentokrát v Petržalce. Více se do-

zvíte na straně 9. 

Ani v Česku nejsme pozadu a na začátku 

března jsme spustili prodej na další, v pořadí 

již jedenácté pobočce, a to v Jihlavě. V nově 

vybudovaném areálu na skladové ploše o roz-

měrech 250 m2 je k dispozici více než 10 000 

položek zboží. Dalších 270 000 referencí je 

k dispozici na centrálním skladě ve Varšavě 

s dodáním do 24 hodin. Zbývajících 500 000 

referencí je k dodání 

dle dodacích schop-

ností výrobce.

V době vydání to-

hoto čísla IC Jour-

nalu, tzn. na začátku 

dubna, došlo k ote-

vření další pobočky 

společnosti Inter 

Cars, tentokrát se 

jedná o Velké Me-

ziříčí. Více informa-

cí o naší dvanácté pobočce vám přineseme 

v příštím vydání.

Přijměte naše srdečné pozvání k návštěvě 

některé z našich poboček

Rozvoj pobočkové sítě Inter Cars

Dne 27. 11. 2008 proběhlo v Dolních Kou-

nicích nedaleko Brna každoroční setkání 

členů mezinárodní sítě servisů AutoCrew. 

Obsahem setkání bylo nejen krátké zhodno-

cení končícího roku 2008, ale zejména před-

stavení plánů dalšího rozvoje sítě a návrhů 

podpory partnerských autoservisů. Účastní-

ky byli jak stávající členové, tak nově přistu-

pující zájemci z Česka a Slovenska. Čestným 

hostem byl pan Jiří Kropáček, zástupce ně-

mecké fi rmy ZF Trading GmbH, která má ve 

svém portfóliu značky SACHS, LEMFÖRDER, 

BOGE, a ZF Parts je zakladatelem celoevrop-

ské servisní sítě AutoCrew. AutoCrew vyšlo 

z původní servisní koncepce OSS – Original 

Sachs Service a vzniklo jako reakce na nové 

požadavky trhu po zavedení tzv. blokové vý-

jimky. AutoCrew je tzv. full service concept 

– plnohodnotný servisní koncept  a servi-

sy AutoCrew můžete v současnosti nalézt 

v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Polsku, 

Nizozemsku, Česku a na Slovensku. Členské 

autoservisy se několikrát umístily na před-

ních příčkách v nezávislé anketě „Autoservis 

roku“ a získaly ocenění „Stiftung Warentest“ 

se známkou „GUT“.

AutoCrew už také v Praze

Již druhým rokem funguje tato rovnice 

na bázi sportovně obchodního přátelství. 

Máme totiž možnost být jedním z partne-

rů Loprais Tatra Teamu, který se pravidelně 

účastní těch nejvýznamnějších podniků ve 

světě a logicky tedy i Dakaru. Není asi nic 

těžšího a náročnějšího. Letošní rok se sice 

Alešovi lepila smůla na paty a i přes houžev-

natý boj se všemi nástrahami se týmu bo-

hužel již nepodařilo rozjet závodní Tatru do 

poslední etapy, přesto celý tým ukázal svou 

sílu a rok 2010 bude určitě úspěšnější.

Očekávané se stalo skutkem a na tiskových 

konferencích v Buenos Aires, resp. Santiagu 

de Chile bylo dne 2. a 3. března oznámeno, 

že Argentina a Chile budou v lednu 2010 

hostit i 32. ročník dakarské rallye. Jak pořa-

datelská A.S.O., tak i hostitelské země vyhod-

notily premiérový jihoamerický ročník jako 

komerčně úspěšný (televizní zpravodajství 

se líbilo a kolem trati sledovalo soutěž dle 

odhadu pořadatelů na tři miliony diváků). 

Argentina i Chile tedy potvrdily své vklady 

a podporu při organizaci i dalšího ročníku. 

Dakar se tedy usídluje na jihoamerickém 

území na delší dobu, než mohlo znamenat 

roční provizorium. Pořadatelé se tedy mo-

hou plně koncentrovat výhradně na zkvalit-

nění trasy tak, aby umožňovala rovnocenné 

soupeření s možností předjíždět protivníky 

a aby vyzdvihla typy terénů, které jsou Daka-

ru principiálně skutečně vlastní.

Na závěr dovolte, abychom se připojili k zá-

stupu gratulantů a popřáli legendě automo-

bilového rallye sportu a ikoně Dakaru – Karlu 

Lopraisovi k jeho životnímu jubileu. Karel to-

tiž 4. března oslavil šedesátiny. Přejeme vše 

nejlepší, hodně zdraví a ještě mnoho úspě-

chů jemu i celému týmu.

Loprais Team + Inter Cars = DAKAR

Ve dnech 5.–15. března 2009 proběhl již 79. 

ročník světoznámého autosalonu v Ženevě. 

Jeho branami prošlo přibližně 648 000 ná-

vštěvníků, což je sice o 9,4 % méně než vloni, 

ale v době, kdy ze všech stran slyšíme o všu-

dypřítomné fi nanční krizi, to lze považovat za 

dobrý výsledek. Mezi vystavovateli nechyběl 

žádný z výrobců automobilů a jejich stánky 

rozhodně nepůsobily skromnějším dojmem 

než v předchozích letech. Důraz byl letos, 

ostatně jako už posledních několik let, kladen 

na ekologii – ekologické automobily měly 

poprvé samostatnou expozici. V Ženevě se 

představilo více než 80 novinek ve světové 

premiéře a jednou z nich byl i českými moto-

risty tak dlouho očekávaný model Škoda Yeti. 

K dalším významným novinkám patří: Audi 

A4 allroad quattro, BMW Concept 5 GT, Cit-

roën C3 Picasso, Dacia Duster Concept, Ford 

Iosis Max, Mercedes E Coupé, Opel Ampera, 

Peugeot 3008, Renault Mégane Grandtour 

a CC-Concept, Toyota Prius, Volkswagen Polo 

a Porsche Cayenne Diesel. Více informací 

o ženevských novinkách naleznete na stra-

nách 16–17.

Autosalon v Ženevě
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Nadcházející sezona letních pneumatik se 

nese ve znamení jak již známých a oblíbe-

ných dezénů, tak i zajímavých novinek. V naší 

nabídce naleznete výrobky té nejvyšší kvality 

od mnoha předních světových výrobců za 

velice příznivé ceny, a to jak v běžných, tak 

i specifi ckých rozměrech. To vše ve vynikající 

dostupnosti. 

Novinkou je například pneumatika Uniroyal 

Rain Expert se směrovým dezénem, jejíž 

vlastnosti oceníte hlavně za deštivého po-

časí. Goodyear Optigrip poskytuje novou 

technologii Smartwear, díky které dochází 

k odhalování nových drážek v závislosti na 

čase a opotřebení. Goodyear Effi  cientgrip 

s asymetrickým dezénem a účinnými multi-

mikrokanály nabízí vynikající držení stopy 

a přilnavost na všech površích. 

V nabídce společnosti Inter Cars naleznete 

samozřejmě nejen klasické plechové, ale 

také i hliníkové disky mnoha výrobců, jako 

jsou například Rial, Alutec, Autec, Enzo, Dotz 

a další. Více informací naleznete na straně 

13.

Novinky v sortimentu letních pneumatik

Každoročně se vždy na začátku roku koná 

speciální akce pod názvem „Ledová Praha“ 

určená dětem z dětských domovů. Ani le-

tošní rok nebyl výjimkou, a tak několik dětí 

z Domůvku ve Strážnici, nad kterým máme 

patronát v rámci našeho projektu IC Family, 

mělo možnost přijet do Prahy. Pro děti byl 

připraven velmi bohatý a nabitý program 

v podobě divadelních představení, muzikálů 

a koncertů, všechny měly zpřístupněna mu-

zea a památky a mnoho dalšího, ale o tom 

už se dočtete na straně 35, kde je autentická 

reportáž z celého pobytu dětí v Praze.

IC Family – Ledová Praha 2009

V minulém čísle IC Journalu jsme vám před-

stavili podobu VIP Clubu Inter Cars pro letoš-

ní rok. Malou rekapitulaci toho nejpodstat-

nějšího naleznete na stranách  10 a 11. V této 

chvíli jsou členové VIP Clubu na 10denním 

výletu za dobrodružstvím v Keni. V polovině 

května se pak velmi početná skupina členů 

VIP Clubu zúčastní 8denního relaxačního 

pobytu v Egyptě s veškerým komfortem 

v podobě all inclusive služeb. Již tradiční 

a pravidelnou zimní akcí se stalo lyžování 

v rakouských Alpách, které proběhlo na kon-

ci ledna a ze kterého vám přinášíme krátkou 

reportáž na straně 12. 

VIP Club Inter Cars 2009

Inter Cars Jihlava
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Další novinkou jsou střešní boxy od fi rmy 

Neumann spol. s. r. o. Tato česká společnost, 

soustředící se na produkci střešních boxů 

a střešních nosičů, patří v České republice 

mezi největší výrobce v oboru. Její produk-

ce směřuje čím dál více i za naše hranice. 

Neumann se snaží zajistit větší bezpečnost 

a trvanlivost svých produktů tím, že používá 

stále nové materiály.

Boxy jsou vybaveny buď dvěma klasickými 

zámky, nebo jedním centrálním zámkem. 

Jednoduché otevírání a zavírání je umožně-

no díky plynovým či mechanickým vzpěrám. 

Boxy lze upevnit na libovolný střešní nosič 

prostřednictvím ocelových třmenů nebo 

pomocí T-adaptérů. Bezpečné spojení boxu 

a vozidla je zaručeno utažením plastových 

křídlatých matic uvnitř boxu. 

Neumann – střešní boxy

Podle nařízení Evropské komise 2007/38

/EC o vybavení užitkových vozidel zrcátky 

pro pokrytí slepých úhlů musí být nejpoz-

ději do 31. 3. 2009 všechna nákladní vozidla 

nad 3,5 t registrovaná od 1. 1. 2000 vybavena 

širokoúhlým a blízkopohledovým zrcátkem. 

Tato zrcátka musí splňovat technické normy 

uvedené ve směrnici 2003/97/EC.

V naší nabídce naleznete univerzální zrcát-

ka, která splňují všechny předepsané normy 

uvedené ve zmíněné směrnici. Jsou použi-

telná na všechny typy nákladních vozidel.

Vzhledem k jednoduché montáži a řešení 

připevnění není nutná demontáž stávajících 

zrcátek. Připojte se k 200 tisícům spokoje-

ných zákazníků v Evropské unii a začněte 

využívat všechny výhody tohoto produktu.

Objednací číslo…….TDE49050BE
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Sada LENA – bezdrátová lampa

Sada na opravu palivového vedení

Kompletní sada LENA v praktickém kufříku 

umožňuje maximální mobilitu a usnadní 

vám práci. Díky náhradní baterii můžete non 

stop využívat výhod bezdrátové lampy. Za-

tímco používáte lampu napájenou jednou 

baterií, druhá – náhradní se dobíjí v nabíjecí 

základně.

Lampa je vyrobena z nárazuvzdorného plas-

tu (polykarbonát). Doba nabíjení i svícení 

činí 4 hodiny.

V nabídce Inter Cars je nově nabízena pro-

fesionální sada na opravu palivových vedení 

od výrobce DORMAN. Pomocí nástrojů a po-

můcek obsažených v sadě můžete provést 

následující opravy:

-   montáž všech typů koncovek na palivo-

vém vedení o průměru 6,8 a 10 mm;

-    spojení nebo opravy rozvodů kovovými 

svorkami.

 

Sada obsahuje:

Lampa Argus

2 kusy baterií 3,6 V 4 Ah

Nabíječka

Síťový kabel na 230 V

Redukční kabel pro napájení 

v automobilu 12 V

Magnetický úchyt

Objednací číslo…………LENA 260216

Objednací čísla střešních boxů začínají prefi xem NPB…

Objednací číslo…… DOR800-302 PLUS

K dispozici jsou také všechny koncovky pod 

objednacími čísly….DOR800-…..

IC Journal: Máme za sebou další rok. Jak 

hodnotíte rok 2008 z pohledu skupiny Inter 

Cars South?

Tomáš Kaštil: Rok 2008 byl pro Inter Cars 

rokem velkých změn. V tomto roce probíha-

la technická a organizační část fúze se spo-

lečností JC Auto, transformace společností 

JC v Maďarsku a Chorvatsku do struktury 

Inter Cars South a také rozběh našich aktivit 

na trhu Rumunska. Současně s tím probíhala 

realizace všech projektů včetně rozšiřování 

pobočkové sítě v Česku a na Slovensku, tak-

že práce bylo více než dost.

IC Journal: A jak jej hodnotíte z pohledu vý-

sledků?

Tomáš Kaštil: Výsledky v roce 2008 byly lep-

ší, než jsme očekávali. Celá naše Jižní skupina, 

tzn. Česko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko 

a Chorvatsko, dosáhla nárůstu obratu o 45 % 

ve srovnání s rokem 2007. Nehledě na to, že 

první polovina roku byla poměrně náročná, 

zejména ve společnostech transformujících 

se z JC Auto, čímž byly ovlivněny i výsledky, 

podařilo se nám v druhé polovině roku 2008 

vše dohnat a rok zakončit s takto slušným 

výsledkem.

IC Journal: Ve které zemi se dařilo nejvíce?

Tomáš Kaštil: Největšími tahouny růstu 

bylo Slovensko s 55 % nárůstem, dále Chor-

vatsko s nárůstem 51 % a Čechy s nárůstem 

28 %. V Maďarsku se nám podařilo zrealizovat 

nárůst na úrovni pouhých 10 % a Rumunsko 

jsme odstartovali v říjnu 2008.

IC Journal: Jak se na hospodaření Jižní sku-

piny projevila fi nanční krize?

Tomáš Kaštil: Dá se říci, že v roce 2008 ne-

byl náš obchod v rámci Jižní skupiny krizí 

nijak poznamenán. Z našeho pohledu po-

ptávka po dílech na konci roku 2008 pokles 

nezaznamenala. Nicméně již byly patrné 

signály od výrobců dílů, kterým klesl jejich 

odbyt v O.E. o cca 30 %. 

IC Journal: A jak vypadá současná situace?

Tomáš Kaštil: Hysterie vyvolaná médii se 

samozřejmě podepisuje na každém odvětví, 

tedy i aftermarketu. Od ledna 2009 již bylo 

možné tento trend pozorovat i v oblasti ná-

hradních dílů. K tomu ještě došlo v průběhu 

února k velkým turbulencím na měnových 

trzích, které vedly k enormní depreciaci 

všech středoevropských měn, což vytvořilo 

velmi nestabilní prostředí pro obchod. Kro-

mě poklesu poptávky po opravách se začí-

nají projevovat i problémy 

s platební schopností, a to 

zejména u větších zákazníků. 

Řada konkurentů na všech trzích, 

kde působíme, se již dostává do znač-

ných problémů s profi nancováním svých 

aktivit a také s rentabilitou své činnosti. Začí-

nají tak zeštíhlovat své náklady, propouštět 

zaměstnance nebo dokonce zavírat poboč-

ky. 

IC Journal: Jak se s touto situací vyrovnává 

Inter Cars South?

Tomáš Kaštil: Pro nás toto období zna-

mená velkou výzvu a obrovské příležitosti. 

Jako jedna z mála společností totiž můžeme 

deklarovat, že naše fi nanční situace je sta-

bilní, veškeré rizikové cenné papíry byly na 

konci roku 2008 vyplaceny. Finance, kterými

v současné době disponujeme, jsou schop-

ny pokrýt potřeby cca 35% růstu. Samo-

zřejmě cítíme, že změny na trhu, zejména 

problémy řady našich konkurentů, uvolní na 

trhu poměrně velký prostor k dalšímu růstu 

a že růst celé skupiny by mohl oněch 35 % 

překročit. Pro tyto případy máme ale připra-

veny další varianty fi nancování, takže jsme 

schopni všechny výzvy maximálně využít.

IC Journal: Jaké jsou tedy obratové plány Již-

ní skupiny na rok 2009?

Tomáš Kaštil: V rámci IC South je rozpočto-

vaný nárůst 45 % ve srovnání s rokem 2008. 

IC Journal: Ve které zemi se očekává největší 

progres?

Tomáš Kaštil: Na tuto otázku není tak jed-

noduché odpovědět. Dá se říci, že ve všech. 

Můžeme ale říci, že největší růstový poten-

ciál v roce 2009 cítíme v Rumunsku a Chor-

vatsku, kde se očekávaný nárůst pohybuje 

vysoko nad hranicí 100 %. Česko a Sloven-

sko představují silné členy naší skupiny se 

stabilním a relativně velkým obratem a roz-

vinutou distribuční sítí. Zde čekáme nárůst 

na úrovni 30 %. Někde uprostřed se pak 

nachází Maďarsko, kde je trh sice poměrně 

hodně vyspělý, konkurence silná, nicméně 

naše distribuční síť je zde zatím poměrně 

nevyvinutá. Navíc v Maďarsku, stejně tak 

jako i v Chorvatsku zatím stále realizujeme 

cca 80 % v asijských aplikacích. Úspěšný roz-

jezd sortimentu pro evropské vozy a značné 

rozšíření pobočkové sítě by nás měl dovést 

k 60% růstu obratu. Pokud se naplní naše 

odhady a řada konkurentů v roce 2009 osla-

bí své pozice na trhu, případně je opustí 

natrvalo, mohla by být reálná čísla mnohem 

zajímavější než rozpočtovaná.

IC Journal: Jaké hlavní projekty jsou připra-

veny na rok 2009?

Tomáš Kaštil: Projektů je celá řada. Jak jsem 

již uvedl dříve, zatímco se řada fi rem potýká 

s vážnými problémy s profi nancováním své 

činnosti, provede Inter Cars Group i v roce 

2009 mohutné investice do dalšího rozvoje. 

První z nich bude otevření nového centrální-

ho skladu v Katovicích, který bude větší kopií 

největšího skladu IC, který se nachází ve Var-

šavě. Tento nový sklad bude centrálním skla-

dem pro oblast jižního Polska a celé skupiny 

Inter Cars South. Množstvím uskladněných 

položek by měl v blízké budoucnosti předčít 

centrální sklad ve Varšavě. To bude samozřej-

mě znamenat značné posílení dostupnosti 

zboží na všech pobočkách v rámci naší Jižní 

skupiny. 

Další velkou investicí je otevření centrálního 

skladu pro země bývalé Jugoslávie. Tento 

je již ve fi nální fázi přípravy a otevřen bude 

v létě tohoto roku. Nachází se v Zagrebu 

a jak je patrné, nebude to jen centrální sklad 

pro oblast Chorvatska, ale také pro naše ak-

tivity na území Srbska, Bosny a Černé Hory, 

kde jsme již nyní velmi aktivní. 

Samozřejmě, že plánujeme také další rozši-

řováni pobočkové sítě, a to o 4 nové poboč-

ky v Česku, 3 na Slovensku, 6 v Maďarsku,

6 v Rumunsku a 4 v Chorvatsku.

O dalších projektech, jako je budování sítě 

AutoCrew v nových zemích, implementa-

ce nabídky na evropské vozy v Maďarsku 

a Chorvatsku, na druhé straně výrazné po-

sílení našich pozic v oblasti asijských aplikací 

v Česku, Slovensku a Rumunsku, další rozvoj 

nabídky dílenského vybavení a diagnostiky 

a v řadě dalších oblastí, bychom se mohli 

bavit celé hodiny, a na to zde jistě prostor 

není. O všech těchto projektech se budou 

moct čtenáři IC Journalu na jeho stránkách 

průběžně dočíst.

IC Journal: Plány na rok 2009 vypadají po-

měrně ambiciózně.

Tomáš Kaštil: To ano. A já jsem pevně pře-

svědčen, že se nám je podaří úspěšně reali-

zovat, tak jako v předchozích letech.  A po-

kud se situace bude vyvíjet podle našeho 

očekávání, pak může být skutečný výsledek 

pro Inter Cars South ještě mnohem zajíma-

vější. 

Inter Cars SouthInter Cars South
International groupInternational group
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DELPHI – brzdové kotouče a destičkyDELPHI – brzdové kotouče a destičky
Americký producent dílů pro originální vybavení i aftermarket, společnost Delphi Corporation, patří mezi 

největší výrobce automobilových dílů na světě. V oblasti brzd a brzdových komponentů se již několik let 

pohybuje na špičce pomyslného žebříčku a stává se stále oblíbenější mezi zákazníky, o čemž svědčí neu-

stále rostoucí prodeje jejích výrobků. Úspěšnost je způsobena nekompromisní kvalitou a příznivou cenou.  

V následující tabulce naleznete výběr nejprodávanějších brzdových dílů. 

Objednací číslo Produkt Aplikace Cena

BG3036 Brzdový kotouč; větraný; Ø 280 mm ŠKODA Octavia / AUDI A3 / SEAT Leon,Toledo /  VOLKSWAGEN Bora, Golf, New Beetle 1 599   

BG2910 Brzdový kotouč; plný; Ø 236 mm ŠKODA Favorit, Favorit Van, Pick-Up, Felicia, Forman, Forman Pick-Up 616   

BG3208 Brzdový kotouč; větraný; Ø 256 mm
ŠKODA Fabia, Octavia, Roomster / AUDI A2, A3 / SEAT Cordoba, Ibiza, Leon, Toledo / VOLKSWAGEN Bora, 
Fox, Golf, Polo

1 499   

BG3034 Brzdový kotouč; plný; Ø 232 mm
ŠKODA Fabia, Octavia, Roomster / AUDI A2, A3, TT / SEAT Cordoba, Ibiza, Leon, Toledo / VOLKSWAGEN 
Bora, Golf, New Beetle, Polo, Polo Bluemotion

1 129   

BG2387 Brzdový kotouč; větraný; Ø 266 mm
CITROËN Berlingo, Berlingo Multispace, BX, Xantia, Xsara, Xsara Picasso, ZX / PEUGEOT 206, 305, 306, 405, 
Partner, Ranch

1 249   

BG2982 Brzdový kotouč; větraný; Ø 239 mm SEAT Arosa / VOLKSWAGEN Fox, Lupo, Polo 1 169   

BG2443 Brzdový kotouč; větraný; Ø 256 mm
DAEWOO Espero, Lanos, Nexia / OPEL Ascona, Astra, Calibra, Kadett, Vectra / VAUXHALL Astra, Belmont, 
Calibra, Cavalier, Vectra

1 349   

BG2217 Brzdový kotouč; plný; Ø 238 mm
DACIA 1410, Logan / RENAULT 11, 18, 19, 21, 5, 9, Clio, Clio Van, Express,Extra, Fuego, Mégane, Rapid, 
Thalia, Twingo

779   

BG2455 Brzdový kotouč; větraný; Ø 256 mm
SEAT Arosa, Cordoba, Ibiza, Inca, Toledo / VOLKSWAGEN Caddy, Caddy Pick-Up, Corrado, Golf, Golf Van, 
Jetta, Lupo, Passat, Polo, Santana, Scirocco, Vento

1 239   

BG2440 Brzdový kotouč; větraný; Ø 240 mm FORD Courier, Escort, Escort Van, Fiesta, Fiesta Van, Ka, Orion, Puma / MAZDA 121 1 119   

BG3359 Brzdový kotouč; větraný; Ø 258 mm FORD Fiesta, Fiesta Van, Focus, Fusion, Ka, Puma, Sport Ka, Street Ka / MAZDA 2 1 369   

BG2278 Brzdový kotouč; větraný; Ø 236 mm
CHEVROLET Aveo,  Kalos / DAEWOO Kalos, Lanos,  Nexia / OPEL Ascona, Astra, Combo,  Corsa,  Corsa Van, 
Kadett, Vectra / VAUXHALL Astra, Astra Van,Astramax, Belmont, Cavalier, Combo, Corsa, Corsa Van, Nova

1 009   

BG2213 Brzdový kotouč; plný; Ø 247 mm CITROËN C15, Champ, Saxo, Visa, ZX / PEUGEOT 106, 106 Van, 205, 205 Van, 206, 306, 306 Van, 309, 405 735   

BG2148 Brzdový kotouč; plný; Ø 236 mm
OPEL Ascona, Astra, Combo, Corsa, Corsa Van, Kadett, Vectra / VAUXHALL Astra, Astra Van, Astramax, 
Belmont, Cavalier, Combo, Corsa, Corsa Van, Nova, Nova Van

699   

BG2109 Brzdový kotouč; větraný; Ø 239 mm AUDI 80, Coupé / SEAT Cordoba, Ibiza / VOLKSWAGEN Golf, Jetta, Passat, Polo, Santana, Scirocco, Vento 1 089   

BG3620 Brzdový kotouč; větraný; Ø 266 mm
CITROËN Berlingo, Berlingo Multispace, C2, C3, C3 Pluriel, C4, C4 Picasso, C5, Xsara, Xsara Picasso / PEUGE-
OT 1007, 206, 207, 307, Partner, Ranch

1 549   

BG2116 Brzdový kotouč; plný; Ø 239 mm
AUDI 80, Coupé / SEAT Cordoba, Ibiza, Toledo / VOLKSWAGEN Caddy, Caddy Pick-Up, Golf, Golf Van, Jetta, 
Passat, Santana, Scirocco, Vento

539   

BG3365 Brzdový kotouč; větraný; Ø 254 mm FORD Transit 1 339   

BG3055 Brzdový kotouč; plný; Ø 239 mm FORD Courier, Fiesta, Fiesta Van, Ka / MAZDA 121 889   

BG2355 Brzdový kotouč; plný; Ø 238 mm CITROËN AX, Saxo / PEUGEOT 106 709   

BG2746 Brzdový kotouč; plný; Ø 245 mm AUDI 100, 200, A6, S4 / ŠKODA Superb / VOLKSWAGEN Passat 1 309   

BG2444 Brzdový kotouč; větraný; Ø 247 mm CITROËN AX, Saxo, Xsara, ZX / PEUGEOT 106, 106 Van, 205, 206, 306, 306 Van, 309 1 269   

BG2411 Brzdový kotouč; plný; Ø 257 mm
ALFA ROMEO 145, 146, 155 / FIAT Brava, Bravo, Marea, Marengo, Punto, Punto Van, Tempra, Tipo / LANCIA 
Dedra, Delta, Y11, Ypsilon

869   

BG3738 Brzdový kotouč; plný; Ø 239 mm AUDI A3, TT / ŠKODA Octavia / VOLKSWAGEN Bora, Golf 1 499   

BG3430 Brzdový kotouč; větraný; Ø 280 mm RENAULT Clio, Kangoo, Kangoo Express, Laguna, Mégane, Scénic 1 849   

BG3404 Brzdový kotouč; větraný; Ø 256 mm OPEL Astra / VAUXHALL Astra, Astra Van 1 419   

BG2846 Brzdový kotouč; větraný; Ø 280 mm CITROËN Jumper, Relay / FIAT Ducato / PEUGEOT Boxer 2 069   

BG2872 Brzdový kotouč; větraný; Ø 283 mm CITROËN Xantia / PEUGEOT 406 1 719   

BG2830 Brzdový kotouč; větraný; Ø 257 mm
ALFA ROMEO 145, 146, 155 / FIAT Barchetta, Brava, Bravo, Doblò, Doblò Cargo, Marea, Marengo, Palio, 
Punto, Punto Van, Strada, Tempra, Tipo / LANCIA Dedra, Delta

1 449   

BG2745 Brzdový kotouč; větraný; Ø 288 mm AUDI 100, 200, A4, A6 / ŠKODA Superb / VOLKSWAGEN Caravelle, Passat 1 899   

BG2699 Brzdový kotouč; větraný; Ø 260 mm FORD Cougar, Mondeo, Scorpio 1 409   

BG2625 Brzdový kotouč; větraný; Ø 259 mm NISSAN Kubistar / RENAULT 19, Clio, Clio Van, Kangoo, Kangoo Express, Mégane, Mégane Scénic, Twingo 1 522   

BG2576 Brzdový kotouč; plný; Ø 236 mm ŠKODA Favorit, Favorit Van, Pick-Up, Forman, Forman Pick-Up 681   

LP0250/S Brzdové destičky FORD Sierra 1,3 1,6, ŠKODA Felicia 349   

LP1436 Brzdové destičky
ŠKODA Fabia, Octavia, Roomster / AUDI A3 / SEAT Altea, Cordoba, Ibiza, Leon, Toledo / VOLKSWAGEN 
Caddy, Fox, New Beetle, Polo

795   

LP1601 Brzdové destičky ŠKODA Fabia / SEAT Arosa / VOLKSWAGEN Fox, Lupo, Polo 608   

LP1750 Brzdové destičky CITROËN Jumper, Relay / FIAT Ducato / PEUGEOT Boxer 999   

LP565 Brzdové destičky
AUDI A2, A3, A4, A6, A8, Allroad, S3, S4, S8, TT / CITROËN Berlingo, Berlingo Multispace, C2, C3, C3 Pluriel, 
C4, C4 Picasso, C8, Xsara Picasso / FIAT Ulysse / FORD Galaxy / LANCIA Phedra / PEUGEOT 1007, 307, 405, 
807, Partner, Ranch / RENAULT Avantime, Clio, Espace, Grand Espace

503   

LP0565 Brzdové destičky PEUGEOT 405     499   

LP1585 Brzdové destičky ALFA ROMEO 145, 146 / FIAT Brava, Bravo, Marea, Punto / LANCIA Dedra, Delta 669   

LP0979 Brzdové destičky VW Polo 649   

LP0490 Brzdové destičky RENAULT 5 T,  R9 , R11 typ Bendix 399   

LP0415 Brzdové destičky OPEL Ascona, Kadet D + E, Rekord D + E, Corsa 309   

LP1673 Brzdové destičky OPEL Astra / VAUXHALL Astra, Astra Van 839   

LP1514 Brzdové destičky
ŠKODA Fabia,Octavia, Roomster / AUDI A2, A3 / SEAT Altea, Cordoba, Ibiza, Leon, Toledo / VOLKSWAGEN 
Bora, Caddy, Fox, Golf, Golf Plus, New Beetle, Polo

884   

LP1672 Brzdové destičky AUDI A4, A6 / ŠKODA Superb / VOLKSWAGEN Passat 866   

* U kotoučů je uvedená cena za 2 ks
Uvedené ceny jsou maloobchodní v Kč bez DPH. Změna cen vyhrazena.

Delphi je celosvětovým dodavatelem 

brzdových komponentů, modulů a 

kompletních brzdových / podvozkových 

systémů pro automobilový průmysl.

Všechny brzdové destičky Delphi jsou 

vyráběny tak, aby splňovaly předepsané 

normy pro originální díly. Naším závazkem 

je udržovat nejvyšší standard brzdného 

výkonu. Tato brožura ukazuje některé 

výsledky náročných testů, kterým jsou 

destičky podrobeny, aby bylo zajištěno 

splnění standardů.

Bezpečnost je zásadou
Výkon je vášní

duben
2009 Prodejní tip
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V Bratislavě působí společnost Inter Cars 

již od listopadu 2005. Kvalitními služba-

mi, propracovanou logistikou a šířkou 

sortimentu si Inter Cars v Bratislavě získal 

mnoho věrných zákazníků. Základním 

mottem bratislavského týmu je přiblížit 

se co nejblíže k zákazníkům. Proto jsme 

v roce 2006 otevřeli další pobočku v Nitře 

a v roce 2008 v Trnavě. Nyní, na začátku 

roku 2009 jsme otevřeli v Bratislavě dru-

hou a na Slovensku celkem už desátou 

pobočku Inter Cars! Nová pobočka se na-

chází v městské části Petržalka, ve Vyše-

hradské ulici. Na ploše 210 m2 je k dispozi-

ci skladová zásoba více než 6 000 položek 

od všech výrobců z nabídky Inter Cars. 

Dalších cca 800 000 položek je uskladně-

no v centrálním skladu ve Varšavě. Tento 

sklad je svojí rozlohou 18 000 m2 největší 

ve střední a východní Evropě. Díky pro-

pracovanosti naší logistiky si za pouhých 

12 hodin od objednání můžete zboží do-

vezené z polského skladu vyzvednout na 

naší pobočce. O nové pobočce v Petržalce 

jsme si promluvili s jejím manažerem, pa-

nem Rolandem Sikhartem. 

Proč právě Petržalka?

Jelikož jsme dlouhodobě cítili, že zákazníci 

na druhé straně Dunaje jsou pro nás dlou-

hodobě nedostupní kvůli náročné dopravní 

situaci v Bratislavě, rozhodli jsme se zřídit 

v této městské části logistický bod, který 

má sloužit pro zákazníky nejen z Petržalky, 

ale i okolních příměstských obcí Čunovo, 

Jarovce a Rusovce. Už první týdny našeho 

fungování nás přesvědčily o správnosti to-

hoto rozhodnutí. 

Jak často jste v průběhu dne schopni po-

skytnout zboží zákazníkovi? 

Díky novému logistickému bodu v Petržalce 

jsme schopni zákazníkům poskytnout závoz 

každou jednu a půl hodinu. 

Jak je to s přístupem Petržalky na jiné 

sklady Inter Cars?

Petržalka je samozřejmě napojena na cen-

trální sklad ve Varšavě, ale zákazníkovi jsou 

k dispozici i sklady v Trnavě a Nitře (v odpo-

ledních hodinách) a také sklad na Rožňavské 

v R1 centru, ze kterého je Petržalka zásobo-

vána 5x denně! Věříme, že takto nastavená 

služba uspokojí i ty nejnáročnější. 

Jak jste spokojen s personálem pobočky 

Petržalka?

Stejně jako je samozřejmostí u všech pobo-

ček Inter Cars, i v Petržalce pracují zkušení 

lidé, vedoucím pobočky je Mikuláš Borovský. 

Na pozici obchodního zástupce v regionu 

pracuje Alexander Nagy a v prodejně vám 

bude k dispozici Karol Halasz. Personál je 

vám k dispozici od osmé hodiny ranní do 

17:00. 

Děkuji za rozhovor

Kontakt:
Inter Cars Petržalka

Vyšehradská 2
831 06 Bratislava

tel: 02/32 60 222 5
 petrzalka@intercars.sk

Robert Matoušek
manažer pobočky

Martina Kubíčková
obchodní zástupce

Tereza Potužáková
vedoucí prodeje

Jan Kordina
prodej PKW

Karel Matouš
obchodní zástupce

Vladimír Čížek
obchodní zástupce

Hanka Jelínková
pokladní

Jana Šafářová
prodej PKW

Ladislav Kouba
prodej PKW

Pavel Kolář
prodej LKW

Josef Michno
rozvoz

Vladimír Fencl
rozvoz

Martin Šůna
prodej LKW

Ivana Lavičková
rozvoz

Martin Müller
rozvoz

Kontakt:
Inter Cars České Budějovice, Okružní 7, tel.: 387 222 393-6, fax: 387 420 294, ceske.budejovice@intercars.cz

Před časem jsme vám představili jednu 

z našich poboček – pobočku České Bu-

dějovice. Svoji činnost zahájila v lednu 

2006. Vzhledem k tomu, že již uběhlo pár 

let od jejího otevření a pobočka za tuto 

dobu prošla značným vývojem, různými 

změnami i personálním posílením, rádi 

bychom vás o aktuálním stavu pobočky 

sídlící v jihočeské metropoli informovali 

v tomto vydání IC Journalu. 

Pobočka, která vznikla v nové moderní hale 

o velikosti 1 200 m2, byla postavena během 

pouhých čtyř měsíců a nachází se ve velmi 

atraktivní části Českých Budějovic. Vzhledem 

k velikosti jde o největší sklad autodílů v kraji 

a uskladněné položky (přes 20 000 ks), které 

se nacházejí přímo ve skladových prostorách 

pobočky, jsou ihned k dodání zákazníkům. 

K dispozici je široká nabídka náhradních dílů 

pro osobní automobily všech evropských, 

japonských a korejských značek, dílů pro 

nákladní automobily, pro motocykly rovněž 

velké množství doplňků, příslušenství a tu-

ningových dílů, dílenské vybavení včetně 

diagnostiky a mnoho dalšího. Z pohledu lo-

gistiky je pobočka zavážena 2x denně z cen-

trálních skladů společnosti Inter Cars S. A.

Polsko a tím má k dispozici přes 270 000  po-

ložek k objednání a dodání do druhého dne. 

Dalších cca 500 000 položek lze zákazníkovi 

dodat dle velmi krátkých dodacích lhůt výrob-

ců. Samotná pobočka disponuje propracova-

ným systémem provozu a služeb, kvalitním 

personálem, složeným z řady kvalifi kovaných 

a zaškolených pracovníků. S narůstajícím 

počtem zákazníků budějovické pobočky 

docházelo k rozšiřování týmu tak, aby byla 

pobočka schopna nadále poskytovat velmi 

kvalitní služby a podporu. Personál pobočky 

má k dispozici nejmodernější nástroje pro 

identifi kaci potřebných dílů, a je tak schopen 

rychle reagovat na potřeby zákazníka. Někte-

ré z nich jsou k dispozici všem registrovaným 

zákazníkům – např. „IC_Katalog“ s možností 

on-line objednávání a „IC_Technika“ – data-

báze servisních a technických dat.

Pobočka Inter Cars České Budějovice je svojí 

polohou předurčena k tomu, aby výrazně 

posílila služby a rozšířila nabídku náhrad-

ních dílů v jihočeském regionu. Konkurenč-

ní výhodou pobočky a společnosti Inter 

Cars obecně je především šířka sortimentu 

náhradních dílů pro osobní a nákladní au-

tomobily, motocykly, návěsy, stejně tak OE 

dílů nejprodávanějších značek automobi-

lů na našem trhu. Další výhodou je široká 

nabídka pneumatik pro osobní a nákladní 

automobily a motocykly. Dobře fungující 

logistika a pružnost vyřízení objednávek 

zaručují zákazníkům dodání objednaného 

zboží v co nejkratší možné době. Díky spo-

jení společností Inter Cars a JC Auto (specia-

listy na náhradní díly pro asijské automobily) 

vznikla jedinečná nabídka náhradních dílů 

pro japonské a korejské automobily, dá se 

říci v tomto směru bezkonkurenční.

V budějovické pobočce vás obslouží zku-

šený tým zaměstnanců pod vedením ma-

nažera pobočky Roberta Matouška, který 

v současné době, z důvodů dalšího rozvoje 

prodejní sítě, rozšiřování působnosti a přiblí-

žení se stávajícím a novým zákazníkům, ote-

vírá novou pobočku Inter Cars, a to v Jihlavě. 

Tuto Vám představíme v některém z násle-

dujících vydání IC Journalu.

Rádi bychom poděkovali všem stávajícím zá-

kazníkům této pobočky za jejich projevenou 

přízeň a ty, kteří s námi zatím nespolupracují, 

zveme k návštěvě budějovické pobočky za 

účelem vzájemného seznámení se a navázá-

ní možné spolupráce.

Na další dobrou spolupráci s vámi

v příštím období se těší celý kolektiv 

pobočky České Budějovice
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Mikuláš Borovský 
vedoucí pobočky

mobil: 0905 660 235

Karol Halasz 
prodejce
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Již pátým rokem máte možnost s námi na-

vštívit zajímavá místa, vyzkoušet zajímavé 

aktivity a zažít spoustu zábavy. Ve chvíli, 

kdy budete číst tyto řádky, budou naši ak-

tuální VIP zákazníci na exotické a zároveň 

trochu dobrodružné dovolené v africké 

Keni. V polovině května pak bude následo-

vat další akce, tentokrát relaxační pobyt 

v Egyptě s množstvím památek, sluníčka, 

potápění, prostě pohody. Abyste i vy, kteří 

ještě nejste členy VIP Clubu Inter Cars, měli 

možnost okusit některý z připravovaných 

bonusů a zažít tak skvělou atmosféru těch-

to oddychových akcí, připravili jsme pro 

vás malou rekapitulaci toho, co vás čeká 

a určitě nemine, pokud splníte podmínky 

VIP Clubu Inter Cars 2009. 

I nadále budeme pokračovat v trendu přibli-

žování členství ve VIP Clubu většímu počtu 

zákazníků. Jen pro připomenutí, tato zásadní 

změna spočívá v tom, že i „běžný“ zákazník 

se může zúčastnit vybraných akcí. Nestává 

se sice ještě členem VIP Clubu, ale má mož-

nost zúčastnit se, okusit a zažít atmosféru 

akcí VIP Clubu. I nadále zůstáváme věrni 

nabídce relaxačních, zajímavých a adrena-

linových aktivit a pobytů. Členstvím v na-

šem věrnostním programu se tak můžete 

vydat do vzdáleného exotického Vietnamu, 

zúčastnit se poznávacího zájezdu do pro-

sluněného Egypta, doplněn kromě jiného 

i o plavbu po Nilu. Ke každému ročníku VIP 

Clubu Inter Cars neodmyslitelně patří dnes 

již tradiční lyžování v Alpách. Novinkou je 

akce z tzv. balíčku Překvapení, která bude 

odtajněna až těsně před konáním samot-

ným. Snad příliš nenapovíme, když uvede-

me pár z možných akcí, jako např. grilování 

selátek, návštěva muzea Ferrari, paintball, 

airsoft, vodní skútry, moto GP, formule 1…

Abyste se stali členy VIP Clubu Inter Cars 

2009, stačí získat jednu z níže uvedených 

členských VIP karet. Základní VIP kartou, kte-

rou můžete získat, je bronzová. Pokud získá-

te kartu vyšší hodnoty, získáváte zajímavější 

balík bonusů, případně vyšší počet míst na 

dané akci atd.

hodnota VIP karty  počet bodů potřebný

 pro její zisk

Bronzová  7 500

Stříbrná  12 500

Zlatá  17 500

Platinová  22 500

Speciální karta, která souvisí s již zmiňovanou 

zásadní změnou zpřístupňující VIP Club vět-

šímu počtu zákazníků, je Prémiová karta, 

kterou získáte již při dosažení 4 000 bodů

v období od ledna do srpna.

Body se vám připisují automaticky za kaž-

dou realizovanou obchodní operaci, tzn. 

zboží objednané, zakoupené a zaplacené 

v cenách bez DPH u společnosti Inter Cars. 

Tyto body získáváte za každý nákup, který 

uskutečníte u společnosti Inter Cars v obdo-

bí od 01.01.2009 do 31.12.2009:

za nákup dílů pro osobní automobily

- každých 100 Kč = 1 bod

za nákup dílů pro nákladní automobily

- každých 200 Kč = 1 bod

Co je pro Vás konkrétně připraveno?

1. 8denní dovolená v exotickém Vietna-

mu – září 2010

Vietnam – tato značně hornatá země dlouhá 

2 000 km leží na východním pobřeží poloost-

rova Zadní Indie, je bohatá jak na kulturní, tak 

na přírodní bohatství a na své si přijdou i mi-

lovníci sportu. Ve Vietnamu je mnoho krás-

ných míst, za kterými stojí za to se vydat. Plav-

ba po zátoce Halong Bay, návštěva horského 

městečka Sapa či Da Lat, kde jsou k vidění plo-

voucí domy na jezeře La Nga s vodopádem 

Lien Knuong. Jednou z překrásných památek 

je císařský palác se zakázaným městem Hue, 

hrobky dynastie Nguyen a mauzolea na Par-

fémové řece. Moderní města, jako jsou Hanoj 

nebo Saigon (Ho Či Minovo město) s množ-

stvím památek a kouzelných zákoutí. Pro od-

počinek a koupání jsou ideální pláže Jihočín-

ského moře s letovisky Nha Trang a Phan Tiet 

s dlouhými písčitými plážemi s kokosovými 

palmami, vhodné i k potápění a šnorchlování 

nebo k dalším vodním sportům. Velmi zajíma-

vá je i plavba po korálových ostrovech Mieu, 

Tam a Mun nebo typická plavba lodí po kaná-

lech v deltě Mekongu.

2. 8denní poznávací zájezd do Egypta 

s plavbou po Nilu – duben – květen 2010

Egypt - země faraónů a pyramid s tisíciletou 

historií, ležící na pomezí Afriky a Arabského 

poloostrova. Tato země patří mezi nejpopu-

lárnější turistické destinace. Tentokrát jsme 

pro vás připravili poznávací zájezd, v rámci 

kterého vás bude čekat pobyt v Káhiře s pro-

hlídkou Egyptologického muzea, pyramid 

v Gíze, Sfi ngy, papyrusového institutu a par-

fumerie, návštěva Citadely a Alabastrové 

mešity. Po nočním přejezdu pohodlným 

vlakem do Luxoru se nalodíte na luxusní loď 

na Nilu a poté návštěvíte chrámy v Luxoru 

a Karnaku. Další den zhlédnete chrám krá-

lovny Hatšepsovet, Údolí králů, Memnonovy 

kolosy a Alabastrové dílny. Po obědě plavba 

do Edfu s prohlídkou místního chrámu. Ná-

sledující den plavba do Kom Ombo s tam-

ním chrámem a pak dále do Philae. Šestý 

den po snídani vás bude čekat prohlídka 

chrámu ve Philae, oběd a plavba do Asuá-

nu a individuální volno s možností výletu 

do núbijského muzea a do núbijské vesnice. 

Sedmý den je plánován dostatek prostoru 

k poznání Asuánu, případně fakultativně 

výlet do Abu Simbel, pak vylodění, oběd 

a v odpoledních hodinách transfer klimati-

zovaným autokarem zpět do Hurghady, kde 

máte možnost individuálního prodloužení si 

pobytu o odpovídající počet dnů u moře ve 

vybraném hotelu.

3. Lyžování v Alpách – leden 2010

Skvěle upravené sjezdovky od těch spor-

tovních přes lehčí svahy pro celou rodinu 

až po náročné freeridové trasy v nejznáměj-

ších střediscích rakouských Alp v oblasti Ski 

Amadé. Vše doplněné moderními lanovka-

mi a odpovídajícím zázemím. Pro odpočinek 

a zábavu jsou zde bazény, sauny, bowling 

nebo noční lyžování a sáňkování.

4. Překvapení – září 2009

Pod překvapením se skrývá zatím blíže ne-

určená akce, která bude oznámena a přiblí-

žena až krátce před jejím konáním, může se 

ale jednat o některou z následujících akcí: 

grilování selátek, rafting, sjíždění řeky, vodní 

skútry, návštěva muzea Ferrari, paintball, air-

soft, závody F1, moto GP atp.

Jako člen VIP Clubu Inter Cars 2009 může-

te získat celou řadu dalších výhod, např. 

přednostní právo účasti při návštěvách 

výrobních závodů, na školeních a na ji-

ných akcích pořádaných společností Inter 

Cars Česká republika, s. r. o.

Užívejte si život s námi!
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Postupně se stává dobrou tradicí, že kaž-

dou zimu vyráží členové VIP Clubu Inter 

Cars společně lyžovat. A nebylo tomu ji-

nak ani na přelomu ledna a února letoš-

ního roku. 

Vzhledem k dobrým zkušenostem a zejmé-

na pozitivním reakcím účastníků minulého 

ročníku jsme se rozhodli zopakovat loňskou 

akci a opět jsme využili nabídek a možností 

moderních lyžařských středisek v rakous-

ké oblasti Ski Amade. Téměř 850 kilometrů 

skvěle upravených sjezdovek všech obtíž-

ností, které zaručeně uspokojí začátečníky 

i velmi náročné lyžaře, velmi vysoká úro-

veň poskytovaných služeb a již vyzkoušené 

příjemné ubytování v alpském městečku 

Bischofshofen bylo i letos dobrou volbou. 

Počasí, které nás provázelo, nám ukázalo ty-

pickou alpskou rozmanitost a nabídlo nám 

prakticky všechny rozmary, které si lze na ho-

rách představit. Přesto k nám nebylo nevlíd-

né a nezkazilo prakticky nic z toho, co jsme 

měli připraveno.

Díky tomu, že Ski Amade je opravdu roz-

sáhlý lyžařský komplex čítající mnoho svě-

toznámých středisek, mohli jsme s klidným 

svědomím trochu pozměnit loňský itinerář 

a vyzkoušeli jsme pro nás zatím neznámá 

lyžařská střediska. Tři dny lyžování jsme 

tedy strávili ve Schladmingu, Zauchensee 

a v Mühlbachu. Každý den jiné středisko, 

každý den nové zážitky. 

Přesto, že se vám může zdát, že letošní VIP 

Alpy byly jako přes kopírák, nebylo tomu 

tak. Prvním, a to celkem zásadním rozdílem 

byl počet účastníků. Naprosto úměrně růstu 

společnosti Inter Cars na českém trhu roste 

i počet členů VIP Clubu Inter Cars. Zatímco 

v loňském roce se naše expedice pohodlně 

vešla do jednoho autobusu jedoucího z Čes-

ké republiky a jednoho ze Slovenska, letos 

jsme potřebovali autobusy 2 z Česka a 2 ze 

Slovenska. 

Další podstatnou změnou oproti loňsku 

byla nabídka doplňkového večerního pro-

gramu. Ta pro tentokrát sestávala mimo jiné 

ze zápasu účastníků v kuželkách a následně 

nočního sáňkování. Zmiňované kuželky byly 

v obou turnusech opravdovým dramatem. 

Pro vítězná družstva byly připraveny lah-

ve šampaňského, takže motivace zvítězit 

byla obrovská. Každý tým chtěl být nejlep-

ší a všichni se snažili být pro tým platným 

hráčem. Napětí v průběhu večera stoupalo 

a v napínavých soubojích postupně gra-

dovalo až do fi nále. Všichni jsme se skvěle 

bavili.

Co se týče zmiňovaného nočního sáňkování, 

tak to byl pro všechny opravdový návrat do 

dětství. Ovšem s tím rozdílem že sáňkařská 

dráha měřila 7 km a na mnoha místech bylo 

její osvětlení opravdu jen velmi skromné. 

První turnus účastníků musel bohužel kvůli 

probíhajícímu Světovému poháru ve slalo-

mu absolvovat náhradní sáňkařskou dráhu, 

která byla o něco kratší, avšak podle vyprá-

vění mnohem adrenalinovější. Návrat do 

dětských let se ale vskutku podařil. Sáňko-

vání bylo zajisté nejsilnějším zážitkem všech 

účastníků letošních Alp a můžeme je jen 

doporučit.

V obou turnusech se opět vytvořila dobrá 

parta pohodových lidí, kteří se přijeli po-

bavit, strávit příjemnou dovolenou a sa-

mozřejmě i poznat s kolegy a kolegyněmi 

podobného ražení z celého Česka. Ani letos 

nechyběla silná moravská sestava, vždy do-

statečně zásobená úžasnou domácí slivo-

vicí, neutuchajícím optimismem a neustále 

šířící kolem sebe dobrou náladu, ale v poza-

dí nikdy nebyli a nezaostávali ani účastníci 

zájezdu z Čech.

Podle vašich reakcí se vám s námi opět líbilo 

a věřte, že tomu tak bylo i z naší strany. Děku-

jeme vám všem za účast na letošním lyžová-

ní s Inter Cars, děkujeme vám za vaši přízeň 

v průběhu celého obchodního roku a těšíme 

se s vámi na dalších letošních akcích, které 

proběhnou v březnu a květnu roku 2009. 

Nashledanou v Keni nebo Egyptě.

Letní pneumatiky a disky
Konec zimní sezony se nezadržitelně blíží, a není tedy od věci podívat se, 

co nám v sortimentu pneumatik a disků přinese sezona letní. Hloub-

ka a šíře sortimentu náhradních dílů společnosti Inter Cars jakožto 

předního distributora je skutečně značná a silný arzenál předsta-

vuje rovněž rozmanitost nabídky pneumatik a disků. Zaměříme-li 

se nejdříve na pneumatiky, lze v nabídce společnosti Inter Cars  

nalézt výrobky té nejvyšší kvality od mnoha předních světových 

výrobců za velice příznivé ceny. Onu rozmanitost dokládá fakt, 

že jsme schopni dodat pneumatiky jak běžných tak, i specifi c-

kých rozměrů. To vše ve vynikající dostupnosti. 

Mezi novinky v nabídce Inter Cars patří například pneumatika 

Uniroyal Rain Expert, u níž, jak již název napovídá, lze spatřit 

výhody převážně za deštivého počasí. Pneumatiky Rain Ex-

pert se směrovým dezénem jsou k dispozici v rozměrech 

13“–16“. Novinky představuje rovněž výrobce Goodyear 

s profi ly Optigrip a Effi  cientgrip. Prvně zmíněný Optigrip 

poskytuje novou technologii Smartwear, díky níž dochází 

k odhalování nových drážek v závislosti na čase a opotře-

bení. Díky nově se otvírajícím odvodňovacím kanálům 

získává řidič maximální jistotu při aquaplaningu. Profi l Ef-

fi cientgrip je určen pro střední a vyšší třídu automobilů. 

Tento profi l s asymetrickým dezénem a účinnými multi-

mikrokanály nabízí vynikající držení stopy a přilnavost na 

všech površích. 

Nabídka společnosti Inter Cars zahrnuje rovněž zmíněné 

disky, a to jak klasické, tak samozřejmě hliníkové. Vybírat 

lze z výrobků mnoha výrobců, jako jsou například Rial, 

Alutec, Autec, Enzo, Dotz a další. 

Letní pneumatiky a diskyLetní pneumatiky a disky

Objednací číslo Rozměr Značka Profi l LI/SI VOC

165/70R13 LOP 79T P4ECO 165/70R13 Pirelli  Cinturato P4 Ecoimpact 79 T 758

165/70R13 LODU 79T SP30 165/70R13 Dunlop SP 30 79 T 802

175/65R14 LODU 82T SP30 175/65R14 Dunlop SP 30 82 T 994

175/65R14 LOGO 82T DUR` 175/65R14 Goodyear DuraGrip 82 T 1121

185/65R14 LODU 86T SP30 185/65R14 Dunlop SP 30 86 T 1054

185/65R14 LOU 86T RAINEX` 185/65R14 Uniroyal RainExpert 86 T 948

195/65R15 LOB 91H BRAVU2` 195/65R15 Barum Bravuris 2 91 H 1045

195/65R15 LOU 91H RAINEX` 195/65R15 Uniroyal RainExpert 91 H 1208

195/65R15 LODU 91H SPS01 195/65R15 Dunlop SP Sport 01 91 H 1296

205/55R16 LOP 91V P7 205/55R16 Pirelli P7 91 V 1783

Uvedené ceny jsou velkoobchodní v Kč bez DPH. Změna cen vyhrazena. Ceny platí pro registrované velkoobchodní zákazníky.
LI – index nosnosti, SI – index rychlosti
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VIDĚT SVĚT V NOVÉM SVĚTLE

Řada svíček V-Line je v současnosti vlajkovou lodí programu zapalova-

cích svíček společnosti NGK. Tato řada byla zavedena v roce 1991 a je-

jich popularita začala okamžitě vzrůstat. V únoru 2005 dosáhl prodej 

100 milionů a jejich úspěšnost pokračuje dodnes, kdy se jich prodalo 

již 175 milionů.

V současné době je možné svíčky V-line použít ve více než 4 000 

autech, čímž pokrývají 90 procent současného vozového parku. 

Již dlouhá léta NGK spolupracuje na vývoji se všemi hlavními svě-

tovými automobilovými výrobci a jejich zkušenosti jsou zhodno-

cené právě v řadě svíček V-Line. Všechny svíčky V-line tak zajišťují 

bezproblémové startování a efektivní spalování za prakticky ja-

kýchkoliv podmínek. V sortimentu V-Line najdete rozličné typy, 

od běžných svíček až po platinové svíčky s laserem svařovaný-

mi elektrodami.

Zapalovací svíčky řady V-Line samozřejmě najdete v nabídce 

společnosti Inter Cars CZ.

Objednací číslo Cena

V-LINE NR1 2876 148

V-LINE NR2 2268 77

V-LINE NR3 4553 90

V-LINE NR4 5637 59

V-LINE NR5 6466 69

V-LINE NR6 7281 81

V-LINE NR7 1183 86

V-LINE NR8 2364 69

V-LINE NR9 3153 91

V-LINE NR10 3577 91

V-LINE NR11 5282 100

V-LINE NR12 6129 84

V-LINE NR13 5339 92

V-LINE NR14 6465 100

V-LINE NR15 2941 90

V-LINE NR16 4783 72

V-LINE NR17 6237 69

V-LINE NR18 3975 65

V-LINE NR19 7265 92

V-LINE NR20 4388 140

V-LINE NR21 5932 180

V-LINE NR22 2470 156

V-LINE NR23 4483 147

V-LINE NR24 3045 171

V-LINE NR25 7586 265

V-LINE NR26 6895 183

V-LINE NR27 5461 169

V-LINE NR28 4856 99

V-LINE NR29 6342 175

V-LINE NR30 6343 329

V-LINE NR31 6344 269

V-LINE NR32 6345 90

V-LINE NR33 1662 98

V-LINE NR34 1664 320

V-LINE NR35 1667 98

Uvedené ceny jsou maloobchodní

v Kč bez DPH. Změna cen vyhrazena.

Zapalovací svíčky
NGK  V-LineNGK  V-Line

www.ngk-europe.comN
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Optimální ochrana
Řada žhavících svíček D-Power vás  připraví  na zimu, protože D-Power nabízí :

● Výborná technologie žhavících svíček a know-how z oblasti OE.
● Perfektní studené starty při velmi  nízkých teplotách..
● Široké pokrytí trhu
● Krátký systém značení D-Power pro snadné skladování

Chcete vědět více o D-Power?
Zeptejte se vašeho prodejce.
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Ve dnech 5.–15. března 2009 proběhl již 

79. ročník světoznámého autosalonu v 

Ženevě. Jeho branami prošlo přibližně 

648 000 návštěvníků, což je sice o 9,4 % 

méně než vloni, ale v době, kdy ze všech 

stran slyšíme o všudypřítomné fi nanční 

krizi, to lze považovat za dobrý výsle-

dek. Mezi vystavovateli nechyběl žádný 

z výrobců automobilů a jejich stánky roz-

hodně nepůsobily skromnějším dojmem 

než v předchozích letech. Důraz byl letos, 

ostatně jako už posledních několik let, 

kladen na ekologii – ekologické automo-

bily měly poprvé samostatnou expozici. 

V Ženevě se představilo více než 80 novi-

nek ve světové premiéře a jednou z nich 

byl i českými motoristy tak dlouho oče-

kávaný model Škoda Yeti. Na následující 

dvojstraně jsme pro vás připravili přehled 

těch nejdůležitějších novinek.
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Dacia Duster
Velmi odvážnou studii představila rumunská Dacia. Toto futu-Velmi odvážnou studii představila rumunská Dacia. Toto futu-
ristické SUV čeká s největší pravděpodobností sériová výroba. ristické SUV čeká s největší pravděpodobností sériová výroba. 
Duster bude 4,25 metru dlouhý a 1,49 metru široký a bude mít Duster bude 4,25 metru dlouhý a 1,49 metru široký a bude mít 
rozvor 2,8 metru. Zavazadlový prostor nabídne 470 litrů místa.rozvor 2,8 metru. Zavazadlový prostor nabídne 470 litrů místa.

Wolkswagen Polo
Po 9 letech představil Volkswagen nástup-
ce malého Pola, který se vzhledem nápad-
ně přiblížil většímu Golfu. Oproti minulé 
generaci nepatrně povyrostl a je o 7,5 % 
lehčí. O pohon se starají tříválec 1,2 HTP 
(44 kW a 51 kW), 1,4 16V (63 kW) a nový 
přeplňovaný 1,2 TSI s výkonem 77 kW. 
Příznivci dieselů mají k dispozici 1,6 TDI 
se vstřikováním common-rail se třemi vý-
konnostními variantami – 55, 66 a 77 kW. 
Úsporná verze BlueMotion s motorem 1,6 
TDI s výkonem 66 kW dosahuje kombi-
nované spotřeby jen 3,8 l/100 km. Další 
motory včetně sportovní verze představí 
Volkswagen v průběhu roku.

Opel Ampera
Opel Ampera vychází z amerického Chev-
roletu Volt. K jeho pohonu slouží primárně 
elektřina. Elektromotor disponuje výko-
nem 110 kW (150 k) a točivým momentem 
370 Nm. Je napájen z 220 lithiových článků, 
které mají celkovou kapacitu 16 kWh a váží 
180 kg. Na baterie vůz ujede přibližně 60 
km, poté lze využít malý spalovací motor 
1,4, který kromě benzinu spaluje i směs 
etanolu E85 a navíc funguje i jako gene-
rátor, který elektřinu vyrábí. Opel Ampera 
pak ujede přes 500 km. Baterie lze nabíjet 
z běžné elektrické zásuvky o napětí 230 V.

Mercedes E Coupé
U Mercedesu se vše točilo kolem nové třídy 
E a od ní odvozeného E Coupé, které má na-
hradit CLK. Oproti němu bude mít větší roz-
měry, ale i prestiž a cenu. Nové kupé je o 20 
cm kratší než výchozí limuzína E. Ohromující 
je jeho koefi cient odporu vzduchu cx = 0,24 
– je to nejlepší hodnota ze všech sériově vy-
ráběných automobilů. V modelu E Coupé 
nalezneme mnoho technologických novinek, 
které pochází z většího „éčka“. Základní mo-
torizací je benzinový přeplňovaný čtyřválec
1,8 l o výkonu 150 kW. Dalšími motory jsou: 
vznětový čtyřválec 250 CDI s točivým mo-
mentem 500 Nm, šestiválec E 350 CDI se170 
kW a E 250 CGI s výkonem 215 kW. Vrcholnou 
motorizací bude prozatím osmiválec 500 
Coupé o výkonu 285 kW.

Mercedes E
Nové „éčko“ si svoji světovou premiéru odbylo 
už na lednovém autosalonu v Detroitu. Přesto 
o něj byl i v Ženevě velký zájem. Oproti modelu 
E Coupé je možné ho vybavit i slabšími motory 
200 CDI (100 kW), 220 CDI (125 kW) a 200 CGI 
se 135 kW. Zajímavostí je, že se zamaskované 
Mercedesy třídy E už několik měsíců před pre-
miérou proháněly po pražských ulicích. 

Subaru Legacy Concept
Subaru představilo koncept prošpikova-Subaru představilo koncept prošpikova-
ný tou nejmodernější technologií. Příkla-ný tou nejmodernější technologií. Příkla-
dem jsou kamery místo zpětných zrcátek dem jsou kamery místo zpětných zrcátek 
a přední diodové světlomety. Vystavený a přední diodové světlomety. Vystavený 
automobil byl vybaven šestiválcem o ob-automobil byl vybaven šestiválcem o ob-
jemu 3,6.jemu 3,6.

Volvo S60 Concept
Tato studie naznačuje, jakým směrem se Volvo při vývoji nové S60 vy-
dalo. Stephen Odell, šéf automobilky, slibuje nadšené jízdní vlastnosti a 
sportovní svezení jako u žádného jiného Volva v historii. Volvo na kon-
ceptu představilo mnoho zdokonalených nebo zcela nových elektronic-
kých bezpečnostních prvků. 

Ford Iosis MaxFord Iosis Max
Kromě nového Focusu RS s 305 koňmi představil Ford studii Iosis Max, která Kromě nového Focusu RS s 305 koňmi představil Ford studii Iosis Max, která 
napovídá, jak bude vypadat Ford C-Max příští generace, který by se měl obje-napovídá, jak bude vypadat Ford C-Max příští generace, který by se měl obje-
vit zřejmě v roce 2010. Studie zaujme pro Ford charakteristickým kinetickým vit zřejmě v roce 2010. Studie zaujme pro Ford charakteristickým kinetickým 
designem, posuvnými bočními dveřmi a bohatým prosklením. Premiéru si designem, posuvnými bočními dveřmi a bohatým prosklením. Premiéru si 
odbyl také zcela nový přímovstřikový turbomotor 1.6 EcoBoost se 132 kW.odbyl také zcela nový přímovstřikový turbomotor 1.6 EcoBoost se 132 kW.

BMW 5 Gran Turismo Concept
BMW do Ženevy přivezlo koncept 
crossoveru, který mnoho napoví-
dá o tvarech budoucí řady 5. Toto 
téměř pětimetrové BMW se veli-
kostně řadí mezi BMW řady 5 a 7. 
Má zvýšený podvozek, ale méně 
než modely X3, X5 a X6. Prostor na 
zadních sedadlech je srovnatelný 
s tím v řadě 7, místo nad hlavou 
je srovnatelné s X5. Zavazadlový 
prostor má podle polohy posuno-
vatelných zadních sedadel objem 
430–570 litrů, po jejich sklopení 
dokonce až 1650 litrů. Víko zava-

zadlového prostoru má podobné řešení jako Twindoor u nové Škody Superb, které umožňuje 
dvojí způsob otevírání. Zajímavostí jsou bezrámová okna. O BMW 5 GT se dá říci, že se pokouší 
skloubit ty nejlepší vlastnosti modelů BMW řady 7, řady X6 a řady 5 kombi. Nakolik se mu to 
povede a jak bude úspěšné, ukáže blízká budoucnost – tento model by se totiž měl 
v téměř identické podobě začít vyrábět ještě do konce letošního roku.

Škoda Yeti

Po čtyřech letech od představení studie Yeti, které pro-

běhlo také v Ženevě, Škoda konečně veřejnosti představi-

la svoji pátou modelovou řadu a první české SUV v sériové 

podobě. Škoda Yeti je dlouhá 4,22 metru a bude dodává-

na buď s pohonem předních, nebo všech čtyř kol. K po-

honu slouží následující motorizace: nový čtyřválec 1.2 TSI 

o výkonu 77 kW, který je k dispozici výhradně s pohonem 

předních kol, a čtyřválec 1.8 TSI o výkonu 118 kW, který 

bude pro změnu k dispozici pouze s pohonem všech kol. 

Příznivci vznětových jednotek si budou moci vybrat ze tří 

výkonnostních verzí dieselového motoru 2.0 TDI se vstři-

kováním common-rail, k dispozici bude s 81 kW (možnost 

volby pohonu předních nebo všech kol), 103 a 125 kW 

(oba pouze s pohonem všech kol). Důležitou hodnotou 

pro české rodiny je velikost zavazadelníku. Škoda zatím 

zveřejnila pouze maximální objem – po vyjmutí zadních 

sedadel lze do Yetiho naložit až 1760 litrů zavazadel, což je 

hodnota velmi solidní.

Škoda Fabia Sport

Škoda lákala návštěvníky autosalonu i na pohledný kon-

cept Fabia Sport, jejíž vzhled byl oproti běžné Fabii druhé 

generace vylepšen předním a zadním spoilerem s difuzo-

rem, bočními prahy a střešním spojlerem. Nejnápadnější 

ale bylo dvoubarevné černočervené lakování i provedení 

interiéru. 

jak bude úspěšné, ukáže blízká budoucno
dentické podobě začít vyrábět je

Fiat 500 Cabrio
Fiat představil svůj populár-
ní retro-minivůz 500 ve verzi 
s plátěnou elektrickou shrno-
vací střechou. Toto neobvyklé 
řešení připomíná to původní 
z roku 1957, navíc zachování 
bočních sloupků a pevných 
rámů oken významně vylepšu-
je tuhost „pětistovky“. Zákazníci 
budou mít možnost volby bar-
vy střechy. Nabídka motorů zů-
stává beze změn, výroba bude 
probíhat v polských Tychách, 
kde se vyrábí běžné modely 
Fiatu 500 společně se sester-
ským modelem Fordu Ka.

131716

duben
2009 Informace pro vás

srpen
2008

duben
2009Informace pro vás



C
o

 je
 n

o
vé

h
o

 v
e 

sv
ět

ě 
au

t?
C

o
 je

 n
o

vé
h

o
 v

e 
sv

ět
ě 

au
t? Oleje CASTROL Edge

Objednací
 číslo

Specifi kace Balení
Objednací 

kód
Cena

Edge
5W-30 

ACEA A3/B3/B4,BMW LL04, 
VW 504 00, 507 00,
MB 229.51 

1 L 192550256 546

Edge
0W-30 

ACEA A3/B3/B4, C3, API/ ILSAC SL/CF, 
VW 502 00, 503 01, MB 229.3
229.5, BMW LL01, GM LL-A-025

1 L 192230256 530

Edge
Turbo Diesel

5W-40

ACEA A3/B3/B4, API/ ILSAC SL/CF, VW 
502 00, 505 00, 505 01, 
Ford WSS-M2C917-A

1 L 192290256 443

Edge
Sport 0W-40 

ACEA A3/B3/B4, API/ ILSAC SM/CF,
BMW LL04, VW 502 00, 503 01, 
505 00, MB 229.31, Porsche kromě Ca-
yenne (V6)

1 L 192260256 556

Edge
Sport 10W-60 

ACEA A3/B3/B4, API/ ILSAC SL/CF   1 L 192270256 511

Uvedené ceny jsou maloobchodní v Kč bez DPH. Změna cen vyhrazena.

3. Tyče řízení
Široká nabídka pro mnoho značek
a modelů automobilů. 

Vzor obj. čísla: 4901-03-0004P

4. Čepy řízení
Široký výběr čepů řízení v nabídce 
4max eco line.

Vzor obj. čísla: 4910-01-0006P

5. Spínače a přepínače 
Nabídka kvalitních spínačů a přepí-
načů nejpoužívanějších typů.

Vzor obj. čísla: 0602-01-0004P

6. Uložení hnacího hřídele
Nabídka uložení hnacího hřídele pro 
nákladní automobily.

Vzor obj. čísla: 4301-10-0009P

7. Čepy ramen
Dobrá dostupnost, zajímavá cena 
a široká nabídka.

Vzor obj. čísla: 4708-10-0001P

8. Autobaterie
Prověřená kvalita za zajímavé ceny.

Vzor obj. čísla: 0608-03-1001E

1. Ložiska kol
Široká nabídka ložisek kol 4max eco 
line pro různé značky automobilů.

Vzor obj. čísla: 4703-03-4087P

2. Spojkové sady
Montáž kompletní spojkové sady 
šetří váš čas a peníze. Kvalita spo-
jek 4max zaručuje bezproblémový 
chod vašeho auta.

Vzor obj. čísla: 4204-00-1763P

3. Opravné sady zadního ramene
4max eco line nabízí opravné sady 
pro všechny značky automobilů.

Vzor obj. čísla:4708-11-0001P

4. Stěrače 
Listy stěračů  4max eco line jsou 
vyráběny z nejkvalitnější pryže a 
jsou nabízeny ve všech velikostech. 
Dostupná je také široká nabídka 
sad adaptérů. Modely: standardní 
a spojlerové
Vzor obj. čísla: 5903-08-0001P

5. Motorová těsnění
Nabídka 4max eco line zahrnuje 
vysoce kvalitní motorová těsnění.

Vzor obj. čísla: 0220-01-0003P

6. Napínací a vodicí kladky
Tato skupina obsahuje také kladky 
dodávané společně s napínačem 
řemenu. Zakoupením těchto položek 
šetříte své peníze.

Vzor obj. čísla: 0211-04-05429P

7. Brzdové čelisti
Vysoce kvalitní brzdové čelisti pro 
všechny značky automobilů.

Vzor obj. čísla: 5206-02-0001P

8. Homokinetické klouby
Široká nabídka vnitřních a vnějších 
kloubů v kompletu s manžetami, 
mazivem, sponami, maticemi 
a šrouby.

Vzor obj. čísla: 4302-07-3039P

9. Motorky stěračů
Donedávna dostupné pouze jako 
originální díly, dnes jsou motorky 
stěračů zařazeny do nabídky 4max 
eco line – široká nabídka a zajímavé 
ceny (s možností vrácení starého 
dílu).
Vzor obj. čísla: 5901-01-0067R

10. Kovové a gumové 
      komponenty
Široká nabídka kovových a gumo-
vých podvozkových dílů.

Vzor obj. čísla: 4708-12-1331P                       

11. Převodky řízení
Velmi široká nabídka převodek říze-
ní bez posilovače a s posilovačem 
(s možností vrácení starého dílu).

Vzor obj. čísla: 4908-01-0890R

12. Čerpadla posilovačů řízení
Donedávna dostupná pouze jako 
originální díly, dnes jsou čerpadla 
posilovačů řízení zařazena do nabíd-
ky 4max eco line - zajímavé ceny 
a široká nabídka (s možností vrácení 
starého dílu).
Vzor obj. čísla: 4907-02-3678R

13. Brzdové hadice
Široká nabídka brzdových hadic 
s garancí kvality a zajímavé ceny.

Vzor obj. čísla: 5211-02-1101P

14. Podvozkové díly
Nejpoužívanější hliníková závěsná 
ramena a další podvozkové díly.

Vzor obj. čísla: 4708-06-0002P

15. Brzdové kotouče a bubny
Široká nabídka brzdových kotoučů 
a bubnů pro různé značky  
automobilů včetně japonských.

Vzor obj. čísla: 5201-01-0210P

16. Vodní čerpadla
Široká nabídka vodních čerpadel 
pro různé značky automobilů 
včetně japonských.

Vzor obj. čísla: 0212-01-0117P

17. Alternátory a startéry
Nabídka alternátorů a startérů  
s výběrem nového nebo renovované-
ho dílu (s možností vrácení starého 
dílu).

Vzor obj. čísla: 0608-04-0311P
                       0608-05-0001R

18. Držáky a zavěšení motoru     
      a převodovky
4max eco line obsahuje kompletní 
nabídku držáků a zavěšení motorů 
a převodovek včetně nabídky pro 
japonské automobily.

Vzor obj. čísla: 0206-01-0005P

19. Autobaterie
Osvědčená kvalita a zajímavá cena.

Vzor obj. čísla: 0608-03-0005E

20. Žárovky
Široký sortiment žárovek včetně 
žárovek pro nákladní automobily.

Vzor obj. čísla: 5401-05-0005P

21. Čidla hmotnosti vzduchu 
      (váhy vzduchu)
Nabídka 4max eco line zahrnuje 
čidla hmotnosti vzduchu (váhy 
vzduchu) pro nejrozšířenější modely 
automobilů.

Vzor obj. čísla: 0220-07-0019P

22. Karosářské díly
Široká nabídka dílů pro opravy 
karoserií.

Vzor obj. čísla: 6803-00-2563282P
                      6504-04-2555312P

23. Motorové oleje
Vysoce kvalitní syntetické, polosyn-
tetické a minerální oleje. 
Dostupné v baleních: 1 L, 5 L a 20 L.

Vzor obj. čísla: 2001-01-0005E

24. Kapaliny do ostřikovačů 
Letní a zimní kapaliny do ostřikova-
čů. (-22 °C, koncentrát: -80 °C). 
Dostupné v baleních: 
1,5 L, 2 L, 5 L a 20 L.

Vzor obj. čísla: 1201-00-0002E

25. Chladicí kapaliny
Chladicí kapaliny a koncentráty 
(-35° C). 
Dostupné v baleních: 
1 L, 1,5 L, 5 L, 20 L, 30 L a 50 L.

Vzor obj. čísla: 1601-00-0001E

26. Poloosy 
Nabídka 4max eco line zahrnuje 
kompletní nabídku poloos pro osob-
ní a nákladní automobily.

Vzor obj. čísla: 4302-09-0445R

27. Táhla a čepy řízení
Široká nabídka táhel a čepů řízení.

Vzor obj. čísla: 4910-01-0068P

28. Filtry
Olejové, vzduchové a palivové fi ltry 
– také pro japonské automobily.

Vzor obj. čísla: 0218-01-0280P

1. Brzdové bubny a kotouče
Brzdové bubny a kotouče 4max eco 
line pro nákladní automobily a návě-
sy. Maximalní bezpečnost a užitek.

Vzor obj. čísla: 5201-01-0874P

2. Opravné sady zavěšení kabin 
    a listových pružin
Kompletní nabídka opravných sad 
zavěšení kabiny řidiče a listových 
pružin.

Vzor obj. čísla: 6501-02-0003P
                      5101-01-0001P

9. Stěrače 
Široká nabídka stěračů a motorků 
stěračů pod značkou 4max eco line.

Vzor obj. čísla: 5903-08-0014P

10. Měchy pérování
Pod značkou 4max eco line je 
zahrnuta nabídka většiny měchů pro 
nákladní automobily.
Pozn.: nabídka v provedení 
bez kovových částí

Vzor obj. čísla: 5002-03-0009P

11. Světlomety
Nabídka 4max eco line obsahuje 
dálkové halogenové a parkovací 
světlomety.

Vzor obj. čísla: 5404-13-0002P

12. Vzduchové ventily
Vzduchové ventily pod značkou 
4max eco line jsou kvalitou srovna-
telné s originálními díly.

Vzor obj. čísla: 4506-01-0002P

Automobilový trh má mnoho nezávislých dodavatelů a jejich počet vzrůstá každým rokem. Inter Cars předčil očekávání majitelů starších vozů a při-

pravil zajímavou a konkurenční nabídku. Je logické a každý čtenář zajisté souhlasí s tím, že starší auta budou potřebovat levnější díly. Musí to být 

ovšem díly dobré kvality a také spolehlivé. Naším cílem je, aby nabídka náhradních dílů značky 4max zajistila zákazníkům maximum dílů. Vše samo-

zřejmě za rozumné ceny, s garancí všech požadavků týkajících se kvality a bezpečnosti. Všechny produkty 4max jsou uvedeny v elektronickém IC 

katalogu. Aktuální nabídku 4max naleznete v následujícím přehledu:

Maximum dílů pro váš automobil – 4max

Castrol Edge 5W-30 
ACEA A3/B3/B4, BMW LL04, VW 504 00, 507 00, MB 229.51 

-  Syntetický olej speciálně vytvořen tak, aby splňoval nejnáročnější testy moto-

rových olejů koncernu VW zaměřených na ochranu jednotlivých částí motoru 

a řešil jeho veškerá kritická zatížení. Tento olej určuje nové standardy v prů-

myslu, vyhovuje požadavkům moderních benzinových a naftových motorů VW 

a poskytuje ochranu emistních systémů. Je vyvinut tak, aby využíval syntetické 

technologie k dosažení lepších výkonnostních parametrů než klasické oleje.

Castrol Edge 0W-30 
ACEA A3/B3/B4, C3, API/ ILSAC SL/CF, VW 502 00, 503 01, 505 00 MB 229.3, 

229.5, BMW LL01, GM LL-A-025, LL-B-025

-  Vysoce výkonný syntetický motorový olej nové technologie vytvořený, aby spl-

ňoval požadavky vysoce výkonných motorů, poskytoval výtečné výkonnostní 

parametry i při nejdelších výměnných intervalech a přispíval k nižší spotřebě 

paliva i za ztížených jízdních podmínek.

Castrol Edge Turbo Diesel 5W-40 
ACEA A3/B3/B4, API/ ILSAC SL/CF, VW 502 00, 505 00, 505 01, Ford WSS-M

-2C917-A

-  Syntetický olej, který zajišťuje ochranu motoru s pevným servisním intervalem, 

minimalizuje škodlivé usazeniny a využívá syntetické technologie k dosažení 

lepších výkonnostních parametrů, je určen pro turbodmychadly přeplňované 

vznětové motory s mezichladiči včetně motorů PD.

Castrol Edge Sport 0W-40 
ACEA A3/B3/B4, C3, API/ ILSAC SM/CF, BMW LL04, VW 502 00, 503 01, 505 00, 

MB 229.31, 229.51, Porsche kromě Cayenne (V6)

-  Syntetický motorový olej vyvinutý pro dynamičtější způsob jízdy, zajišťuje 

ochranu motoru za extrémních teplot, poskytuje velmi vysokou ochranu proti 

opotřebení od okamžiku startu a překračuje vysoké výkonnostní specifi kace 

stanovené předními automobilovými výrobci.

Castrol Edge Sport 10W-60 
ACEA A3/B3/B4, API/ ILSAC SL/CF

-  Syntetický olej určený pro použití ve sportovních výkonných motorech, tento 

olej byl testován v soutěžních motorech tak, aby poskytoval ochranu při pro-

vozu za extrémních teplot, zajišťuje nízkou spotřebu a ochranu i při vysokém 

zatížení.

Společnost Castrol vyrábí oleje už více 
než 100 let.
Oleje řady Castrol Edge patří mezi nejlepší au-

tomobilové motorové oleje, jejichž syntetické 

složení splňuje všech 7 stěžejních faktorů, které 

mají za cíl umožnit vám hladkou, pohodovou 

a dynamickou jízdu. Jsou určeny pro všechny 

uživatele motorových vozidel, a to i pro  velmi 

náročné motoristy i jejich dvoustopé „ miláčky“. 

Řadí se mezi prémiové značky nabízené společ-

ností Inter Cars CR.  

Kritické faktory motoru:

1. ochrana proti opotřebení;

2. výdrž oleje;

3. výkon v extrémních podmínkách;

4. čistší pro delší životnost;

5. ochrana výkonu;

6. spotřeba paliva;

7. kontrola teploty.

Výhody pro uživatele:

- delší životnost a větší spolehlivost;

- optimální výkon motoru (mezi výměnami);

-  snadný start a okamžitá ochrana motoru 

a všech jeho částí;

-  ochrana a delší životnost výfukových systé-

mů, což snižuje hladinu emisí;

- udržuje motor čistý;

- zlepšuje akceleraci;

-  snižuje spotřebu, což má za následek nižší 

provozní náklady;

-  udržuje motor při nižších teplotách, to způ-

sobí hladší chod motoru.

Při výběru motorového oleje se rozhodujeme 

na základě kvality a ceny, proto bychom měli 

volit produkty od fi rmy CASTROL, které svou 

přijatelnou cenou a velmi vysokou kvalitou spl-

ní požadavky nejnáročnějších uživatelů. Vždy 

potřebujete mít jistotu, že váš automobil bude 

připraven splnit vaše požadavky a k tomuto 

vám pomůže špičkový olej od fi rmy CASTROL.

Kompletní řada olejů Castrol Edge byla podro-

bena mnoha testům a výsledky hovoří samy za 

sebe. Castrol Edge vydrží déle než běžné oleje 

– motor, ve kterém byl použit olej z této řady; 

běžel naplno ještě 10 hodin poté, co se srovná-

vací motor s použitým běžným olejem zadřel.

Test byl prováděn na zkušební stolici při kon-

stantní rychlosti 120 km/h a stoupání 6,5 %.

Rada na konec : 

-  Jste-li náročným uživatelem, který chce pro 

své auto jen to nejlepší, je čas si vybrat ole-

je CASTROL Edge. Dopřejte svému motoru 

ochranu proti opotřebení poskytovanou na 

nejvyšší možné úrovni. 

Z lásky k motoru
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Jak už je v našem čtvrtletníku pravidlem, 

pokračujeme i v tomto čísle IC Journalu 

v představování našich zákazníků. Tento-

krát jsme zamířili do slovenských Veľkých 

Bieroviec nedaleko Trenčína, kde se na-

chází Autoservis Bozó, a požádali jsme 

jeho majitele, pana Štefana Bozóa, o roz-

hovor.

Řekněte nám něco o začátcích vašeho 

podnikání, kdy jste se rozhodl pro ote-

vření autoservisu?

Auta a všechno s nimi spojené mě zajímala 

už odmalička. Tento koníček mě přivedl k zá-

vodění na motorkách a k motoristickému 

sportu. Proto jsem se rozhodl vyučit se auto-

mechanikem. Podnikat jsem začal v polovi-

ně devadesátých let minulého století v nově 

vybudovaných prostorách. V roce 2003 se ke 

mně přidal můj syn, který u mě absolvoval 

praxi během studia na střední škole. Vyba-

vení dílny nebylo takové, jako je dnes, za-

čínal jsem se základním vybavením a chutí 

do něčeho pro mě nového – do podnikání. 

Postupem času jsme doplnili všechno po-

třebné a díky tomu dnes našim zákazníkům 

poskytujeme servis na vysoké úrovni.

Co nabízíte vašim zákazníkům?

Nikdy jsem nebyl zaměřen na konkrétní 

značku automobilů, ale naopak vycházel 

jsem vstříc všem svým zákazníkům. Průběžně 

jsem dovybavoval dílnu nářadím a různými 

přípravky tak, abych jim mohl zaručit kvalitní 

klempířské i mechanické práce. Po příchodu 

mého syna do společného podnikání jsem 

se mohl naplno věnovat diagnostice a elek-

tronice aut, což je odvětví, které mě vždycky 

fascinovalo. Chceme našim zákazníkům po-

skytovat co nejširší spektrum servisních úko-

nů a tímto směrem vedou i naše kroky.

Jak začala vaše spolupráce se společnos-

tí Inter Cars?

Na trh s náhradními díly postupně přichá-

zela spousta nových dodavatelů. Vyzkoušel 

jsem spolupráci s různými. Hledal jsem však 

fi rmu, která mi dokáže poskytnout široký 

sortiment náhradních dílů v dobré kvalitě 

a za rozumnou cenu, s dobrou dostupnos-

tí na skladě, jednoduchým objednáváním 

a podporou pro můj odborný růst. Toto mi 

bylo nabídnuto před dvěma roky obchod-

ním zástupcem Milanem Veselým, tehdy 

ještě působícím na pobočce Inter Cars 

v Nitře. Dnes je pobočka Inter Cars i tady 

v Trenčíně, což přispělo k ještě výhodnější 

logistice a dostupnosti dílů.

Jaké další benefi ty vám přináší spoluprá-

ce se společností Inter Cars?

Kromě věcí, které jsem už jmenoval, bych 

rád vyzdvihl možnost účasti na zájezdech 

s VIP Clubem. Letos jsem se společně se 

synem zúčastnil lyžování v Alpách. Bylo to 

super, mohu jen doporučit. 

Jaké máte plány do budoucna?

Velmi důležité je pro mě neustálé zkvalitňo-

vání služeb zákazníkům. Zapojil jsem se do 

konceptu Bosch Injektion System, což podle 

mého názoru přispěje ke zkvalitnění služeb 

i mé odbornosti.

Děkuji vám za rozhovor a přeji mnoho 

úspěchů.

V tomto čísle vám představíme moravský 

servis AUTO Trnka, který sídlí v obci Litost-

rov nedaleko Brna. Požádali jsme jeho za-

kladatele, pana Trnku, o krátký rozhovor. 

Řekněte nám něco o začátcích vašeho 

podnikání:  

Servis AUTODÍLNA TRNKA jsem rozběhl sám 

v roce 1989. V roce 1991 jsem posílil svůj tým 

o dva mechaniky a změnil jméno fi rmy na 

Auto Trnka. Od té doby jsme jen rostli. Dnes 

máme servisní stání pro 16 vozidel, 8 zvedá-

ků a kanálové zařízení.

Jaké služby zákazníkům poskytujete?    

Špičkově vybavený servis s kompletním dia-

gnostickým zařízením pro nás začal být ne-

dostatečný. Přistavěli jsme moderní klempír-

nu pyšnící se dvěma rovnacími systémy. No 

a lakovna byla dokončena rok po klempírně. 

Naše myčka je nedílnou součástí při předá-

ní dobře odvedené práce všem klientům. 

Příjemné chvíle čekání zajišťuje pohodlné 

posezení v našem barovém zařízení s mož-

ností sledování televize a s bezdrátovým při-

pojením k internetu „Wi-Fi“. Také investování 

do emisní stanice bylo správné rozhodnutí, 

nyní spolu s přípravou a prováděním státní 

technické kontroly (STK) poskytujeme kom-

pletní služby v tomto směru. Od podzimu 

loňského roku provádíme ekologickou li-

kvidaci autovraků. Veškeré druhy pojištění 

a profi nancování motorových prostředků 

jsou samozřejmostí.

Škála těchto služeb vyžaduje jistě schop-

ný tým…   

Profesionálně proškolený mechanik, to je 

opravdu velká investice. Ale bez ní to nejde 

dělat naplno. Kvalita je alfou a omegou, zá-

klad neúspěchu je nevědomost.

Co chystáte do budoucna, jaké máte plá-

ny a je vlastně ještě co zlepšovat?  

Samozřejmě, že je pořád co zlepšovat. Snaží-

me se stát se autorizovaným servisem ŠKO-

DA, a to je myslím si pořádný cíl. Plán rozší-

ření našeho působení na trhu zůstává utajen 

pro lepší start a úspěch.

Čím Vás Inter Cars zaujal?   

Jsem na trhu opravdu dlouho, mám už jistý 

přehled. Inter Cars nás oslovil hned několika 

pozitivy. Vzhledem k naší lokalitě je to napří-

klad pružnost závozu zboží, široký sortiment 

zboží včetně originálních dílů všech značek 

a dobré naskladnění. Oceňuji také atraktivní 

cenovou politiku s bonusovým programem 

a možnost vrácení veškerého zakoupeného 

zboží. K dalším přednostem řadím možnost 

internetového objednávání s následnou bo-

nusovou výhodou, dodávky nejpozději do 

24 hodin a v neposlední řadě štědrost VIP 

Clubu.

Znáte vůbec odpočinek?

S manželkou a synem letos poletíme s VIP 

Clubem do Egypta, už se moc těšíme. V tom 

všem shonu někdy prostě není nějak čas. 

Znáte to dobře… Odpočívám rád při své 

neodmyslitelné slabůstce, hraji totiž na ta-

hací harmoniku. 

Co byste chtěl sdělit našim čtenářům?         

Jděte do toho naplno, nebojte se. Dnešní 

doba přeje odvážným a připraveným. Kva-

litní a dobře odvedená práce je především 

vaší vizitkou, je to cesta k úspěchu. Držím 

vám všem palce a třeba někdy u nás, u har-

moniky...

Děkujeme vám za rozhovor a do budouc-

na přejeme hodně úspěchů.
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Pro Vaše bezpečí

zvolte TRW

Nabídka brzdových systémů a komponentů TRW pokrývá 96% evropského vozového parku.

Kotouče a brzdové destičky TRW jsou uznávány výrobci automobilů na celém světě.

Pokud hledáte vysoce kvalitní brzdové díly s výborným servisem zvolte TRW.

S NGK do 
Japonska

Nakupujte sortiment NGK a získejte

zájezd zájezd dodo Japonska Japonska 
v hodnotě 

130 000 Kč130 000 Kč
Program zájezdu:

Návštěva měst: 

� Tokio � Osaka � Kyoto � Nara � Kagoshima

Prohlídka:

� centrály NGK v Nagoyi;

� továren NGK v Komaki, Kagoshimě;

� továrny Toyota.

Cesta vysokorychlostním vlakem Shinkansen.

Podmínky akce:

Zákazník, který u společnosti Inter Cars nakoupí
v období března až srpna 2009 sortiment NGK
v nejvyšší hodnotě ze všech, nejméně však 100 000 Kč, 
získá zájezd do Japonska v hodnotě 130 000 Kč.
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Jak mohu začít jednoduše
víc vydělávat?

Začnu používat k vyhledávání zboží IC_Katalog
Uspokojím tak zákazníky všech cenových kategorií a nenechám žádného zákazníka odejít bez zakáz-

ky, tím zvýším své tržby. Hledáním v jednom katalogu ušetřím čas a tedy i peníze.

Pro tvorbu zakázkových listů budu používat IC_Katalog
Ušetřím čas při tvorbě zakázkového listu, protože ve stejném software mám i kompletní databázi 

dílů a cen. Ušetřím čas při tvorbě objednávky ze zakázkového listu, protože ve stejném software 

mám i modul objednávání. Ušetřím peníze za software pro tvorbu zakázkových listů. Zvýším image 

svého servisu.

Pro tvorbu objednávek a jejich odeslání k dodavateli budu používat 
IC_Katalog
Ušetřím peníze za telefon, případně fax. Ušetřím peníze i čas, který musím trávit čekáním, než mi 

u jiných dodavatelů zvednou telefon.

Díly různých značek, které nakupuji od více dodavatelů, začnu naku-
povat v Inter Cars
Většinu značek známých na trhu najdu v nabídce Inter Cars. Vyhledáváním zboží, zaměnitelností, 

cen a dostupností v jednom katalogu (IC_Katalog) výrazně zrychlím tempo obsluhy a ušetřím tím 

hodně času.Tak začnu na jednom místě realizovat větší obrat, než jsem dosud realizoval u více do-

davatelů. Tím získám mnohem zajímavější rabatové podmínky.

Pro zjišťování cen, zaměnitelností a on-line dostupnosti na skladech 
budu používat IC_Katalog
Ušetřím peníze za telefon a budu mít přitom on-line přístup do systému Inter Cars. Ušetřím peníze 

i čas, který musím trávit čekáním, než mi u jiných dodavatelů zvednou telefon.

A tak se stanu členem VIP Clubu Inter Cars:
Tím získám možnost zúčastnit se:

o Zájezdu do exotického Vietnamu

o Poznávacího zájezdu do Egypta s plavbou po Nilu

o Lyžování v Alpách

o Překvapení

�

�

�

�

�

�

Pure | Quality Driven™

www.vatoil.cz / www.vatoil.sk
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Nejširší nabídka dílů pro japonská a korejská vozidla

•  více než 68 000 položek mechanických dílů, motorových částí i origi-

nálních karosářských dílů 

Originální díly za skvělou cenu

•  originální díly vyráběné přímo v Japonsku a Koreji

•  dodávky do prvovýroby japonských a korejských automobilek

•  díly pro korejská vozidla jsou nabízené i v dealerské síti

• originální díly za mnohem nižší cenu

Vlastní brandy za ještě příznivější ceny

•  levnější alternativy k nabízeným originálním dílům ve srovnatelné 

kvalitě vyráběné přímo pro nás v Koreji, Číně a Tchaj-wanu

• 10ti letá zkušenost s vlastními brandy

•  vlastní značky JC, JC Premium (mechanické díly), Yamato (díly řízení), 

Magnum Technology (tlumiče a pružiny), Kanaco (sady ložisek do 

kol) a Pascal (homokinetické klouby)

Vlastní laboratoř na testování náhradních dílů

•  certifi kovaná laboratoř pro vstupní kontroly veškerého nově zavá-

děného sortimentu

•  na trh se zavádí vždy jen prověřené kvalitní zboží

Dostupnost

•  veškerý běžný sortiment je ihned k dispozici na pobočkách Inter 

Cars

•  málo frekventovaný sortiment je dostupný z centrálního skladu do 

druhého dne

Sortiment pro
asijské automobily

  Tlumiče a jejich uložení

KAYABA

Japonsko

PARAUT

Japonsko

TOKICO

Japonsko

MAGNUM TECHNOLOGY

Japonsko

UNION

Japonsko

MICRO

Japonsko

JC PREMIUM

  Asie, EU

KASHIYAMA

Japonsko

WOKING

  Španělsko

NISHIMBO

Japonsko

AKEBONO

Japonsko

JC PREMIUM

  Asie, EU

MOUNTAIN

Japonsko

UBD

  Švédsko

HI-LEX

Japonsko

FRENKIT

Španělsko

PARAUT

Japonsko

GMB

Japonsko

VERNET

Francie

HKT

Japonsko

MITSUBOSHI

Japonsko

GMB

Japonsko

NTN

Japonsko

  DAYCO

Japonsko

BANDO

Japonsko

REV

Japonsko

SUN

Japonsko

KOYO

Japonsko

TSUBAKI

Japonsko

JC PREMIUM

Asie, EU

EXEDY

Japonsko

AISIN

Japonsko

ASCO

Japonsko

KOYO

Japonsko

FRENKIT

Španělsko

GLO

Itálie

NKN

Japonsko

PASCAL

Asie, EU

MARUICHI

Japonsko

GMB

Japonsko

  Sady ložisek do kol

KOYO

Japonsko

KANACO

Japonsko

CTR

Japonsko

YAMATO

Asie

555

Japonsko

QSTEN

Japonsko

CTR

Japonsko

555

Japonsko

QSTEN

Japonsko

NAKAMOTO

Japonsko

YAMATO

Asie

YEC

Japonsko

SANKEI

Japonsko

TRANSPO

USA

PHOENIX

Japonsko

KOITO

Japonsko

DENSO

Japonsko

NGK

Japonsko

SEIWA

Japonsko

HKT

Japonsko

WALKER

USA

AJUSA

Španělsko

ELWIS

Dánsko

STONE

Japonsko

ACL

Austrálie

HASTINGS

USA

NDC

Japonsko

TAIHO

Japonsko

Filtry

Brzdy

Quick Brake

Dánsko

Vodní pumpy, 
termostaty, chladiče

Řemeny, řetězy,  
kladky, napínáky

DAIKIN

Japonsko

Spojky

Homokinetické klouby,
manžety, kříže do poloos

Kulové čepy, spojovací
tyče řízení, silentbloky

  Čepy do ramen, ramena, 
  tyče stabilizátorů

  Rozdělovače, čidla, spínače, 
alternátory, startéry, žárovky

MOBILETRON

Tchai-wan

Svíčky, lambda sondy, 
zapalovací moduly

  Těsnění hlavy, sání, 
  výfuku, olejové vany

  Vstřikovací trysky, palivová 
čerpadla, písty, pánve, ventily

COFLE

Itálie

LPR

Itálie

JC PREMIUM

Asie, EU

AJUSA

Španělsko

DOKURO

Japonsko

NKK

Japonsko

SUPLEX

Německo

OBK

Japonsko

ROC

Švédsko

TOPTUL

Tchaj-wan

PROFITOOL

Asie

Pružiny zavěšení

  Nářadí, dílenské vybavení

MAGNUM TECHNOLOGY

Japonsko

Objednací číslo  Skupina zboží  Výrobce  Typ auta  Akční cena 

AHS003MT Tlumiče pérování, přední osa
MAGNUM 

TECHNOLOGY

ŠKODA FAVORIT 87.08–94.09, FORMAN 90.10–94.09, FAVORIT PICK–UP 91.08–95.07, FELICIA 

94–01.06
567   

H15029JC Sada ložisek kola JC AUTO MITSUBISHI PAJERO V64W/V65W/V68W/V74W/V75W/V78W 00– 3 754   

C30309JC Brzdový kotouč JC AUTO KIA SEPHIA I,II 1.5 I,1.6 I,1.8 I, SHUMA I 568   

AGS003MT Tlumiče pérování, zadní osa
MAGNUM 

TECHNOLOGY

ŠKODA FAVORIT 87.08–94.09, FORMAN 90.10–94.09, FAVORIT PICK–UP 91.08–95.07, FELICIA 

94–01.06
464   

AGS002MT Tlumiče pérování, přední osa
MAGNUM 

TECHNOLOGY

ŠKODA FAVORIT 87.08–94.09, FORMAN 90.10–94.09, FAVORIT PICK–UP 91.08–95.07, FELICIA 

94–01.06
567   

C38018JC Brzdový kotouč JC AUTO SUZUKI IGNIS 03.07, WAGON R+ 03.09 502   

C40501JC Brzdový kotouč JC AUTO HYUNDAI LANTRA (J2) 95.11–00.09, COUPE (RD) 96.08–01.09, ELANTRA (XD) 00.06+ABS 374   

C50300JC Brzdový váleček JC AUTO KIA SEPHIA I,II, CLARUS I,II, SHUMA 222   

C50302JC Brzdový váleček JC AUTO CYLINDEREK HAMULCOWY KIA PRIDE 1.1,1.3–98, PRIDE KOMBI 01.03 98 194   

C45009JC Brzdový kotouč JC AUTO MITSUBISHI PAJERO 2.5TD IC 91, 2.8TD 94, 3.5I 24V 94 940   

C50005JC Brzdový váleček BGF DAEWOO NUBIRA I, II 1.6 16V 146   

H25025JC Sada ložisek kola JC AUTO MITSUBISHI GALANT (E52/54/55/57/88) 92 1 473   

J10302JC Čep ramena, přední osa JC AUTO KIA SEPHIA I 1.5,1.6,1.8 –98 221   

B25008PR Vzduchový fi ltr JC PREMIUM MITSUBISHI PAJERO TD 83–95 228   

C38017JC Brzdový kotouč JC AUTO SUZUKI SWIFT (H) 1.3I 16V 05.04 478   

C30507JC Brzdový kotouč JC AUTO HYUNDAI H–1 97 387   

C58005JC Brzdový váleček JC AUTO CYLINDEREK {LEWO} HAMULCOWY SUZUKI SAMURAI 1.3 I 91,VITARA 2.0TD 95–97, SANTANA 94 217   

J38015YMT Příčné záv. rameno, přední osa YAMATO SUZUKI BALENO 95 1 645   

C31026JC Brzdový kotouč JC AUTO NISSAN PATROL (Všechny modelové typy) 627   

C42018JC Brzdový kotouč JC AUTO TOYOTA RAV 4 1.8 I 16V 00.05, 2.0 I 16V 00.08 526   

J65029JC Vzpěra, stabilizátor JC AUTO MITSUBISHI PAJERO 88.11–91, L200 4WD 92.03 92   

B22061PR Vzduchový fi ltr JC PREMIUM TOYOTA HI–ACE 2.4D,TD, 2.4 I 95.08, 2.5TDI 16V 01.08 242   

H20524 Sada ložisek kola KANACO HYUNDAI ELANTRA 1.6 I 16V, 2.0 I 16V, 2.0TDI 16V 00.06–01.07, MATRIX 01.02+ABS 2 680   

H20503JC Sada ložisek kola JC AUTO HYUNDAI LANTRA 95.10, COUPE 1.6 I,2.0 I 96.05–ABS, ACCENT 96.05 1 016   

C58019JC Brzdový váleček JC AUTO SUZUKI SWIFT 86–94 148   

C51003JC Brzdový váleček JC AUTO NISSAN MICRA K10 83–93 220   

I11024JC Úhlový kloub, táhlo řízení JC AUTO
NISSAN MAXIMA A32 2.0 I 24V, 3.0 I 24V 94, CA33 00, ALMERA JP 00, TINO 00, 200SX 94, 

240SX 96, INFINITI I30 99.07
268   

C58015JC Brzdový váleček JC AUTO SUZUKI SWIFT SF413 SEDAN, 1.3(H), 1.3/1.6 4WD, SF416+AB, BALENO GA/GC 1.3 I, 1.6 I 95 170   

B30306PR Palivový fi ltr JC PREMIUM KIA SEPHIA 1.5 I, 1.6 I, 1.8 I –98 100   

C30304JC Brzdový kotouč JC AUTO KIA SPORTAGE I, II 2.0 510   

C35020JC Brzdový kotouč JC AUTO MITSUBISHI PAJERO 2.6 87, 3.0 I 89–91, L300 4WD 86 605   

J15004JC Čep ramena, přední osa JC AUTO MITSUBISHI PAJERO 82–90, L300 4WD 82–86 399   

J20500JC Čep ramena, přední osa JC AUTO HYUNDAI H100 93.07–00.03 (D4BA,D4BB,D4BF,G4CS), H–1 97– (D4BA,D4BB,D4BF,G4CS) 214   

C50510JC Brzdový váleček JC AUTO HYUNDAI ATOS 97.11,  ATOS PRIME 99.11, ACCENT VERNA 02.08–04.05, GETZ 02.05–04.11 140   

C32130JC Brzdový kotouč JC AUTO TOYOTA RAV–4 CA2 1.8/2.0 00.05 666   

C35027JC Brzdový kotouč JC AUTO MITSUBISHI PAJERO 91, PAJERO PININ 1.8 GDI 99 504   

C33016JC Brzdový kotouč JC AUTO MAZDA 323 BJ 1.8I, 2.0D, 2.0TDVI 16V 98.05 510   

B25014PR Vzduchový fi ltr JC PREMIUM MITSUBISHI L300 2.5D 86 166   

C63007JC Brzdový buben JC AUTO MAZDA 323 BG 91.03–94, 323 BA 1.3, 1.5, 1.6 94, MX–3 1.6 91 781   

C73003 Lanko ruční brzdy YAZUKA MAZDA 323 BG 4D/5D 89–94, MX–3, 474   

C42002JC Brzdový kotouč JC AUTO TOYOTA CELICA 2.0I16V 85–94, CAMRY 2.5I24V 88, 2.0 I 86 442   

B35005PR Palivový fi ltr JC PREMIUM MITSUBISHI COLT CJ1,4 1.3I16V, 1.6 I 16V, LANCER CK1 1.3 I 16V 96 141   

J65030YMT Vzpěra, stabilizátor YAMATO MITSUBISHI PAJERO 3.5 I 24V, 2.5TD, 3.2TDI 16V 00.02 333   

C53065JC Brzdový váleček JC AUTO MAZDA E2000, E2200D 84–95 190   

D15020JC Vodní čerpadlo JC AUTO MITSUBISHI ECLIPSE 2.0 I 91–95,GALANT 2.0 GTI 88 (DOHC) 582   

J62027JC Vzpěra, stabilizátor JC AUTO TOYOTA HI–ACE 2.4 I, 2.7 I, 2.4D, TD 95.08 272   

B38016PR Palivový fi ltr JC PREMIUM SUZUKI SAMURAI 1.3 I 89 171   

H22031JC Sada ložisek kola JC AUTO TOYOTA COROLLA 1.3, 1.4 I, 1.6 I, 2.0D 91.01 1 014   

C54001JC Brzdový váleček JC AUTO HONDA CIVIC AL, AG, AF 84–87, EC8, EC9, ED2 87–90, CRX AF,AS –87 234   

C50509JC Brzdový váleček JC AUTO HYUNDAI H100 BUS (D4BA, D4BB, D4BF, G4CS) 93.07–00.03 209   

C42045JC Brzdový kotouč JC AUTO TOYOTA AVENSIS 2.0TDI 16V 03.01 656   

C73002 Lanko ruční brzdy YAZUKA MAZDA 323 BG 4D/5D 89–94, MX–3, 401   

C53064JC Brzdový váleček JC AUTO MAZDA E2000, E2200D 84–95 268   

J61008YMT Vzpěra, stabilizátor YAMATO NISSAN 200 SX S13, S14 90.03–,LAUREL C32/VG30 88 245   

B20003JC Vzduchový fi ltr JC AUTO DAEWOO LANOS 1.5 OHC, 1.6 DOHC 97 89   

Akční ceny platí do vyprodání zásob! Uvedené ceny jsou maloobchodní v Kč bez DPH. Změna cen vyhrazena.

Výběr z akční nabídky asijských výrobců: 

duben
2009 JC Auto
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P A R T N E RY O U R

Není auto jako auto. To platí pro mnohé generace jednotlivých značek a modelů automobilů, 
stejně tak i pro náhradní díly. Téměř denně se v autodílnách dynamického automobilového 
trhu rodí nové požadavky. Společnost RUVILLE nalezla díky spojení mnohotvárnosti,  
aktuálnosti a kvality svých výrobků dlouhodobý klíč k úspěchu. Všechny své díly včetně 
ložisek nabízí přímo ze skladu ve stejné kvalitě jako od originálního výrobce (OEM).  
Další informace naleznete na internetové adrese: www.ruville.de

MOTOR | PODVOZEK | SERVIS       KOMPETENTNOST PŘI VÝROBĚ AUTODÍLŮ PRO OSOBNÍ VOZY

JIŽ PO GENERACE  
STANOVUJEME NOVÉ 
STANDARDY.
VÝROBKY V KVALITĚ ORIGINÁLNÍHO 
VÝROBCE (OEM) A UCELENOU
NABÍDKU – CO CHTÍT VÍCE?

Obj.č. Použití Cena

EVR4077 FIAT Ducato, PEUGEOT Boxer 1796

EVR4087 FORD Transit 921

EVR4095 FIAT Ducato 1367

EVR5237 FORD Fiesta, Escort, Puma                                                                                                                                 777

EVR5239 FORD Escort V, VI, VII, Fiesta III, Courier, Orion 828

EVR5242 FORD Mondeo 1294

EVR5428 VW Golf, Passat VIII 744

EVR5432 VW Transporter 1403

EVR5441 VW Sharan, FORD Galaxy, SEAT Alhambra 1708

EVR5512 RENAULT 5, Clio 880

EVR5516 RENAULT 19, 21 1015

EVR5712 AUDI 80, 100 620

EVR5914 PEUGEOT 106, 205 911

EVR5919 PEUGEOT 205, 309 1108

EVR5931 CITROËN Evasion, Jumpy, FIAT Scudo, LANCIA Zeta, PEUGEOT 806 2019

EVR6613 PEUGEOT 305, 405 , CITROËN Xantia 1165

EVR5307SK OPEL Kadett, Corsa, Ascona, DAEWOO Lanos  199

EVR5720 ŠKODA Roomster 2329

EVR5722 VW Golf,  AUDI A3 1365

EVR5564 RENAULT Master, OPEL Movano 2380

EVR5449 ŠKODA Felicia, VW Caddy  1025

EVR5563 RENAULT Clio II, Mégane, Twingo 1025

EVR5256 FORD Focus 1449

EVR5723 AUDI A6 Avant, Quattro 1330

EVR5413 VW, AUDI 402

EVR5561 RENAULT Laguna 2744

EVR4017 CITROËN Jumper 1630

EVR5732 AUDI A2, VW Fox, ŠKODA Fabia 2071

EVR5731 AUDI A2, ŠKODA Fabia, VW Polo 2361

EVR5538 RENAULT Laguna, Mégane, Safrane 1651

Uvedené ceny jsou maloobchodní v Kč bez DPH. Změna cen vyhrazena.

Společnost Ruville má více než osmdesátiletou 

tradici, během kteréžto doby se stala synony-

mem pro kvalitu a inovace. Do široké škály její 

produkce patří ložiska kol, ventilové rozvody, 

napínací a vodicí kladky, vodní čerpadla a další.

Přednosti výrobků Ruville:

�  vysoký výkon;

�  špičková kvalita;

�  dlouhá životnost;

�  snadná, levná a především rychlá montáž.

Ruville dále nabízí:

�   širokou paletu výrobků pro osobní a užitková 

vozidla;

�   vysokou kvalitu podle nejnovějšího stavu 

techniky;

�   jednotky přizpůsobené vozidlům a odpoví-

dající téměř jakýmkoli potřebám.

V prodejním tipu vám v tomto čísle přináší-

me sady ložisek kol. Společnost Ruville dodá-

vá ložiska kol do všech běžných evropských 

a asijských osobních a dodávkových vozidel 

– na celém světě zákazníkům ve více než 100 

zemích. Ložiska kol jsou odebírána výhradně 

od dodavatelů originálních součástí a splňují 

proto ty nejvyšší nároky na kvalitu. Z důvodu 

schopnosti nabízet zákazníkům neustále úpl-

ný sortiment jde kompetentní a zkušený tým 

společnosti Ruville s dobou a neustále sleduje 

nejnovější trendy a technologie v automobilo-

vém průmyslu.

Ruville
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Škoda Fabia (6Y2, 6Y3 sedan, 6Y5 kombi) 
1,4 16V 2000

Výrobce obj. č. Cena

Brzdové destičky přední

ATE 13.0460-7111.2 1169

TRW LUC GDB1357 863

DELPHI LP1436 795

JC AUTO C1A018PR 532

Brzdové kotouče přední

ATE 24.0122-0151.1 1034

TRW LUC DF2803 910

DELPHI BG3208
1283 

cena za 2 ks

Olejový fi ltr

JC AUTO B1W019PR 118

FILTRON OP 641 156

KNECHT OC295 164

BOSCH 0 451 103 318 138

Vzduchový fi ltr

FILTRON AP 149/3 161

KNECHT LX977D 320

BOSCH 1 457 433 059 280

Tlumič pérování přední

SACHS 300 032 1566

KAYABA KYB334835 1360

DELPHI DG 9074 990

Napínací kladka

RUVILLE
EVR55456/ 
EVR55461

972 / 1024

SKF
VKM 11124/VKM 

11120
1192 / 1288

Rozvodový řemen

CONTITECH CT 957 887 **

BOSCH 1 987 949 190 748 **

Tlumič výfuku

BOSAL BOS278-063 1990

TYLL TYLL00030 1690

Spojková sada

LUK 620 3054 00 4404

VALEO VAL826339 3704

** 2 řemeny

FORD, TRANSIT (FA, FB, FC, FD, FM, FN, FS, 
FZ)  2.0 DI - 2.0 TDCi 2000.08 ->  
   

Výrobce obj. č. Cena

Brzdové destičky přední

ATE 13.0460-3992.2 1985

TRW LUC GDB1461 1380

DELPHI LP1583 1059

Brzdové kotouče přední

ATE 24.0124-0167.1 1765 *

TRW LUC DF4216 1207 *

DELPHI BG3676
1859 *

cena za 2 ks

Olejový fi ltr

FILTRON OE 665/1 132

KNECHT OX191D OEKO 220

BOSCH 1 457 429 239 186

Vzduchový fi ltr

FILTRON AP 023/3 227

KNECHT LX935 321

BOSCH 1 457 433 070 300

Tlumič pérování přední

SACHS 230 965 3315

KAYABA KYB335804 2422,5

Výfuková trubka

BOSAL BOS851-143 1253

Spojková sada

VALEO VAL826204 5966 **

SACHS 3000 951 775 6691 **

* pohon předních kol
** bez vypínacího ložiska 

PEUGEOT, 206 hatchback (2A/C)  1.1 i, 
2000   

Výrobce obj. č. Cena

Brzdové destičky přední

ATE 13.0460-3975.2 1557

TRW LUC GDB1500 897

DELPHI LP1699 659

JC AUTO C1P034PR 530

Brzdové kotouče přední

ATE 24.0113-0185.1 778*

TRW LUC DF2815 631*

DELPHI BG3364
1254*

cena za 2 ks

Olejový fi ltr

JC AUTO B1C005PR 129

FILTRON OE 667 125

KNECHT OX193D OEKO 282

BOSCH 1 457 429 193 280

Vzduchový fi ltr

FILTRON AP 080/2 169

KNECHT LX643 246

BOSCH 1 457 433 526 200

Tlumič pérování přední

SACHS 230 349 /  230 350 2064

KAYABA
KYB633729/ 
KYB633730

1368

MAGNUM
TECHNOLOGY

AGP045MT/ 
AGP046MT

1346

Napínací kladka

RUVILLE EVR56600 822

SKF VKM 13100 982

JC AUTO E4P001PR 618

Rozvodový řemen

CONTITECH CT 718 392 **

GOODYEAR GYG1077H 264 **

BOSCH 1 987 949 034 310 **

Tlumič výfuku

BOSAL BOS190-355 1388

Spojková sada

LUK 618 3003 00 3661

VALEO VAL821340 2758

SACHS 3000 836 701 4050

* s ABS
** 104 zubů 

HYUNDAI, ACCENT (LC)  1.3, 2000.01 ->  
 

Výrobce obj. č. Cena

Brzdové destičky přední

TRW LUC GDB3331 1102

FERODO FDB435 754

JAKOPARTS J3600515 718

Brzdové kotouče přední

TRW LUC DF4496 759

JAKOPARTS J3300517 990

Olejový fi ltr

JC AUTO B17003PR 106

FILTRON OP 617 164

KNECHT OC205 216

OE Hyundai B17003H 143

Vzduchový fi ltr

JC AUTO B20514PR 182

FILTRON AP 114 246

KNECHT LX336 331

OE Hyundai B20514H 252

Tlumič pérování přední

KAYABA
KYB333304/ 
KYB333305

1795

MAGNUM
TECHNOLOGY

AG0517MT/ 
AG0518MT

1462

OE Hyundai
A333304H/ 
A333305H

1866

Napínací kladka

RUVILLE EVR58403 561

SKF VKM 75006 879

JC AUTO E40500JC 383

OE Hyundai E40500H 589

Rozvodový řemen

JC AUTO E30528OEM 1248

CONTITECH CT 1062 1363

OE Hyundai E30528H 1341

Spojková sada

JAKOPARTS J2000528 4462

SACHS 3000 836 701 4050

Ford FOCUS (DAW, DBW, DFW sedan, 
DNW kombi)  1.6 16V, 1998.10->2004.11 
   

Výrobce obj. č. Cena

Brzdové destičky přední

ATE 13.0460-7121.2 1790

TRW LUC GDB1358 1113

DELPHI LP1315 889

Brzdové kotouče přední

ATE 24.0122-0172.1 1180

TRW LUC DF4036 856

DELPHI BG3359
1365

cena za 2 ks

JC AUTO C33069JC 743

Olejový fi ltr

JC AUTO B1G011PR 106

FILTRON OP 532/1 107

KNECHT OC266 182

BOSCH 0 451 103 259 130

Vzduchový fi ltr

JC AUTO B2G044PR 110

FILTRON AP 074/1 235

KNECHT LX798 279

BOSCH 1 457 433 686 220

Tlumič pérování přední

SACHS 230 709/230 710 2094

MAGNUM
TECHNOLOGY

AHG049MT/ 
AHG050MT

1621

Napínací kladka

RUVILLE EVR55226 1383

SKF VKM 14222 1290

Rozvodový řemen

CONTITECH CT 881 525

BOSCH 1 987 949 505 438

Tlumič výfuku

BOSAL BOS154-371 1724

Spojková sada

LUK 622 2414 33  8122 **

VALEO VAL834009 7243 **

SACHS 3000 990 022 8532 **

** vč. vypínacího ložiska 

CITROËN, XSARA (N1, N2 kombi)  2.0 HDi 
90, 2000 -> 2005   
 

Výrobce obj. č. Cena

Brzdové destičky přední

ATE 13.0460-3994.2 1250

TRW LUC GDB1463 1005

DELPHI LP1727 780

JC AUTO C1C000PR 525

Brzdové kotouče přední

ATE 24.0122-0194.1 1250

TRW LUC DF4184 1013

DELPHI BG2690
2393

cena za 2 ks

Olejový fi ltr

FILTRON OP 540/1 108

KNECHT OC310 263

BOSCH 0 451 103 355 210

Vzduchový fi ltr

FILTRON AP 080/6 174

KNECHT LX645 443

BOSCH F 026 400 010 369

Tlumič pérování přední

KAYABA
KYB333734/ 
KYB333735

2030

DELPHI KG 8082 3906

MAGNUM
TECHNOLOGY

AGC013MT/ 
AGC014MT

1843 *

Napínací kladka

RUVILLE EVR55921 643

SKF VKM 13244 876

Rozvodový řemen

CONTITECH CT 987 822

GOODYEAR GYG1434H 690

BOSCH 1 987 949 435 717

Výfuková trubka

BOSAL BOS135-507 1483

Spojková sada

LUK 623 3043 00 5451

VALEO VAL826033 5594

SACHS 3000 859 501 5726

* 2 tlumiče

Výhody a šíře naší nabídky Výhody a šíře naší nabídky

Uvedené ceny jsou maloobchodní v Kč bez DPH. Změna cen vyhrazena. Uvedené ceny jsou maloobchodní v Kč bez DPH. Změna cen vyhrazena.
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duben - květen - červen

2 soudky piva

nakupte 
tlumiče
za 10 000 Kč
a získejte zdarma dárek 
dle vlastního výběru:

Cyklodres

Nářadí

nakupte 
řemeny a kladky 
za 10 000 Kč
a získejte zdarma dárek 
dle vlastního výběru:

2 motokošile

4 laclové montérky

Uzená kýta

Podmínkou obdržení jednoho z dárků je zakoupení uvedeného sortimentu minimálně v dané hodnotě bez DPH v jednotlivých měsících. Každý měsíc se může zákazník zúčastnit všech 3 akcí a při splnění jed-
notlivých podmínek tak získat v daném měsíci v každé akci jeden bonus = celkem až 3 bonusy měsíčně. Zákazník má nárok vždy pouze na jeden bonus v dané akci, tento mu bude předán po ukončení a vy-
hodnocení akce. Právo na změny je vyhrazeno. Akce se nevztahuje na zákazníky, kteří mají na tyto produkty uzavřeny speciální podmínky. Více informací o této akci obdržíte na kterékoliv pobočce Inter Cars.

nakupte 
brzdy* 
za 10 000 Kč
a získejte zdarma dárek 
dle vlastního výběru:

duben
květen
červen

duben
květen
červen

duben
květen
červen

*akce se vztahuje na brzdové destičky, kotouče, třmeny, čelisti a bubny

každý měsíc 3 akce = až 3 bonusy měsíčně3 x 3



Autentická reportáž z tradiční akce pořá-

dané pro dětské domovy z celé ČR z pera 

ředitelky Domůvku paní Olgy Lysé. 

Účastníci: Karol, Kika, Monika, Staňa, Sany, 

Nikol, Olouš, Domča

Pedagogický dozor - tety: Blanka, Olga

Jedenáctý ročník akce Ledová Praha, který se 

konal 30 .1. – 1. 2. 2009, se ani letos nemohl 

obejít bez naší účasti. Vyrazilo nás deset a ješ-

tě naše řady posílila rodina tety Andrejky, kte-

rá si též jela užít prázdnin do stověžaté matič-

ky. Na nádraží jsme se rozloučili a každá parta 

si šla po svejch. My jsme se poněkud motali, 

než jsme našli správný směr na Masarykovo 

nádraží, abychom se mohli přesunout do 

Dolních Počernic, kde jsme měli v dětském 

domově domluvenou komnatu na přespá-

ní. Ubytovali jsme se a honem se sháněli po 

nějaké vývařovně, protože se začaly ozývat 

prázdné žaludky. Voňavé řízečky totiž něja-

kým nedopatřením zůstaly doma v lednici.

Naštěstí hned poblíž byla hospůdka, která se 

jmenovala Léta Páně. Moc hezké prostředí, 

které bylo součástí zámeckého komplexu, 

v němž sídlí i dětský domov. Rozlehlý park, 

starý pivovar a mlýn působily velmi roman-

ticky. Ale v tu chvíli jsme měli oči už jen pro 

jídelní lístek. Většina si objednala Kaplickou 

cmundu, pár porcí leča a boršče. Karol si dě-

lala laskominy na lečo a nakonec ho necha-

la skoro všechno na talíři a prohlásila, že to 

není lečo, ale zeleninová pohádka. Tak si lečo 

nepředstavovala.

Sice s plnými žaludky, ale se značným zpož-

děním jsme se rozjeli do centra. Měli jsme 

v plánu navštívit Klementinum, které původ-

ně sloužilo jako jezuitská kolej a hoši tam 

získávali vzdělání. K naší skupině se připoji-

lo několik Angličanů, tím jsme si dopřávali 

dvojjazyčný výklad. Většinu našich dětí zau-

jalo vyprávění v angličtině natolik, že se sou-

středili hlavně na něj. Zrcadlová kaple, Ná-

rodní knihovna, astrologická věž s pražským 

poledníkem a nádhernou vyhlídkou, to vše 

jsme si prohlédli s velkým zaujetím. Pak jsme 

se šli podívat na Staroměstské náměstí a měli 

jsme snahu přijít včas k orloji, ale apoštolové 

nám odpochodovali tři minuty před tím, než 

jsme tam doklusali. Tak šup na metro a hurá 

na bobovou dráhu. Nejdřív jsme si dali horký 

čaj a šupajdili do vozíčků. Někteří měli bobky 

a nešli (tety). Jiní se rozhoupali až na druhé 

kolo (Monča). Byly to velké závody. Hlavně 

Kikina brzdila i ušima. Pak už honem na me-

tro. Po příchodu do teplého pokojíčku jsme 

vytáhli zbytky svačin z batůžků, spáchali  hy-

gienu a šup do pelíšků. Ještě na dobrou noc 

místo televize hrůzostrašný příběh a už byli 

všichni v limbu.

Druhý den ráno jsme vyrazili do víru velko-

města hladoví jako psi, anóbrž obchůdek 

s potravinami byl ještě zavřený. V bufetu 

u metra jsme to vyřešili čajem (za 30 Kč!) 

a koblihama. Trošku uspokojení jsme si to 

metrem šinuli  na Václavák a šli přímo do Ná-

rodního muzea na výstavu „Republika“. Nád-

herná budova s velmi zajímavými expozice-

mi nás nadchla. Není možné ani popsat, co 

všechno jsme viděli. Menší děti si užily hlav-

ně expozici zvířat s plejtvákem myšokem – 

maskotem celého muzea. Před polednem 

už jsme museli jít, protože nás tlačil čas. Ve 

14 hodin nás už čekali na letišti. Na Kulaťáku 

jsme objevili moc příjemnou restauraci, kde 

jsme se pořádně najedli a napili za slušný pe-

níz. Na letišti si nás proklepli mezi detekčními 

rámy, abychom je teroristicky neohrozili a už 

jsme si to brázdili autobusem cestičkami 

mezi všemi terminály. Z některých hangárů 

trčely ocasy letadel, protože ty kolosy se pod 

střechu celé nevešly. Vypadalo to docela 

srandovně. Ukázali nám ranveje, letadla mili-

onářů i různých mezinárodních společností. 

Pak nás vzali k hasičům, kde jsme si prohlédli 

velké hasící vozy, které jsou určeny pouze 

k haváriím na letišti. Jeden takový stojí 35 

milionů a umí toho opravdu hodně. Dokáže 

se sám nastartovat a během 1 vteřiny umí 

vystříkat 20 000 litrů vody. Taky jsme si mohli 

zkusit výcvikovou dráhu hasičů. Zvládli jsme 

to bravurně, ale při představě, že máme na 

sobě třicetikilový oblek a průlezky jsou na 

čas, no – žádná sranda.

Dál už jsme se věnovali informacím v auto-

buse, který opět popojížděl po letišti. Pán 

nám toho řekl opravdu hodně, ale jelikož 

mluvil v letištní hantýrce, měli jsme co dě-

lat, abychom sledovali tok jeho myšlenek. 

Pak druhý pilot obešel celé letadlo a vše si 

osobně zkontroloval. Mezitím nám první 

pilot zamával z kokpitu a šlo se na start. Byl 

to opravdu zážitek vidět vše takto zblízka, 

v pohodlí a teple autobusu. Na závěr jsme 

panu průvodci pěkně zatleskali a připravo-

vali se na další akci. V Kongresovém centru 

totiž v 18 h začínal benefi ční koncert. Na 

koncert jsme dorazili v poslední minutě. Sál 

byl natřísknutý k prasknutí, nebylo ani kam si 

sednout. Nakonec jsme popadli nějaké žid-

le a přinesli si je k zábradlí, abychom vůbec 

něco viděli. Kikina s Nikol a Oloušem si šli 

najít místo jinam. Byli jsme celkem rozmrzelí, 

neměli jsme ani čas koupit něco k jídlu a pití. 

V bufetu jsme pořídili alespoň malé mat-

tonky (30 korun!!!). Na dva loky byly v nás. 

Program nebyl špatný – tanec, zpěv, ale me-

zitím dlouhé pauzy. Stále někoho oceňovali 

a my jsme nebyli v obraze. O přestávce jsme, 

k velké nelibosti několika z nás, odcházeli. 

Nedalo se nic dělat. Museli jsme jít sehnat 

jídlo a chytnout autobus do Počernic. Rychlý 

nákup v Tescu nás ale postavil na nohy. Všem 

byly vydány pokyny, co mají vylovit z regá-

lů, rozprchli se jako hejno vrabců a už se to 

páskovalo do koše. Děti vypadaly jako pilné 

včelky, které se slétají k úlu. Cestou na uby-

tování už jsme si dělali laskominy na lukulské 

hody, které nás čekaly. Postavili jsme vodu 

na čaj a čínské polévky, malí se mezitím 

dávali do pořádku. Vytáhlo se pečivo, más-

lo, sýry a už se prostíralo. Opět se potvrdilo, 

že hlad je nejlepší kuchař. Po úklidu nádobí 

a hygieně jsme zalehli k hororu na dobrou 

noc. Někteří už konec neslyšeli (že Domčo?), 

takže se jim až do snů stále z hradu ozývalo: 

„mlask, mlask, mlask, MLASK!“

Třetí den ráno rychlá akce: snídaně, bale-

ní, úklid a úprk na autobus, hup do metra 

a šup do centra. Procházkou jsme přešli 

Malou Stranu a navštívili Muzeum strašidel. 

Nejdřív bylo třeba přečíst si pověsti o všech 

strašidlech ze sklepení, ale většina se na to 

vykašlala a vrhla se na strašidla. Nikoho z nás 

žádné strašidlo moc nevyděsilo. Prošli jsme 

se po Karlově mostě. Olouš stále hudral, že 

to už není památka, že most opravou zničili 

a že je to hrozné. Jó média masírují. Pak jsme 

se metrem přesunuli na nádraží a páskovali 

se do vlaku. Ještě pár zmatků okolo sezení 

a rozjíždíme se k domovu. Celkem se už tě-

šíme. V Praze bylo báječně, ale byla opravdu 

ledová, budeme rádi, když to nikdo neodma-

rodí. Svačilo se a povídalo, povídalo se a zase 

svačilo. Vlak nebyl nijak plný, tak se cestovalo 

docela dobře. Vlak z Brna do Veselí už nebyl 

tak nóbl, ale seděli jsme všichni. Stařešinové 

si dokonce stačili koupit kafíčko. Domů už to 

byl jen kousek. 

Ještě jsme  zavzpomínali, trochu si srovnali 

zážitky a konstatovali, že v Praze bylo bezva. 

Jenom škoda, že tentokrát v našem velmi 

nabitém programu nezbyl čas setkat se s na-

šimi kamarády z Inter Cars. Příště si to určitě 

vynahradíme, slibujeme!
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IC Family – dětský domov pod záštitou 

společnosti Inter Cars.

Mnozí z vás již jistě slyšeli nebo četli na 

stránkách IC Journalu o aktivitách naší 

společnosti v oblasti pomoci druhým. 

Většina ziskových fi rem vynakládá část 

svého zisku na tzv. sponzoring, jehož cí-

lem je zviditelnit se a propagovat značku 

dané fi rmy. To je obecná představa spon-

zoringu, ale ve většině případů jde pouze 

o to profi nancovat si soukromé záliby, což 

vede k tomu, že se utrácí často velké sumy 

naprosto neefektivně bez přínosu pro da-

nou společnost. 

My jsme chtěli „sponzoring“ pojmout trochu 

jinak, a proto jsme se před více než dvěma 

lety rozhodli vybrat si jeden dětský domov 

a převzít nad ním dlouhodobý patronát 

a podporovat jej dle našich možností a jeho 

potřeb. Přestože rozhodování bylo velmi 

těžké, museli jsme jeden „určit“ a nakonec 

jsme vybrali Dětský domov Boženy Hrejsové 

ve Strážnici. V tomto dětském domově žije 

a své dětské až teenagerovské roky tráví 24 

dětí ve věku od 10 do 17 let. Dnes máme za 

sebou zmíněných dva a půl roku báječné 

spolupráce nejen s dětmi, ale i s vedením 

domova v čele s paní ředitelku Olgou Lysou 

a celým personálem, který se skládá z oběta-

vých a usměvavých tetvychovatelek, slečny 

ekonomky a milých kuchařek.

Dovolte tedy, abychom vám na následují-

cích řádcích představili nejen dětský domov 

samotný, jeho historii, fungování a provoz, 

ale i celý projekt IC Family. To, co jsme v něm 

již dokázali a realizovali a co máme v plánu 

do budoucna. Ale hezky popořadě.

Historie a současnost dětského domova

Dětský domov ve Strážnici byl založen v roce 

1921 pod názvem Okresní péče o mládež. 

Iniciátorkou tohoto projektu byla učitelka 

a sociální pracovnice Božena Hrejsová, kte-

rá celý svůj život zasvětila péči o děti. Dnes 

je podle ní pojmenována ulice, kde domov 

sídlí, a zařízení nese rovněž název Dětský 

domov Boženy Hrejsové. Dne 31. 10. 1924 

byl přejmenován na Dětský domov pro pře-

chodné ubytování 15 sirotků a opuštěných 

dětí. Postupně byl domov rekonstruován 

a dostavován z fi nančních prostředků, které 

Božena Hrejsová získávala z dobročinných 

akcí přes krajany v Americe, z dotací minis-

terstva školství a místními sbírkami. V bu-

dově domova byla umístěna ordinace pro 

děti trpící průduškovým onemocněním. Pro 

zdravotní účely vybudovala také dětskou 

ozdravovnu v Řadějově poblíž Strážnice, kde 

jsou velmi dobré klimatické podmínky. Dne 

12. 4. 1945 byla při osvobozovacích bojích 

Božena Hrejsová nešťastnou náhodou za-

střelena.

V roce 1971 byl domov přestavěn na domov 

rodinného typu. Byly v něm zřízeny tři rodin-

né skupiny, v každé bylo umístěno 10 dětí. 

Od této doby prodělal domov jednu rekon-

strukci a jednu vestavbu. V současné době 

má kapacitu 24 dětí, umístěných ve třech 

rodinných skupinách po osmi dětech. Jsou 

to děti ve věku od 3 do 19 let, pokud studují, 

pak do věku 26 let. Sourozenci jsou ubytová-

ni vždy v jedné skupině a v jednom pokoji, 

aby si mohli vzájemně pomáhat a upevňo-

vat sourozenecké vztahy. Jejich život je for-

mován tak, aby se co nejvíce podobal životu 

ostatních dětí v normálních rodinách. Nevy-

chovávají je sice rodiče, ale tety a strýcové, 

kteří se zaměřují na jejich celkový vývoj po 

stránce zdravotní i duševní a přebírají všech-

ny povinnosti rodičů. Malé děti navštěvují 

mateřskou školu, starší děti základní školu ve 

Strážnici a ostatní jsou žáky učilišť v blízkém 

okolí Strážnice. 

V každé rodinné skupině jsou čtyři pokoje, 

obývací pokoj, kuchyň a sociální zařízení. Děti 

si uklízejí své pokoje, vysávají společné prosto-

ry za pomoci tety vychovatelky, v kuchyňkách 

se učí vařit, péct moučníky, dorty k narozeni-

nám a připravují i jednoduché večeře. Jsou 

tak připravovány do samostatného života. 

Po příchodu ze školy a splnění si svých úkolů 

se děti domluví s tetou a mohou si jít hrát se 

svými kamarády, jít na trénink fotbalu, fl orbalu 

apod. Děti se pohybují volně, musí však dodr-

žovat čas návratu předem dohodnutý s tetou. 

Čas po večeři a večer prožívají děti dle svých 

zájmů – sledují televizní program, pracují na 

počítači, hrají různé hry, každý si najde vhod-

nou chvilku na popovídání si s tetou o svých 

radostech i starostech, plánují, co nutného 

bude v příštích dnech zapotřebí udělat či vy-

řídit. Malé děti ukládá teta ke spánku ve 20:00 

hodin, ostatní uléhají ve 22:00 hodin.

Do dětského domova jsou děti umísťovány 

prostřednictvím Dětského diagnostického 

ústavu v Brně a ve spolupráci s pracovnice-

mi oddělení péče o děti a okresními soudy. 

Děti přicházejí z neúplných, sociálně slabých 

rodin, kdy rodiče nejsou schopni zajistit 

dětem základní životní potřeby. Toto se jim 

snaží zajistit naše zařízení, kdy zaměstnanci 

dělají všechno pro to, aby dětem nechybělo 

zázemí a pocit bezpečí a jistoty.

Něco málo z akcí IC Family, které již

proběhly:

�  předvánoční výlet do Paříže a návštěva Dis-

neylandu – množství nejrůznějších atrakcí 

pro malé i velké, mnoho zábavy a zážitků;

�  Den dětí ve Strážnici – opékání špekáčků, 

dětská vystoupení a společné přátelské 

fotbalové utkání;

�  Folklórní Strážnice - setkání a vystoupení 

dětských folklórních souborů;

�  Podzimní indiánské léto – představení 

a možnost vyzkoušení si indiánských do-

vedností; 

�  Vánoce – tradiční ježíškovská nadílka v režii 

Inter Cars;

�  letní víkendový pobyt v Praze – návště-

va nejznámějších památek: Pražský hrad, 

Staroměstské náměstí, bludiště, Petřínská 

rozhledna atd.

Aktuality a plány do budoucnosti 

IC Family:

�  Rok 2009 začal poněkud nešťastně, a to 

hned několika vloupáními do Domůvku, 

tak se muselo instalovat nové poplašné za-

řízení. Samozřejmě pachatel neznámý.

�  Proběhlo pololetní vysvědčení a všechny 

děti prospívají většinou dobře, některé 

i s vyznamenáním, a až na malé výjimky, 

kterým hrozí pětka nejčastěji z cizích jazy-

ků, jsou všichni moc šikovní. Jistě to ale na 

konci roku doženou a budou pokračovat 

ve studiu dále.

�  Nejbližší akcí, která nás čeká, je společný ví-

kend ve Strážnici, který se ponese v duchu 

Velikonoc včetně barvení kraslic a dodržo-

vání velikonočních zvyků.

Jedním z podprojektů IC Family je „Domůvek 

na půli cesty“. Jedná se o to, že děti, které 

opouštějí dětský domov ve svých 18 letech, 

popřípadě po ukončení vzdělávání, jsou ve 

většině případů sociálně nevyzrálé a nejisté 

samy sebou. Navíc nastupují do svých prv-

ních zaměstnání, o nichž nemají v podstatě 

žádnou reálnou představu. Svůj nový život 

začínají se strachem z budoucnosti. Proto 

vznikl nápad a projekt jak dětem, které potře-

bují pomoc, zůstat na blízku, být jim oporou 

i rádcem, než najdou pevný směr svého ži-

vota, a tím je “Domůvek na půli cesty”. Cílem 

tohoto projektu je získat malý byt ve Stráž-

nici (městečku, kde je „náš“ dětský domov) 

pro děti, které nemají kam jít, a ty by tímto 

měly jistotu známého prostředí a blízkost 

“svých” lidí, připravených podat pomocnou 

ruku v situacích, se kterými si zatím neumějí 

samy poradit. A tak jsme v některých námi 

pořádaných akcích určitou část našeho zisku 

ve spolupráci s našimi zákazníky věnovali na 

tento projekt.

Pro projekt IC Family se nám podařilo získat 

některé z našich dodavatelů a obchodních 

partnerů, jako např. společnosti Electro 

World a OSRAM, čímž bychom jim touto 

cestou chtěli poděkovat, a věříme, že bude-

me i nadále společně v roce 2009 pomáhat 

dětem, které to potřebují nejvíce.

Samozřejmě tento rok chystáme mnoho 

dalších společných a jistě zajímavých a zá-

bavných akcí, o kterých se budete vždy moci 

dočíst na stránkách dalších vydání časopisu 

IC Journal. 

Při dalších aktivitách s IC Family se bude-

me těšit na shledanou.
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Výfuky TYLLVýfuky TYLL

Tímto prodejním tipem bychom vám rádi připomněli českého výrobce 

a distributora výfuků. Společnost TYLL byla založena v roce 1992. Zakládající 

myšlenkou byla reakce na nedostatek náhradních dílů na nově importova-

né vozy do Československa po roce 1989. Stěžejní postavení v odbytu a ve 

výrobě zaujímají výfukové systémy na vozy Škoda – Škoda 105/120, Favorit, 

Felicia, Fabia, Octavia, výfuk na Škodu Superb je v současné době ve vývoji. 

Dále v nabídce společnosti TYLL naleznete některé typy výfuků na zahraniční 

vozy, sportovní výfuky pro export do EU, speciální výfuky na průmyslové stro-

je a části výfukových systémů pro prvovýrobu. 

V současné době jsou výfuky TYLL vyráběny na špičkových strojích dle 

nejmodernějších výrobních technologií za minimálního použití svarů. Po-

hliníkované dvouplášťové tlumiče s tvrzenými koncovými víčky a vzpěra-

mi minimalizují možnost prorezavění či praskání ve svarech. Jako vnitřních 

tlumicích prvků je užito systému absorpčních zvukových komor a komor 

vyplněných nehořlavým skleněným vláknem. 

Je důležité podotknout, že veškeré výrobní procesy jsou certifi kovány nor-

mami ISO 9001/2001, ISO 14001/2005 a VVT 046. 

Vrchol 
blaženosti

OSRAM SILVERSTAR
Silnější, bezpečnější
I z důvodu, že pokračuje trend stále bezpečnějších automobilů – zvláště když jde o osvětle-
ní, vyvinula společnost Osram autožárovky Silverstar.
Vynikající hodnoty;
Díky speciální technologii osvítí Osram Silverstar – podle typu světlometů – silnici v nejdů-
ležitějším prostoru 50 až 75 metrů před autem až o 50 % jasněji než standardní halogenové 
žárovky. Až o 20 metrů delší kužel světla kromě toho nabízí ještě více světla. Díky tomu jsou 
lépe vidět nejen překážky a nebezpečí, ale i značky a v neposlední řadě i chodci.
Čistá estetika;
Kromě tohoto výrazného zvýšení výkonu vás zaujme moderní design: Autožárovky Osram 
H4 a H7 Silverstar jsou opatřeny stříbrným vrchlíkem, a tím opticky splynou s pozadím refl ek-
toru. Tento efekt si díky promyšlené technologii zachovají po celou dobu životnosti. Proto 
jsou žárovky Osram Silverstar vhodné speciálně pro moderní světlomety s čirou optikou.
Osram Silverstar je ideální autožárovka pro řidiče, kterým nezáleží jen na vyšší bezpečnosti, 
ale i na vyšší estetice.

Typ H1 H4 H7

Objednací číslo IC OSR64150 SVS OSR64193 SVS OSR64210 SVS

EAN kód 4050300647852 4050300629711 4050300629643

Jmenovité údaje 12 V / 55 W 12 V / 60/55 W 12 V / 55 W

Kontrolní napětí 13,5 V 13,5 V 13,5 V

Patice P14,5s P43t PX26d

ECE přípustná konstrukce E1 24N 00801 23G

Maloobchodní cena (ks) 145 Kč 148 Kč 210 Kč

Uvedené ceny jsou maloobchodní v Kč bez DPH. Změna cen vyhrazena.

Objednací číslo Aplikace Materiál Cena

TYLL00056
Škoda Felicia 1.6 + kata-

lyzátor
inox 5950

TYLL00055
Škoda Felicia 1.9D + 

katalyzátor
inox 5900

TYLLK001M
Škoda Felicia 1.3 do r. v. 

11/98 + katalyzátor
nerez 2890

TYLL00075
Škoda Felicie 1.9D – bez 

katalyzátoru
nerez 2130

TYLL00076
Škoda Felicie 1.6 – bez 

katalyzátoru
nerez 2260

TYLL00077
Škoda Octavia 1.6 55kw – 

bez katalyzátoru
nerez 2365

TYLL00058
Škoda Fabia 1.0, 1.4 MPI – 

bez katalyzátoru
nerez 2790

TYLL00078
Škoda Octavia 1.9TDI 66, 

81,96 KW – bez katalizátoru
nerez 2570

TYLL00079
Škoda Octavia 1.6 74kw – 

bez katalyzátoru
nerez 2590

Uvedené ceny jsou maloobchodní v Kč bez DPH. Změna cen 

vyhrazena.

Zažil jsem automobilový vrchol. Můj pro-

fesní život už nemá smysl. Vše, v čem se 

svezu, už bude jen a jen horší. Nemám cíl 

a ani sen. Nezbývá mi než přehodnotit svá 

přání. 

Za totální převrat v mé duši mohou jen 3 ho-

diny strávené v nejšílenějším autě světa. Za 

můj vnitřní neklid, bezesné noci a skleněné 

oči při zmínce jiného auta může jedině Vey-

ron! Když nad tím tak uvažuji, čert mi ho byl 

dlužen! Veyron je ďáblova práce! Donedáv-

na jsem byl snad normální kluk. Když mi po-

tvrdili, že se to podaří – šílel jsem, než jsem 

se svezl, šílel jsem během jízdy a šílím i teď, 

když to mám za sebou. Co mám dělat? 

Všech 10 800 sekund patří k těm nejintenziv-

něji stráveným chvílím mého života. Nelituji 

ani těch asi 1 800 z nich, když jsem na dohod-

nutém místě a v dohodnutém čase nervózně, 

ale plný blaženosti s roztaženými zorničkami 

čekal a stále věřil tomu, co má ke mně přijet. 

Jsou totiž věci, které znějí dobře na to, aby to 

byla pravda. Na takové situace jsem se před 

lety naučil, pro zklidnění mysli, používat jedno 

pravidlo. Sobě i ostatním říkám: „Dokud neza-

žiju, neuvěřím!“ Dostal jsem příležitost uvěřit. 

Děkuji každému, kdo za ni může. 

Když jsem tam stál a čekal, než přijede to 

nej auto světa, s úplným klidem v těle i duši 

jsem si říkal: „Pokud to opravdu přijde, bude 

to neuvěřitelné. Když kontakt s Veyronem 

zvládají ostatní, proč bych já neměl? Vždyť to 

nemůže být horší než oslovit krásnou babu 

nebo těžší než jít na důležitou zkoušku, na 

níž závisí další životní vývoj. „Co se emocí 

týká, horší to asi ani nebylo. Ale přinejmen-

ším stejné. Jistě bych se sesypal více, kdyby 

mi zemřel někdo blízký. Ale zde se bavíme 

o příjemných emocích. 

První vteřiny s více než 30milionovou maši-

nou si budu pamatovat celý život! Nic podob-

ného jsem do teď nezažil. Jen co mi tisíciko-

ňová superkára předkem zastavila u nohou, 

zavalilo mě sálavé teplo jako v kotelně. Navíc 

se mi roztřásly nohy, povolily nervy, rozbuši-

lo srdce a celý jsem se zpotil. Emoční kolaps 

byl nekontrolovatelný a jen s námahou jsem 

ho utajil. Netrval dlouho, ale stál za to. Mimo-

genitální orgasmus. Na rozdíl od jiných aut 

v případě Veyronu je rozdíl mezi tím, když 

přijdeš ty k němu, nebo naopak on k tobě. 

Absolutní! Zatím jsem na výstavách či parko-

vištích vždy chodil já k němu. To se dá zvlád-

nout. Klidně stojí, je studený a ticho. Právě 

opačná situace je ohromující. Sálavé teplo, 

hlavně v létě to je, jakoby k tobě přijela va-

tra. Doslova. Umocněný přes 30stupňovou 

teplotu vzduchu, ani se nedivím, že jsem se 

takto emočně poddal. Veyron má totiž až 
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10 různých 

v ý m ě n í k ů 

tepla. Ener-

getický výdej 

této mašiny 

je až ohromu-

jící. Jedním ze dvou důvo-

dů 2krát opožděného spuštění výroby byly 

právě problémy s chlazením. Motor W16 se

4 turby má 3 chladiče pro chladicí směs, 

jeden výměník tepla vzduch-voda pro stla-

čený vzduch sání, dva chladiče klimatizace 

a po jednom chladiči oleje motoru, převo-

dovky, zadního diferenciálu a hydraulického 

okruhu pro ovládání zadního křídla. 

Ale nejdříve trochu historie. Rozhodnutí 

pustit se do tohoto šíleného projektu padlo 

už koncem roku 1999 s projektem EB 18/4 

„Veyron“, který byl představen na Tokio Mo-

tor Show. Tvar konceptu, který vycházel 

z předchozího prototypu 18/3 Chiron, je až 

na detaily podobný sériovému kousku. Za 

tvar nejdražšího auta světa, a o tom jsem 

už párkrát psal, je odpovědný Jozef Kabáň 

z Námestova. Ten na různých designérských 

pozicích pracuje pro koncern VW už od kon-

ce minulého desetiletí. Aktuálně jako šéf 

designu ve Škoda Auto. Největší změnou 

během vývoje bylo rozhodnutí nahradit at-

mosférický motor W18 za motor W16 známý 

z projektu z Bentley Hunadieres z konce 90. 

let. Ten však obdařili 4 turby, aby max. výkon 

komfortně a s patřičnou životností překročil 

734 kW (1 000 k). Asi takový je totiž nezbyt-

ný k překročení předem slíbené a přesně 

vypočtené max. rychlosti 252 mph (407 

km/h) – nejvyšší v historii automobilismu 

v případě sériového auta. Doslova dech 

beroucí údaje zrychlení a pružnosti jsou už 

jen doprovodným jevem čtyřturbové bestie. 

Dlouho před hotovou verzí sliboval senza-

cechtivý Piech výrobu nejdražšího, nejrych-

lejšího a nejsilnějšího auta světa – za rovný 

milion eur bez DPH. Výroba měla začít v roce 

2003, ale právě v tom roce se během vyso-

korychlostních testů jeden prototyp vznesl 

a zcela rozbil. O několik měsíců později se 

velmi podobná věc přihodila v USA, kde se 

před vybranými VIP během předpremiéry na 

Mazda Raceway na okruhu Laguna Seca jiný 

Veyron nekontrolovatelně poroučel z tratě 

a také se parádně rozbil. Řešení těchto inci-

dentů způsobilo další tříleté zdržení prodeje. 

Tolik k faktu, jak složité je postavit auto silněj-

ší než 1 000 k a rychlejší než 400 km/h bez 

ochoty zásadně změnit tvary… 

Jezdil jsem už v čemkoli. V supersportu, v ral-

lye autech, v nejsilnějších a nejdivnějších se-

danech světa, v evropských dragsterech, ve 

formuli 1. Ale při osobním prožitku s Veyro-

nem vše bledne! Ano, všechno, vůbec ne-

přeháním. Zažil jsem automobilový vrchol. 

Totální extázi. To je na jedné straně super. 

Vždyť kolik příznivců se k němu vůbec do-

stane? Kolik se k němu vůbec přiblíží? Jen 

vyvolení. Dokonce ani na světoznámých 

autosalonech jako Ženeva, Paříž či Frank-

furt nebyli zástupci značky Bugatti ochotni 

vpustit do přísně střeženého stánku k Veyro-

nu téměř nikoho. Já jsem se za celých těch 

6 let, co se tento supercar v různých fázích 

složitého vývoje objevoval na výstavách, do-

stal na vzdálenost dotyku jen jednou. A to 

i proto, že to byla sázka, kterou jsem nechtěl 

prohrát. Výzva zněla, že se mi podaří dostat 

se k němu, dotknout se ho a vyfotit se s ním. 

Podařilo se mi to na autosalonu v Ženevě 

na jaře 2007. Ale až na třetí pokus, kdy jsem 

se po dvou neúspěšných pokusech rozhodl 

tvrdě ignorovat anglicky absolutně nehovo-

řícího švýcarského „sekuriťáka“ a zatáhnout 

za sukni francouzskou manažerku. Té jsem 

vysvětlil situaci a ta mě dovnitř vpustila. 

V článcích se potvrzuje, že ať bych byl z jaké-

hokoliv světového časopisu, na lidi v Bugatti 

to nezabere. Oni média přehlížejí. Zajímají je 

především potenciální klienti. I ty si dokonce 

vybírají. Ve více časopisech či pořadech jsem 

viděl jízdy, či „testy“ této mašiny, ale vím jen 

o 2–3 z nich, které podpořila samotná znač-

ka. Všechny ostatní se uskutečnily podobně 

jako tato. Osobní známostí s majitelem auta. 

Součástí fi remní kultury není testy zakázat 

(pokud se pro něj rozhodne majitel, v koneč-

ném důsledku ani nemohou), ale ani je ne-

podpořit. A tak je těch, kteří Veyron zažili na 

vlastní kůži, na celém světě skutečně velmi 

málo. A já jsem díky správné známosti mezi 

nimi. Celkem je nás jen několik stovek lidí. 

I proto, že dosud celkem vyrobili jen něco 

přes 200 ks. Těch, co budou mít osobní zá-

žitek, nikdy extra více nebude. A nejen kvůli 

ceně (1,1 milionu eur – nejdražší sériově vy-

ráběné auto světa vůbec). Říká se, že celková 

produkce pro VW již tak hluboce ztrátového 

projektu nepřesáhne 300 ks, i kdyby se našlo 

jednou tolik zájemců o tento supersport. 

Ale nedivil bych se, kdyby jich po současné 

celosvětové fi nanční krizi nebylo už ani pár 

desítek.

Nebudu tvrdit, že Veyron jednou bude 

ohromným sběratelským kouskem, protože 

jím už je! Přísná pravidla automobilky totiž, 

podobně jako v případě výročních Ferrari 

F40, F50 a Enzo, neumožní koupi Veyronu 

každému, kdo na stůl u prodejce vysype py-

tel peněz. Bugatti si zájemce a případného 

budoucího majitele nejdražšího a donedáv-

na i nejrychlejšího sériově vyráběného auta 

světa dobře proklepne. Prodají ho, až když 

se potvrdí, že majetek potenciální klient 

nenabyl během krátkého času v poslední 

době – zde počítají i fi nanční výhru. Dbají na 

to, aby klient bohatství získal dlouhodobým 

a legitimním podnikáním nebo dědictvím. 

V opačném případě řeknou jednoduše ne. 

A mají na to právo. O to více, že na tom ma-

teřská fi rma VW AG skutečně nevydělává. Na 

Veyron tedy nestačí jen mít. Je třeba si ho 

zasloužit… A jeden Slovák si ho opravdu za-

sloužil. Dokumentuje to i tabulka pod přední 

kapotou, kde je kromě jiného vyražené i Slo-

vak Republic No. 1. 

A právě v něm jsem zažil vzpomínaný orgas-

mus. Věřím, že nebyl můj poslední, ale 

je velmi možné, že byl nej-

intenzivnější. 

Jediné, co 

to může 

překonat je 

stejná situ-

ace – krásný 

sluneční den, 

podprůměrný 

provoz ve měs-

tě, Bugatti Vey-

ron a já v něm. 

S jediným pod-

statným rozdílem 

– že tentokrát bych 

za volantem 30milionové bestie seděl já. Ale 

je velice pravděpodobné, že se to nestane. 

Není se co divit. Vždyť za pojistnou událost 

by si majitel – fajnšmekr s vkusem a čerstvý 

sběratel zároveň – jistě koupil další z klenotů 

současného automobilismu. Nebudu to zde 

jmenovat, ale inkriminovaná garáž již obsa-

huje nejméně tři další velmi, velmi zajímavé 

supersporty. Ale Veyron je jen jeden! 

Co jsem zažil, se nedá popsat. Možná o něco 

snazší je o tom vyprávět, ale ani to není ono. 

Osobní zkušenost nic nenahradí. Dokonce 

ani video. Ale co mám dělat? Nepsat o tom 

vůbec? To by byla, věřím, škoda. Neboť já, na 

rozdíl od těch „zdatných“ angličtinářů, kte-

ří jako na páse překládají zážitky britských 

novinářů, mám vlastní zkušenost. Snažil 

jsem se napsat to tak, abych nenudil. A také, 

aby to nebylo zbytečně dlouhé. Přece jen je 

stále lepší a jednodušší prohlížet si 

krásné obrázky. Proto jsem se 

rozhodl, že pro změnu a pro 

osvěžení obsahu zvláště 

fakty nabitého časáku ten-

tokrát nabídnu odpočin-

kovou alternativu. Žádné 

složité technické údaje, žádné 

přehnaně podrobné paramet-

ry. Jen emoce, zážitky, šťávy, vášeň a bolest. 

Přesně tak! Píšu i o bolesti. Neboť Veyron 

bolí. Není jediný, bolelo mě už mnoho aut. 

Ale ještě nikdy žádné tak jako Veyron. A to je 

síla! Veyron je totiž první sériové auto, které 

mě bolelo při zrychlení. Přesně tak! Keramic-

ké brzdy na Porsche, Ferrari či na některém 

Mercedesu dokáží bolet také. I keramiky na 

Bugatti bolí. Ale jedině Veyron dokázal způ-

sobit bolest a mírnou nevolnost i v opač-

ném směru, při zrychlení! Divíte se?

Z klidu na kilo při dobré trakci vypálí za 

2,5 s! Navíc s dobrou trakcí je při 1 250 Nm 

vždy problém. Nevím, kde a jak to měřili, ale 

každé sešlápnutí plynového pedálu až na 

podlahu na I., II. či III. stupeň je doprováze-

no zářením kontrolky trakční kontroly. Nebo 

je to jinak? Že by těch 2,5 s trvalo zrychlení 

s trakcí, a bez ní, případně na slikách i méně 

než 2 s? Nevím. Ale je to šílené. Pokaždé, 

když se plynový pedál ocitl na koberci, jsem 

měl problém nadechnout se. Přetížení a ne-

ustálý tlak do sedačky mi nedovolily volně 

dýchat. A to už je co říci, protože já jsem 

na podobné věci zvyklý více než většina 

běžných lidí, protože tyto zážitky v autech 

vlastně stále vyhledávám. Dovolím si tvrdit, 

že je Veyron při plném zrychlení i plném 

zpomalení zdraví nebezpečný. U netréno-

vaných určitě, a pro starší dokonce více než 

nesnesitelná letní vedra. Normálně nadech-

nout se dalo jedině v době ubraného plynu. 

I to jsem musel dělat velmi rychle, protože 

vzápětí následovalo silné brzdění, které hru-

di působilo stejné problémy, jen v opačném 

směru. Cítil jsem se podobně jako ve sprin-

tu při plavání, kdy mi jaksi nikdy nevychází 

dech… Kromě toho rachot čtyř turbín, které 

motor neustále dávily hektolitry stlačeného 

vzduchu, vytvářel mému dobrovolnému 

fyzickému týrání patřičnou kulisu. Plný plyn 

znamenal také křik – jediná možnost jak si 

v kabině při plné akceleraci cokoli říci.

Veyron není žádné pírko. Je pořádně tučný, 

váží až 1 880 kg. Na méně vlastně ani nevy-

padá. Tak se na něj podívejte. Vypadá jako 

pecen chleba. Přesto má neskutečnou výko-

novou hmotnost 2,56 kg/kW! Na 160 km/h 

mu ručička vyletí za 5,5 s, na 200 km/h po 7,3 

s (většina aut, co znáš, za tu dobu nezvlád-

ne ani kilo). Ale snad nejextrémnější je údaj 

zrychlení z 0 na 300 km/h. To trvá necelých 

17 s! Vidíš dobře. Plyn stačí držet zarytý do 

podlahy pouze 16,7 s a jedeš tři sta! Tak to už 

je, co?! Nevím o žádném jiném autě, které-

mu výrobce ofi ciálně udává zrychlení na 300 

km/h! Ty ano?
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Je to již více než 30 let (přesně v r. 1976), co spo-
lečnost Bosch vyvinula a uvedla na trh první 
lambda sondu, užívanou ve vozech Volvo 
240/260 v USA. Lambda sonda je v zá-
sadě kyslíkový článek, měřící kon-
centraci kyslíku ve sledované ob-
lasti. Lambda sondy pracují 
na principu, který je znám 
již více než sto let a byl 
používán při měře-
ní koncentrace 
kyslíku při ta-
vení kovů.

Výhody lambda sond Bosch:
λ  snazší dostupnost
λ  lepší přehlednost
λ  všechny lambda sondy mají delší kabely
λ  obsahují návod na montáž

LambdaLambda
sondy sondy BoschBosch

Objednací číslo Použití Cena

0 258 007 351 Škoda Octavia 1,6 2590

0 258 007 353 VW Polo 1,4 2590

0 258 007 355 Škoda Fabia 1,4 2590

0 258 007 357 VW Polo 1,2 2590

0 258 007 359 VW Golf V 1,6 2590

0 258 007 361 VW Golf 2,3 2590

0 258 007 363 Audi RS4 2,7 2590

0 258 017 176 VW Touran 1,6 2590

0 258 017 178 VW Passat 1,6 2590

0 258 017 180 VW New Beetle 2590

0 258 017 182 VW Phaeton 6,0 2590

Uvedené ceny jsou maloobchodní v Kč bez DPH. Změna cen vy-
hrazena.

chchhchchhchchhchhchchchc ::::::::::
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Lambda sonda v motoru 
na základě naměřených hod-

not podává informaci o aktuální 
bohatosti palivové směsi. Z toho zjistí-

me, zdali je třeba směs obohatit, nebo jestli 
naopak není palivem plýtváno. Optimali-

zací celého procesu pak dosáhneme 
nejen nižší spotřeby, ale motor 

je také šetrnější k životnímu 
prostředí.

Nyní Bosch pro své zá-
kazníky připravil nový 

program širokopás-
mových lambda 
sond pro vozidla 
vyrobená v rámci 
koncernu VW. V 
rámci tohoto pro-
gramu bude sou-
časných 124 ori-
ginálních Bosch 
lambda sond na-

hrazeno pouze 11 
novými. To zname-

ná, že lambda sondy 
budou při nižším po-

čtu objednacích čísel 
dostupnější a celý pro-

gram lambda sond pře-
hlednější.

Původní lambda sondy budou 
dostupné do vyprodání zásob.

Nekupujte pověstného „zajíce v pytli.“ Rozhodněte se 

pro kvalitní a prověřené vybavení. Každý, kdo uvažu-

je o rozšíření svého dílenského vybavení, má mož-

nost podrobně se seznámit s nabízeným sorti-

mentem.

Využijte jedinečné příležitosti a uve-

dený sortiment si sami vyzkoušejte, 

otestujte a podrobně se seznam-

te s konkrétními technickými 

parametry. Na základě tak-

to získaných informací se 

pak můžete lépe roz-

hodnout, jestli vám 

uvedená nabídka 

vyhovuje. 

ORIGINÁLNÍ DÍLY
Nejlepší náhrada

Ozubený řemen Žebrovaný řemen
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V letošním roce se společnost Inter Cars rozhodla rozšířit nabídku servisního vybavení pro údržbu a opravy klimatizací o sortiment značky Valeo. 

Firma Valeo je považována za jednoho z předních lídrů v oblasti vývoje a výroby klimatizačních soustav pro automobily. Široký sortiment Valeo 

zahrnuje také servisní vybavení pro servis klimatizací. Jedná se především o:

�  plničky klimatizací;

�  diagnostiku klimatizací;

�  detekční systémy úniku chladiva; 

�  řadu přípravků pro opravy klimatizací.

V nabídce společnosti Inter Cars naleznete vše potřebné, ať už s poskytováním servisu klimatizací teprve začínáte, nebo už jste pokročilí opraváři 

klimatizací. Jistě vás zaujme řada novinek v oblasti diagnostiky klimatizací, které Valeo pro letošní rok nabízí. 

Pro zákazníky, kteří v této oblasti teprve začínají, jsme ve spolupráci s fi rmou Valeo připravili školení na téma funkce, závady a opravy klimatizací. 

Tato školení budou probíhat v několika krajích ČR a jsou poskytována zdarma. Více informací o termínech a místě konání získáte na všech poboč-

kách Inter Cars nebo na www.intercars.cz a www.autocrew.cz .

Proč rozšířit servisní služby o servis a opravy klimatizací:

1.  Více než 80% nově vyrobených vozů a 60 % vozů ve věku do 10 let je vybaveno klimatizační soustavou.

2.  Klimatizace potřebuje během svého provozu pravidelnou údržbu, kterou je nutno provádět odborně a s předepsaným vybavením.

3.  Servis a opravy klimatizací se stávají standardní poskytovanou službou.

4.  Procento zákazníků vyžadující pravidelnou údržbu klimatizací trvale roste.

Pro kvalitní opravy klimatizací by měl mít servis poskytující tyto služby minimálně následující vybavení: 

�  plničku klimatizací;

�  technologii na detekci úniku chladiva;

�  předepsané oleje a chladivo pro plnění klimatizace;

V nabídce plniček klimatizací fi rmy Valeo jsou základní poloautomatické i plně automatické modely.

Poloautomatická plnička Climfi ll Advance je osazena vývěvou americ-

kého výrobce Robynair s výkonem 180 l/min. Tyto pumpy vynikají značnou 

robustností, vysokou spolehlivostí a dlouhou životností a jsou považovány 

za naprostou špičku v dané kategorii. Součástí je plně dostačující 20kilogra-

mový zásobník chladiva. Plnička je vybavena vlastní databankou, která obsa-

huje údaje o plnícím množství chladiva a oleje pro většinu automobilových 

značek. Tato plnička disponuje 75procentní automatizací prováděných úko-

nů (odsávání chladiva, vakuování).

Automatická plnička klimatizací Valeo Climfi ll Auto je vybavena vakuo-

vou vývěvou od stejného výrobce se stejným výkonem jako Climfi l Advance. 

Plnička je také vybavena 20kilogramovým zásobníkem a databankou s údaji 

o množství plnícího chladiva a oleje. Climfi ll Auto je 100% automatizovaný 

(odsávání chladiva, vakuování i plnění). Stroj je schopen po nastavení poža-

dovaných funkcí provést požadované procedury naprosto automaticky.

Plnička Valeo Climfi ll Auto je po řadu let nejprodávanějším modelem fi rmy 

Valeo na českém trhu a může se pochlubit mnoha vynikajícími referencemi 

od renomovaných servisů.

Technologie detekce úniku chladiva:

V současné době existují dva nejrozšířenější způsoby detekce úniku chladi-

va, a to detekce pomocí barviva a detekce pomocí detektoru plynů.

Detekce pomocí barviva se aplikuje dodáním barviva do chladicího okru-

hu klimatizační soustavy, které po nasvícení UV lampou v místě úniku jasně 

září, a tím toto místo detekuje. Aplikace barviva se provádí pomocí dávko-

vací pistole s barvivem nebo vložením zásobníku s barvivem během plnění 

chladivem. Plnička Climfi ll Auto je schopna sama nadávkovat barvivo z vlast-

ního zásobníku během procesu plnění chladivem.

Detekce pomocí detektoru úniku plynu – jedná se o přístroj, který je vy-

baven senzorem plynu a na základě měnícího se zvukového projevu repro-

dukovaného detektorem lze určit místo úniku chladiva.

Plničky klimatizací od fi rmy Valeo splňují ta nejpřísnější kritéria jak po stránce 

výkonu, tak po stránce komfortu obsluhy.

Valeo
vše pro údržbu a opravy 
klimatizačních soustav automobilů

TŘI ŘEŠENÍ PRO TŘI RŮZNÉ TYPY
AUTODÍLEN

Variabilita a komplexnost prací prová-

děných autoopraváři znamená nikdy 

nekončící investice do přístrojů a vy-

bavení, stejně jako do profesionálního 

školení. Avšak každý autoservis, od 

nejmenšího po největší servisní cent-

rum, musí být schopen pracovat se stej-

nou efektivitou a zaručit zákazníkům 

pokaždé rychlý servis. Proto vám spo-

lečnost Inter Cars nabízí tři různé verze 

diagnostických přístrojů TEXA AXONE, 

z nichž každá je navržena pro různý typ 

autoservisu. Tři různá řešení, která do-

volí automechanikům rychle a snadno 

vyřešit jakýkoli typ poruchy. Nejsou to 

pouze tři diagnostické nástroje, ale spí-

še tři kompletní a pružná řešení, která 

vyřeší problémy, jež se mohou vyskyt-

nout v autoservise každý den. 

AXONE Direct – přístroj připojený 
kabelem, připraven pro použití
TEXA navrhla praktické řešení typu 

„všechno v jednom”, které přináší spo-

lečně jednoduchost klasického přístro-

je připojeného kabelem a komplexnost 

moderního přenosného testovacího 

zařízení. 

AXONE Direct umí provádět veškeré 

autodiagnostické kontroly použitím 

standardních funkcí včetně software 

IDC3 Pocket. Všechno toto provádí bez 

požadavků na další přídavné moduly 

přímým připojením k diagnostické zá-

suvce vozidla. AXONE Direct se dodává 

kompletní s připojovacím kabelem, kte-

rý lze při použití speciálních adaptérů 

připojit ke každé značce a modelu jaké-

hokoli vozidla, ať je to osobní automo-

bil, dodávka, motocykl, skútr, čtyřkolka 

nebo sněžný skútr. Navíc je také AXONE 

Direct vybaven modulem Bluetooth, 

který lze použít v kombinaci s analyzá-

tory emisí OPABOX nebo GASBOX při 

rutinní údržbě nebo při certifi kaci pod-

le legislativy týkající se obrany proti 

znečistění ovzduší každé země.

AXONE Pad – ideální řešení pro mo-
derní autoservisy
Evoluce pracovních postupů ve velkých 

autoservisech zahrnuje eliminaci při-

pojení pomocí kabelů. AXONE Pad byl 

navržen jako reakce na tyto potřeby – je 

to přenosný, lehký a snadno použitelný 

přístroj s bezdrátovým připojením. 

AXONE Pad se používá v kombinaci 

s diagnostickým rozhraním, které je 

připojeno k diagnostické zásuvce vo-

zidla a přenáší veškerá data pomocí 

bezdrátového připojení Bluetooth. Lze 

ho také připojit k rozhraní NAVIGATOR 

TXT, TXC, TXB nebo TRIBOX stejně jako 

k zařízením pro analýzu emisí GASBOX 

Autopower a OPABOX Autopower ve 

spojení se zařízeními pro testování 

rychlosti RC2 nebo RC3. Díky jedinému 

integrovanému operačnímu systému 

může operátor využívat všechna za-

řízení pro zobrazení a zpracování dat 

se stejným přístrojem. Automechanik 

tak může pracovat kolem vozidla zcela 

svobodně; jestliže například kontroluje 

činnost modulu zadních světel, jedno-

duše přejde za vozidlo a světla aktivuje 

přímo použitím AXONE Pad. Při použití 

přístrojů připojených kabelem tato jed-

noduchá činnost obvykle vyžadovala 

dva automechaniky.

AXONE Palmtop – kapesní zařízení, 
které obsáhne celou autodílnu
Jak pro nejstrukturovanější autoservisy 

tak pro automechaniky, kteří rádi pou-

žívají nejmodernější přenosná řešení, 

jako jsou kapesní PC a mobilní telefony, 

vyvinula TEXA kompletní a výkonný pří-

stroj, který má kompaktní design.

AXONE Palmtop obsahuje stejné funk-

ce jako AXONE Pad. Má však menší ob-

razovku a je lehčí, což znamená, že lze 

zařízení přenášet v kapse a je vždy po 

ruce, když je zapotřebí. Jeho praktičnost 

a fl exibilita ho předurčuje k tomu, že ho 

může používat jako osobní přístroj kaž-

dý automechanik v autoservisu. Tímto 

způsobem může automechanik řídit 

proces opravy vozidla a udržovat kom-

pletní zákaznický soubor, který je inte-

grován do systému obchodního mana-

gementu autoservisu. AXONE Palmtop 

reprezentuje nejmodernější krok na 

cestě evoluce, který vedl TEXA k vývo-

ji menších přístrojů vysoké technické 

úrovně, které usnadňují práci autome-

chaniků. Unikátní zařízení, které řídí 

veškerá rozhraní přístrojů TEXA v au-

toservisu a poskytuje nejvyšší úroveň 

efektivity práce a servisu.
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Souprava: Vyvažovačka B212 NANO a přezouvačka RKE 1412 - plnohodnotná sada vhodná pro 
start pneuservisu.
 
Vyvažovačka B212 NANO

 je řízena 16bitovým procesorem, což zaručuje její vysokou přesnost a rychlost vyvažování. Kontrolní 
3D panel má intuitivní ovládání zaručující rychlý přístup ke všem funkcím. 

Hlavní funkce: Alu programy, autokalibrace, autodiagnostika, paměť nastavení 2 disků, pro-
gram pro motocykly, SPLIT, AFC, MARS, VQI systém se 3 senzory pro vysokou přesnost vyvá-
žení, IFS systém pro maximálně přesné centrování.

Technické údaje: 
Napájení: 220V 50Hz 1Ph 
Rychlost při vyvažovaní: 98 RPM 
Průměr ráfků: 8“ (200 mm) – 26“ (650 mm) 
Šířka ráfků: max. 16“ (415mm) 
Váha kola: max. 75 Kg 
Rychlost vyvažování 4–15s 
Přesnost: 1 g 

Vyzouvačka RKE 1412 

je poloautomatická vyzouvačka pro osobní, lehké užitkové automobily a motocyklová kola s ráfky 
od 10“do 20“. Vyzouvačka je spolehlivým zařízením s robustní konstrukcí a nízkými náklady na pro-
voz. Je vybavena robustním 20“ autocentrovacím otočným stolem s tloušťkou 10 mm a dvěma válci 
pro uzamčení. Otočný stůl umožňuje vyvažování disků do 20“. 

Technické údaje: 
Napájení: 220/380V 50–60 Hz 3PH, 220V 50-60 Hz 1Ph 
Max. průměr kola: 39“ (1000mm) 
Max. šířka kola: 12,5“ (320mm) 
Vyzouvací síla při 10 Bar 2800Kg 
Pracovní tlak: 8–10 Bar 
Rozsah vnitřního uchycení: 12“–20“ 
Rozsah vnějšího uchycení: 10“–18“ 

Souprava: Vyvažovačka B441 TILT a přezouvačka rase 2031 – souprava splňuje nejvyšší nároky 
na vybavení pneuservisů. 

Vyvažovačka B441 TILT

Systém sklápění umožňuje centrovat kola v horizontální poloze, takže centrování je vždy bezchybné a vyžaduje méně pozornosti a námahy. 
Je řízena 16bitovým procesorem, což zaručuje její vysokou přesnost a rychlost vyvažování. Kontrolní 
3D panel má intuitivní ovládání zaručující rychlý přístup ke všem funkcím. 

Hlavní funkce: ALU, ALU SE, autokalibrace, autodiagnostika, paměť nastavení 2 disků 
program pro motocykly, SPLIT, AFC, MARS, VQI systém se 3 senzory pro vysokou přesnost vy-
vážení, IFS systém pro maximálně přesné centrování. 

Technické údaje: 
Napájení: 220V 50–60Hz 1Ph 
Rychlost při vyvažovaní: 98 RPM 
Průměr ráfků: 8“ (200 mm) – 26“ (650 mm) 
Šířka kola: max. 16“ (415 mm) 
Váha kola: max. 90 kg 
Rychlost vyvažování 4–15s 
Přesnost: 1g 

Vyzouvačka rase 2031

je automatická vyzouvačka pro osobní, lehké užitkové automobily a motocyklová kola s ráfky od 10“ do 20“. Pneumatický ovládací systém pro zvedá-
ní/spouštění a uzamčení ramene. Rameno je pneumaticky uzamknutelné ve vertikálním a horizontálním směru. 
Vzdálenost (výška a průměr) a odstup nástroje od ráfku jsou automatické. Otočný stůl je dimenzován pro uchycení 
ráfků (max 24“ vnitřní a 26“ vnější) Vyzouvačka je vybavena 2rychlostním motorem (v 3fázové verzi) a dvojsměrným ro-
tačním systémem pro zvýšení efektivity práce operátora. Hlava ramene je speciálně vyvinutá pro práci s pneumatikami 
nízkých profi lů. Nový typ hlavy ramene je vybaven speciální tefl onovou vložkou pro ochranu legovaných disků. 

Technické údaje: 
Napájení: 220/380V 50–60 Hz 3PH, 220V 50–60 Hz 1Ph 
Max. průměr kola: 47“ (1200mm) 
Max. šířka kola: 16“ (406mm) 
Vyzouvací síla při 10 Bar 3 100 kg 
Pneumatické klopení ramene ovládané pedálem: Ano 
Pneumatické uzamčení hlavy ramene v V i H směru: Ano 
Samoregulace vzdálenosti mezi čelistí a ráfkem: Ano 
Otáčky stolu: 6 a 12 ot. /min při 3fáz. motoru

Dovolujeme si vám představit servisní techniku renomovaných italských výrobců, o kterou jsme rozšířili naše prodejní portfolio. Vyznačuje se 

inovativními technickými řešeními, špičkovým designem a kvalitou a příznivou cenou.

FASEP je přední společností v oblasti zařízení do pneuservisů. V tomto závodě se vyvíjejí a vyrábějí geometrie a stroje 

pro vyvažování a přezouvání kol. Firma FASEP byla založena v roce 1969. Dnes, po více než 30 letech, FASEP exportu-

je své produkty do více než 50 zemí po celém světě. V roce 2000 získala certifi kát ISO 9001:2000. 

Společnost Zavagli Santa byla založena v roce 1962 a jejím plánem bylo vyrábět kvalitní a inovativní pro-

dukty, což se jí také podařilo, a stala se jedním z nejvýznamnějších italských výrobců elektromechanických 

a elektrohydraulických zvedáků automobilů a dalšího vybavení servisů. Zvedací zařízení se prodávají pod obchodním označením EUROLIFT. 

V současnosti fi rma Zavagli Santa vyváží své výrobky do mnoha zemí celého světa. Její prioritou stále zůstává osobní vztah se zákazníky. Snaží 

se o zavádění a používání nových technologií, aby byla na trhu ještě více konkurenceschopná. 

Výrobcem nůžkových zvedáků je italská společnost HTC, která byla založena v roce 1989. V počátcích produkovala kom-

ponenty pro zvedáky, po značných investicích a jejím dalším růstu v roce 1996 vybudovala nové sídlo a rozšířila svůj 

sortiment. V roce 2000 získala společnost HTC certifi kát ISO 9001:2000. Od roku 2005 nabízí zvedáky pod vlastní značkou 

EFFEMME, které jsou zároveň certifi kované standardy TÜV Rakousko.

2sloupový zvedák Eurolift Z61 

Obj. kód: ZAV Eurolift Z 61
Elektrohydraulický 2sloupový přejezdový zvedák se základovým rámem 
Nosnost: 3 200 kg 
Doba zdvihu: 33 s 
Motor: 1,5 kW 220/380 V 
Elektrické, mechanické a hydraulické zajištění 
Teleskopická asymetrická ramena

Nůžkový zvedák ENERGY UP30-UP35 

Obj. kód:  EFF ENERGY UP30 (nosnost 3t) 
                   EFF ENERGY UP35 (nosnost 3,5t) 
Bezpečný, robustní, nůžkový zvedák 
Čas zdvihu: 50s 
Motor: 1,8 kW 220/380V 
Max. provozní tlak: 280 bar
Dvojitý synchronizovaný hydraulický systém
Ochranný mechanismus 
Manuální spuštění zvedáku 
Kontrola nivelity plošin 

Geometrie VCO-K VIDEOLOGIC CONCEPT 

Obj. kód: FAS VCO-K.WINTRAX.VAPE 
Databanka osobních a nákladních automobilů 
Tisk výsledků měření, tisk z databanky údajů 
Autokalibrace, autodiagnostika, teorie geometrie kol 
Přesnost měření: 0,01° 0,1 mm 
Pásmo měření: WIN IRIS / WIN TRAX 

PROFESIONÁLNÍ GARÁŽOVÁ TECHNIKA

PROFESIONÁLNÍ GARÁŽOVÁ TECHNIKA

   „MadeMade inin ITALYITALY“
V NAŠÍ NABÍDCE!V NAŠÍ NABÍDCE!

Obbj. kkód::  EFFFF ENEERGYY UP330 (noosnost 3t) 

OObjj. kóód: ZZAVVV Euroolift Z 61

OObjj. kóód: FAS VCOO-K.WWINTRRAX.VVAPE
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g Tuning motocyklů, aut a vůbec všeho, co 

se kdy nějakou samočinnou silou pohy-

bovalo, je stejně starý jako tyto vynálezy 

samy.

Kdo by taky nechtěl mít nějakého toho koně 

navíc a třeba lepší jízdní vlastnosti, než má 

Lojza odnaproti. Vzhledem k tomu, že se 

bavíme o motorkách, necháme tuning aut 

(naštěstí ☺) a povozů (kde se můžete stavět 

třeba na hlavu, ale do koně víc koní prostě 

nenacpete, o úpravě podvozku nemluvě) 

stranou. Stejně tak u nových „biků“ disponu-

jících v základu 180 koňmi na 180 kil, před-

nastavenými třemi palivovými mapami vstři-

kování a spoustou převzatých prvků z Moto 

GP toho už moc nenaděláte. Anebo i nadě-

láte, jak chcete. Ale šťourat další koně k těm 

sto osmdesáti sériovým? Ale proti gustu… 

(jasně, zapomněl jsem na racing samolep-

ky a proužky na kola – to je potom teprve 

pecka…☺). Někoho možná napadne, jestli 

má tedy vůbec cenu vrážet peníze do sta-

ré motorky a lovit koně, kde nejsou, když 

si může koupit mašinu novou a už řádně 

nadopovanou. To už nechám na každém je-

dinci. Je pravda, že tu investici při prodeji už 

vám nikdy nikdo nezaplatí a potenciální ku-

pec bude remcat, že to není originální stav. 

A ta laděná koncovka je tam stejně proto, že 

motorka šla minimálně třikrát panna-orel, 

že… Ale na druhou stranu… no ne?

Vezmeme to pěkně od začátku, pro 90 % 

motorkářů těch správných generací takové-

ho motocyklového Adama, tedy fi chtla, fe-

kála, pincka, či pinďoura. Jak chcete. Zatlačte 

slzu a vzpomeňte na svou první chloubu, 

upalující ulicí neuvěřitelnou padesátikilo-

metrovou rychlostí, doprovázenou veselým 

máváním pěstmi pohoršených sousedů. 

Vykuchaný výfuk, seřezané blatníky a rám 

převařený na to, po čem jste zrovna toužili, 

od endura až po chopper. Tak asi vypadaly 

začátky většiny z nás. Ti zdatnější se ještě 

chlubili vyleštěnými kanály a větší tryskou 

v karburátoru. Prostě se upravovalo, co bylo 

v našich silách a co jsme dokázali vyrobit. Po-

dobně, ale většinou už ne tak drasticky jsme 

se přes různé jawky a emzety pomalu dosta-

li do současnosti, tedy do doby motocyklů 

japonských, evropských a amerických. Pro 

„fajnšmekry“ samozřejmě i čínských.

Jako názorná pomůcka a i tak trochu příklad 

po pár úpravách nám poslouží Honda CBR 

600 F PC25 z roku 1994, takže už tak trochu 

youngtimer. A to hned z několika důvodů. 

Za prvé je to klasická motorka s prostorem 

na úpravy čehokoli, za druhé je „nesmrtel-

ná“ a za třetí, a to hlavně, je moje. Ještě pro 

upřesnění, je to poslední model označení F2 

vyráběného v letech 1991–1994. Původní 

udávaný výkon je 72 kw, tj. 98 koní, 62 Nm na 

185 kg. Ne že by prošla nějakou zásadní změ-

nou, jsou to jen drobnosti. Ale proč si je ne-

říct, někomu třeba jen pro malou inspiraci.

Začneme u toho základního, u motoru. Ten 

sám o sobě zůstal, jak ho pan Honda stvořil 

a dlouhá léta beze změn implantoval nejen 

do CBR. Aby se mu lépe dýchalo, dostal do 

airboxu propustnější KN fi ltr, trysky v karbu-

rátorech se zvětšily a zplodiny rozhodně ne-

plnící EURO blbiny odchází laděnou koncov-

kou vstříc ozónové díře. Svody jsou původní. 

Po doladění na brzdě tahle změna udělala 

celkem obstojných 102 koní na kole. Další 

úpravy co se týče ovladatelnosti a funkčnosti 

se dotkly brzd a podvozku. Původní gumové 

brzdové hadice nahradily opletené Lucasy, 

vedené ke každému z obou kotoučů rovnou 

z nádobky bez rozbočovače. Opletená ha-

dice je i s novou nádobkou na zadním kole, 

ale spíš pro vizuální efekt než potřebu. Po 

laborování s podvozkem zůstal předek beze 

změn. Zadní tlumící a pružící jednotka vyváz-

la také bez ztráty kytičky, jen přepákování je 

doplněno kitem na zvýšení o cca 25–30 mm 

a tím pádem rychlejším „skládáním“ do zatá-

ček. U rozhodování, zda nový lak či ne, děkuji 

té milé paní, co si mě nevšimla na křižovatce. 

Takže nový lak ano, plus něco nových kapot. 

Kryty řetězu, pojistek, uložení kyvky a boční 

okna v kapotách jsou z karbonu, následovat 

je bude přední blatník a ještě pár drobností. 

Přepákování stupaček je vyleštěno do chro-

mového lesku a původní stupačky ustoupily 

hliníkovým. Drobnosti, jako blinkry, závaží 

a další maličkosti nestojí za řeč. Samozřejmě 

můžete jít mnohem víc do hloubky. Kapoty 

komplet z karbonu, nebo alespoň laminátu, 

radiální brzdiče, „zubaté“ kotouče, kované 

písty… možností jak utratit „pár stokorun“ je 

mnoho.

Prostor na úpravy je prakticky nekonečný 

a záleží, kdo se do toho jak pustí a kolik bude 

investovat. Visící otazník, jestli se to vyplatí 

nebo ne, nechám na vás. Pokud máte mo-

torku na jednu sezonu, tak asi ne, jestli si ji 

naopak chcete chvíli nechat a trochu si ji 

posvojit, tak ano.                    

                    

Miloslav Hodek
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� 12.000 součástek pro více než 
4.000 japonských a korejských aut

� přes 20 let zkušeností a s 
připravenou koncepcí, která 
hledí do budoucna

� náhradní díly v originální 
kvalitě nebo v kvalitě rovné 
originálním dílům

Naše nabídka náhradních
dílu ja vhodná pro všechny
Japonce a Korejce!

˚
Sklápěcí návěsy Inter Cars
Společnost Inter Cars S.A. mohla na počátku roku 2009 konstatovat, že konečná bilance týkající se produkce návěsů, přívěsů a sklopných 

nástaveb za rok 2008 je pro ni velmi pozitivní. Z výrobního závodu v polském Sieradzu vyjelo ke svým majitelům celkem 1 470 nových 

vozidel. Největší podíl na tomto nemalém množství zaujímají sklápěcí návěsy určené zejména pro přepravu sypkých hmot, agroproduktů 

apod. Právě sklápěcí návěsy jsou prostřednictvím společnosti Inter Cars Česká republika, s. r. o., nabízeny i zákazníkům na území celé České 

republiky.

Závěr roku 2008 se v nabídce návěsů společnosti Inter Cars ČR nesl ve znamení technických inovací a novinek. Za zmínku stojí například 

zavedení rámu z hliníkových profi lů do sériové výroby pro všechny druhy sklápěcích návěsů a také uvedení nového typu sklápěcího návěsu 

s půlkruhovým průřezem nástavby, tzv. „half-pipe“, o objemu 22-32 m3 na český trh. Jak je dnes již všeobecně známo, materiály z prvku pod 

chemickým označením Al (hliník) se v hojné míře běžně využívají zejména v leteckém průmyslu, na železnici při konstruování superrychlých 

vlaků nebo k výrobě komponentů luxusních a drahých vozidel. Společnost Inter Cars se rozhodla jít cestou ještě širšího využití kladných 

vlastností tohoto materiálu i ve prospěch svých zákazníků.

V zájmu našich zákazníků, ale i dalších účastníků silničního provozu bude společnost Inter Cars i v roce 2009 nadále uplatňovat politiku 

zachování a rozvoje trvale vysoké kvality svých výrobků především s ohledem na bezpečnost. Jako příklad můžeme zmínit montáž nového 

modelu pneumatik Continental HTR1 nebo další exkluzivní zařízení Hella Easy-Conne II. generace.

Jak již bylo v tomto článku uvedeno, v závěru roku 2008 byla ve výrobním závodě spuštěna pro-

dukce sklápěcích návěsů s podvozkovými rámy na bázi hliníku. Testovací návěsy s hliníkovými rámy 

byly důkladně prověřovány v průběhu celého minulého roku a v podmínkách každodenního těžkého 

provozu obstály veškeré použité části na 100 %. Při výrobě hliníkových rámů jako celku je využívá-

no vysoce kvalitních prvků německé společnosti Hydro-Gerätebau GmbH & Co. KG a nizozemské 

společnosti Garfi eld Aluminium BV. Některé profi ly jsou patentovány a vyráběny výhradně jen pro 

společnost Inter Cars. Současná celosvětová hospodářská krize je hnací silou a důvodem moti-

vace našich zákazníků k tomu, aby své dostupné přepravní kapacity využívali maximálně možným 

způsobem, a to včetně eventuální úspory pohonných hmot. To předpokládá mimo jiné také redukci 

pohotovostních hmotností jednotlivých částí soupravy. Technická specifi kace sklápěcího návěsu 

s hliníkovým rámem, koncipovaná speciálně pro podmínky a požadavky zákazníků v ČR, tak umožňu-

je v kombinaci zatížení 9 000 kg na jednotlivé nápravy fi rmy Daimler-Chrysler, zatížení 11 000 kg na 

královský čep a s celkovou pohotovostní hmotností návěsu 38 000 kg realizovat užitečné zatížení 

návěsu nákladem až okolo 32 000 kg.

Využívání značkových komponent té nejvyšší kvality má při zachování příznivé ceny nesporný vliv na 

uplatnění sklápěcích návěsů Inter Cars na trzích v celé Evropě, Českou republiku z toho nevyjímaje. 

Komponenty použité při výrobě návěsů Inter Cars se nemusí obávat ani častého přetěžování, ani 

jízdy non-stop při maximálním zatížení nebo stále neuspokojivého stavu našich komunikací. S vý-

razným přispěním tlumičů SACHS, vzduchových měchů CONTITECH nebo sestav náprav Daimler

–Chrysler snášejí návěsy značky Inter Cars realitu českých přepravních podmínek bez vážnějších 

následků.

Na celý návěs (mimo opotřebitelné součásti – brzdové obložení, kotouče) poskytuje společnost 

Inter Cars standardní záruku v délce 24 měsíců. Za zcela ojedinělou nabídku služeb pro naše zá-

kazníky lze považovat možnost sjednání zpoplatněné prodloužené záruky v délce 36 měsíců na celý 

návěs, a to i včetně brzdového obložení a kotoučů. Z této záruky jsou vyjmuty pouze pneumatiky 

a žárovky zadních svítilen.
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Mezinárodní seriál závodů automobilů do 

vrchu KW Berg Trophy má za sebou 3 úspěš-

né sezony. Výsledkem pečlivé přípravy jed-

notlivých závodů ze strany promotéra a or-

ganizátorů je vytvoření spolupráce s MČR 

(mistrovství České republiky) a PAV (mistrov-

ství Slovenské republiky). Toto spojení mělo 

za následek změnu statusu závodů a změnu 

názvu na mistrovství střední Evropy v závo-

dech do vrchu. Hned po prvním pohledu do 

kalendáře, který obsahuje 13 víkendových 

závodů, je každému z 351 jezdců přihláše-

ných do seriálu jasné, že titul mistra střední 

Evropy bude více než zasloužený.

 

K tradičním perlám seriálu budou i letos patřit 

závody na slovenských kopcích, kde k dobře 

známým tratím Čierny Balog, Ostrá Lúka, Jan-

kov Vršok a Pezinská Baba, přibude pro všech-

ny nová a neznámá trať Kysucko-Oravský Po-

hár v Nové Bystrici. 

Jedním ze slovenských týmů, které se tohoto 

seriálu zúčastní, je bratislavský Car Zone Ra-

cing Team. Do bojů o mistrovské body zasáh-

nou členové týmu Roland Sikhart se Suzuki 

Swift ve třídě S 1600, Miki Čambál s Citroënem 

Saxo VTS a Braňo Bučko také s Citroënem Saxo 

VTS, oba ve třídě E1 1600. Důkladná příprava 

aut během zimy si vyžádala mnoho času, fi -

nančních prostředků a pochopení ze strany 

rodinných příslušníků. Test jejich trpělivosti 

bude probíhat celou náročnou sezonu.

Podpora generálního partnera týmu, spo-

lečnosti Inter Cars Slovenská republika, s. 

r. o., nás zavazuje podávat maximální vý-

kony nejen na trati, ale i při přípravě na 

jednotlivé závody, protože sezona bude 

těžká nejen pro závodníky, ale i pro tech-

niku. Před prvními závody v Násedlovi-

cích 18–19. dubna 2009 tým absolvuje 

sérii testování na okruzích, která hodně 

napoví o reálnosti našich cílů. Více infor-

mací o týmu a závodech naleznete na 

webových stránkách: www.car-zone.sk, 

ofi ciální stránce Berg Trophy www.berg-

trophy.cz  a na www.autofan.sk.
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Silná trojkombinace - Silná trojkombinace - LUKLUK, , SACHSSACHS, , VALEOVALEO  
V nabídce sortimentu fi rmy Inter Cars na-

leznete širokou nabídku spojkových dílů 

a spojkových komponentů od výrobců se 

zaměřením převážně na japonské a korej-

ské automobily, jako Aisin, Exedy, Jakoparts 

a NKK, nebo od výrobců se zaměřením pře-

vážně na evropský trh, jako LuK, Sachs a Va-

leo. V naší nabídce naleznete také privátní 

značky fi rmy Inter Cars, a to 4max, JC Auto 

a JC Premium. Dnes se v prodejním tipu za-

měříme na evropský trh a představíme vám 

silnou trojku výrobců spojek, z nichž každá  

má své zastoupení v nabídce INTER CARS! 

LUK 

Společnost LuK GmbH & Co. oHG ( „Lamellen 

und Kupplungsbau“ neboli „Výrobce lamel 

a spojek“) zahájila svou činnost v Bühlu před 

40 lety. Pro automobilový trh objevila spoj-

ku s talířovou pružinou, která byla v té době 

převratnou inovací. Společnost se i nadále 

orientuje na nové technologie a od svého 

vzniku přišla na trh s několika novinkami 

nejen v oblasti spojek. Mezi nejvýznamněj-

ší patří samonastavitelná spojka SAC (Self 

Adjusting Clutch), která zajišťuje stejnou 

ovládací sílu během celé životnosti spojky. 

Poprvé ji použily automobilky Toyota a Ford 

a dnes tvoří SAC spojky již více než 70 % cel-

kové produkce spojek LuK. 

Na dnešním trhu spojkových komponentů 

musí spojky splňovat několik požadavků, které 

mají zásadní vliv na pohodlí ve vozidle. Platí to 

pro výchozí funkce rychle se měnícího převo-

du, tlumení vibrací a potlačení hluku. Spojky 

LuK se vyznačují vynikajícím výkonem v širo-

kém rozsahu otáček, vysoce účinným přeno-

sem, štíhlou linií v rozměrech, zabezpečením 

proti zpětnému rázu a dlouhou životností. 

Hlavní výrobci užitkových vozidel se mohou 

spolehnout na vysokou kvalitu a inovace spo-

lečnosti LuK v oblasti týkající se výroby spo-

jek. Zajišťují bezpečnost a spolehlivost, které 

jsou nezbytné zejména při dlouhých cestách 

a transportech (nákladní doprava, autobusy). 

Spojky nabízené společností LuK Aftermarket 

Service jsou dostupné všem výrobcům po 

celém světě. 

To, že ve fi rmě LuK nezanedbávají další vý-

voj, potvrzuje i skutečnost, že na centrále 

společnosti pracuje ve výzkumu více než 

700 lidí. Celosvětově má LuK přes 8 000 za-

městnanců v 6 výrobních závodech. Spojky 

LuK jsou díky své kvalitě montované do pr-

vovýroby a získávají řadu ocenění od jednot-

livých automobilek. 

VALEO 

Jedno ze tří aut v Evropě je vybaveno spoj-

kou od Valeo. Dnes tvoří nabídku více než 

1100 položek kompletních sad a 700 polo-

žek spojkových dílů a tato nabídka se neu-

stále rozšiřuje a roste její nabídkový rozsah 

pro osobní automobily, lehká užitková vozi-

dla, nákladní vozidla a zemědělské traktory. 

Spojky Valeo jsou vyráběné ve 12 výrobních 

závodech, na 4 kontinentech a distribuova-

né do 80 zemí světa. Klíčové výhody hovo-

řící pro Valeo: široký rozsah pokrývající 98 % 

evropského vozového parku; vysoce kvalitní 

díly vycházející z technologií vyvinutých pro 

OE trh a dostupné pro trh s náhradními díly; 

nejnovější technologie: radiální dvojhmo-

tový setrvačník, fl exibilní setrvačník, 3dílná 

sada včetně centrálního hydraulického vy-

pínacího ložiska, 4dílná sada s pevným setr-

vačníkem, samoseřizovací spojka. 

SACHS 

Historie fi rmy Sachs začala před více než sto 

lety a zanedlouho po svém založení se fi rma 

začala zabývat výrobou komponentů pro 

motorová vozidla. Jednalo se hlavně o spojky 

a tlumiče. V tomto oboru během své exis-

tence dosáhla fi rma značných úspěchů a lze 

říci, že jich dosahuje dodnes. K úspěchům lze 

jistě připočítat i účast v závodech Formule 1 

(BMW Sauber F1 Team), 24 Le Mans, Porsche 

Cup, Ford Martini Team a další. Firma vyrábí 

a dodává samozřejmě i do prvovýroby auto-

mobilů, které potkáváme denně na silnicích 

a nabízí také komponenty na trhu s náhradní-

mi díly. Jedná se o výrobky s vysokou kvalitou, 

které jsou konstruovány, zkoušeny a následně 

vyráběny s nejvyšší možnou pedantností. Fir-

ma Sachs disponuje vývojovým a zkušebním 

centrem, které díky jeho kvalitě využívají 

i mnohé závodní týmy, a je v současnosti jedi-

ným výrobcem tlumičů a spojek, který tímto 

centrem disponuje. Během své existence se 

fi rma Sachs rozrostla prakticky do celého svě-

ta a dostala se na přední pozice pomyslného 

žebříčku mezi ostatními výrobci. 

Produkty SACHS v nových modelech aut: 

Nový Golf šesté generace má ve svém nitru 

spojku a dvojhmotový setrvačník od Sachs, 

stejně jako nová Ibiza a také Opel Insignia! 

4max

Stále častěji roli garanta kvality nabízených 

produktů bere na sebe známá distribuční 

fi rma. Pevná pozice společnosti Inter Cars na 

středoevropském trhu a zároveň mnohale-

té zkušenosti dovolily fi rmě realizovat ideu 

o vytvoření vlastní obchodní značky pro ná-

hradní díly pod názvem 4max. Dodavatelé, 

kteří vyrábějí produkty 4max, jsou výrobci, 

se kterými spolupracujeme již mnoho let. 

Všichni dodavatelé jsou držiteli certifi kátů 

kvality a zároveň dodavateli do prvovýroby 

mnoha evropských, amerických a asijských 

značek. Pod touto značkou naleznete v naší 

nabídce spojkové sady nebo spojkové díly, 

a to více než 350 položek pod označením 

4max Profi line.

VALEO Sachs LUK

Obj. číslo Cena Obj. číslo Cena Obj. číslo Cena

VW/Audi 1.9TDi VAL826475 7441 3 000 846 101 8824

Peugeot/Citroën 2.0 HDi VAL826033 6048 3 000 859 501 5726 623 3043 00 5451

Peugeot/Citroën 1.4i VAL801411 3720 3 000 556 101 3849 618 1149 00 4715

Fiat GrandePunto VAL826696 5035

Ford Mondeo III 2.0 TDCi VAL826647 7756 3 000 951 234 8020 624 3136 09 7232

Opel Corsa G 1.2 VAL826218 4597 3 000 838 601 5647 619 2395 09 4686

Peugeot 407 1.8i VAL826022 4633 3 000 859 501 5726 623 3043 00 5451

Renault Mégane II 1.5 dCi VAL826553 5190 3 000 951 295 7023

Renault Master II 2.5D VAL821216 6318 3 400 126 001 9201 624 3090 00 6750

Volvo XC70 Cross C. VAL826505 7657

Škoda Fabia 1,4i 16V VAL826339 3865 3 000 951 703 3955 620 3054 00 4404

Renault Laguna 2.0 VAL801985 5509 3 000 951 204 4830 622 2281 00 3944

Alfa Romeo 156 2.0i VAL821357 7139 3 000 951 278 8020

Alfa Romeo 147 1.9JTD VAL821324 7160 3 000 853 501 10277 624 3144 00 11496

Daewoo Nexia 1.5 VAL821099  4869 3 000 176 001 6254 622 1224 00 5863

Boxter/Jumper 2.5D VAL801688 5908 3 000 741 001 8002 624 1932 00 7627

VW Golf III 1.8i VAL801437 4527 3 000 082 005 4571 621 1331 09 4616

Ford Fiesta 1.1-1.3  VAL821500 4797 3 000 823 802 5106 619 2370 00 5384

Uvedené ceny jsou maloobchodní v Kč bez DPH. Změna cen vyhrazena.
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AMS Test - BMW

Delphi - Bezpečnost je zásadou Výkon je vášní

AMS testy, provedené mezinárodní testovací laboratoří, potvrdily výtečné 

zastavovací schopnosti brzdových destiček Delphi. Tyto laboratorní testy jsou 

prováděny za extrémních podmínek a do krajnosti. Je nepravděpodobné, 

že by podobným silám byly destičky vystaveny za běžných podmínek v 

normálním provozu.

Brzdná dráha je měřena za pomocí AMS testu provedeného na dynamometru. 

Výsledkem je průměr 10 zastavení z rychlosti 110 Km/h na 4,8 Km/h s 15s 

intervaly mezi zastaveními. Během testů dosahují teploty na styčných plochách 

až 600 stupňů. Výsledek z prvního cyklu AMS testu může být použit k určení 

průměrné brzdné dráhy během testu

Výsledky znázorněné v tabulce ukazují průměrnou brzdnou dráhu (v 

metrech) brzdových destiček Delphi, OES a srovnatelných výrobků 

největších konkurentů

Brzdná dráha

Nikdy nevíte, kdy 

nastane krizová 

situace, ve které 

budete vaše brzdy 

potřebovat. A 

až taková situace 

nastane, chcete si být 

jisti, že vás nezklamou 

v nejméně vhodný 

okamžik. To je důvod, proč 

podrobujeme brzdové destičky Delphi 

sérii nejnáročnějších testů, které jsou 

navrženy tak, aby překračovaly rámec potřeb při běžném řízení. Při 

testování našich destiček simulujeme nejrůznější jízdní podmínky, 

což znamená, že se na brzdové destičky Delphi můžete spolehnout.

65

BMW - průměrná brzdná dráha

Uražená vzdálenost (v metrech)

Konkurent 1

Konkurent 2

Konkurent 3

Konkurent 4

Delphi

OES - originální 
příslušenství

30 35 40 45 50 55 60

Výfuky

kvalita v sortimentu Inter Cars

Životnost výfukového systému může být výrazně snížena vlivem působení koroze. Ta může mít za následek vysokou míru poruchovosti 

a výměn výfuků. Společnost Bosal zaměřuje u svých výrobků úsilí na nalezení optimálního způsobu odstranění výskytu vnější i vnitřní 

koroze.

Nejčastější případ - vnější koroze, vzniká v důsledku solení komunikací v zimním období. Sůl působí jak na trubku výfuku, tak na stěny 

těla výfuku. Neustálé opakování tohoto jevu má za násladek korozi. U výrobků Bosal je tento problém vyřešen díky použití aluminizo-

vané oceli při výrobě výfukových systémů. Díky tomu prokazují tyto produkty velkou odolnost.

Dalším významným škodlivým faktorem je vnitřní koroze. Při nastartování vychladlého motoru dojde k zahřátí chladného tlumiče 

a uvnitř výfuku vznikne přibližně 0,5 l kondenzátu. V závislosti na délce jízdy se většina kondenzátu vypaří, část ho ale ve výfuku 

zůstane. Zbylý kondenzát má velmi nízkou hodnotu pH, což je známkou vysokého obsahu kyseliny. Tato kyselina postupně způ-

sobuje korozi výfuku z vnitřní strany a zkracuje tak jeho životnost. 

Vnitřní koroze rovněž snižuje výkon motoru vozidla. Optimální je takový stav, 

kdy plyny procházejí výfukem hladce a nepřerušovaně. V okamžiku, kdy vni-

třek výfuku začne rezivět, průchod plynů začne být přerušovaný a násled-

kem toho dojde ke snížení výkonu motoru způsobeného zvýšeným zpět-

ným tlakem. S cílem odstranit tyto negativní efekty jsou u produktů Bosal 

aplikovány do všech zadních tlumičů odvodňovací otvory. Tento 3 mm velký 

otvor ve spodní části konce tlumiče umožňuje únik kondenzátu z výfuku a zabra-

ňuje tak šíření koroze.

Kombinací materiálů nejvyšší kvality a nového odvodňovacího otvoru je dosažano pro-

dloužení životnosti výfuků Bosal a tím i vyšší spokojenosti vašich zákazníků. 

Společnost Inter Cars nabízí široký 

sortiment produktů Bosal zahrnující jak 

systémy výfuků, tak i další zajímavé položky:

�  Tlumiče výfuků 

�   Výfukové trubky (přední, středové, koncové)

�  Montážní materiál

�  Spony 

�  Trubkové redukce, prodloužení, ohyby

�  Dieselové fi ltry pevných částic

�  Katalyzátory

�  Univerzální lambda sondy

�  Tažná zařízení Ecofi t 

�  Tažná zařízení snímatelná

�  Tažná zařízení šroubová provedení

�  Tažná zařízení – elektroinstalace

�  Elektroinstalační sady

Objednací
číslo

Popis Použití Cena

BOS265-459
Spojovací trubka výfukového 
systému

Univerzál (Škoda, VW, Audi, Seat) 233

BOS265-129
Spojovací trubka výfukového 
systému

Univerzál (Škoda, VW, Audi, Seat) 233

BOS282-755 Výfuk – střední část
Škoda Favorit 1.3, 1.3i, r. v. 91–96; For-
man 1.3, 1.3i, r.v. 92–96; Felicia 1.3, 
1.3i, r. v. 94–98 

780

BOS281-097 Výfuk – zadní část Škoda Felicia 1.3,1.3i, r. výr. 94–01 780

BOS220-649 Výfuk – zadní část Škoda Favorit 1.3, r. výr.  89–92 780

BOS220-651 Výfuk – zadní část
Škoda Favorit 1.3i, r. výr. 93–96; Felicia 
1.3, 1.3i, r. výr. 94–01

780

BOS265-125
Spojovací trubka výfukového 
systému

Univerzál (Škoda, VW,Seat) 233

BOS282-651 Tlumič výfuku
Škoda Favorit, Forman 1.3 r. výr. 89–
92; Felicia 1.3, r. výr. 94–01

780

BOS282-763 Tlumič výfuku Škoda Felicia 1.3i, r. výr. 98–01 780

Uvedené ceny jsou maloobchodní v Kč bez DPH. Změna cen vyhrazena.
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SPOJKY LUK – VÝHODY NA PRVNÍ POHLED! 
Na českém trhu běžná Škoda Octavia je při pohledu do katalogu spojek LuK high tech automobilem vybaveným nejmodernějšími spojkovými techno-
logiemi. LuK RepSet, RepSet Pro, SAC spojka, ZMS, DFC, CSC  

LuK e OE dodavatel pro: Audi, Alfa Ro-
meo, BMW, Citroën, Daimler Chrysler, 
Fiat, Ford, Chevrolet, Honda, Hyundai, 
Mazda, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peu-
geot, Porsche, Renault, Seat, Škoda, 
Toyota, Volkswagen, Volvo.

Vypínací systémy spojky
Centrální vypínací ložiska CSC 
V hydraulických centrálních vypína-
cích systémech (CSC – Concentric 
Slave Cylinder) jsou integrovány různé 
funkce do kompaktní jednotky, která se 
jednoduše namontuje na převodov-
ku. Aby se efektivně zvýšila integrace 
funkcí centrálního vypínacího ložiska 
(odvzdušnění, tlumení vibrací), využí-
vá LuK důsledně výhody, které nabízí 
speciální plasty. Pro minimalizaci tření 
pedálových sil bylo vyvinuto speciální 
mazivo s konstantními vlastnostmi pro 
dobu životnosti produktu. 
Výměnu centrálního vypínacího ložiska 
doporučujeme při výměně spojky, pro-
to Schaeffl er Automotive Aftermarket 
oHG nabízí spojkovou sadu RepSet 
Pro, která obsahuje centrální vypínací 
ložisko. V nabídce LuK jsou rovněž 
další komponenty vypínacího systému: 
Vypínací a pracovní válec spojky, vede-
ní hydraliky, PTL ventil a antivibrační 
jednotky.

Dvouhmotový setrvačník LuK 
a DFC spojka
250 referencí v nabídce LuK
Vývoj v osmdesátých letech se zaměřil 
na zvýšení efektivity vozidel, optimali-
zaci hmotnosti, snížení tření v celém 
hnacím systému. Současně ale stoupa-
ly také točivé momenty motorů - zvláště 
vznětových. Tyto trendy však s sebou 
přinášely i značné nevýhody: Snížené 
tření v kombinaci s nárůstem nerov-
noměrnosti otáčení motoru zvyšovalo 
vibrace a hluky převodovky. Zvláště 
výkonné vznětové motory budily torzní 
kmitání, vytvářející drnčení karosérie. 
Oba druhy hluků byly pro řidiče velmi 
nepříjemné – bylo nutné nalézt řešení 
pro izolaci těchto vibrací. LuK nahradil 
konvenční setrvačník umístěný mezi 
motorem a převodovkou za jednotku 
sestávající ze dvou hmot: zrodil se 
dvouhmotový setrvačník. Obě odděle-
né hmoty jsou vzájemně spojeny sys-
témem pružinových tlumičů. Vibrace 
motoru jsou účinně odtlumeny a tím je 
zaručen jízdního komfort. Dvouhmoto-
vý setrvačník dále umožňuje komfortní 
jízdu za nízkých otáček, které snižují 
spotřebu pohonných hmot a emise 
CO2.
Dalším vývojem dvouhmotového setr-
vačníku je tzv. kompaktní setrvačníková 
spojka DFC (damped fl ywheel clutch), 
která je kompaktní jednotkou, složenou 
z ZMS, spojkové lamely a SAC spojky. 
LuK dnes nabízí 250 referencí dvou-
hmotových setrvačníků a DFC spojek.

LuK SAC spojka
Samonastavovací spojka SAC stan-
dardem v osobních automobilech 
a transportérech. 
Jako první výrobce spojky se LuK začal 
intenzivně zabývat kompenzací opotřebe-
ní spojkového systému a výsledkem byla 
v roce 1995 samonastavující se spojka 
SAC (Self Adjusting Clutch). SAC spoj-
ka aktivuje přes tzv. senzorovou pružinu 
vyrovnávací mechanismus, který umož-
ňuje dosažení minimální ovládací síly, 
která je po dobu životnosti spojky téměř 
konstantní. Životnost SAC dosahuje 1,5 
násobku konvenční spojky.
SAC spojka nepotřebuje údržbu a o slovo 
se hlásí až na konci své životnosti. Sku-
tečnost, že je ve vozidle namontována 
spojka SAC, zjistíte až při její výměně. 
Mnozí mechanici tak budou možná kon-
frontováni s dílem, který se od klasické 
konstrukce liší. Na první pohled přítom-
nost SAC prozradí malé pružiny, které na 
klasické spojce nenajdete. Jsou neklam-
ným důkazem, že jde o SAC. SAC spojka 
se vzhledem ke své konstrukci montuje 
za použití speciálního přípravku, který 
byl vyvinut ve spolupráci s výrobcem 
nářadí Klann. Přípravek je v nabídce 
speciálních přípravků LuK. 
Mimochodem – více, než 50 % spojek 
vyráběných v LuK jsou dnes SAC spoj-
ky.

LuK RepSet (Reparatur Set)
Výměna spojky patří ke standard-
ním servisním výkonům každé au-
todílny. 
K odborné opravě opotřebované spojky 
patří výměna spojkové lamely, přítlač-
ného kotouče a vypínacího ložiska. 
Tyto součástky obsahuje spojková sada 
RepSet a výměna sady zajiš uje bez-
chybnou funkci spojky. RepSet Pro ob-
sahuje navíc centrální vypínací ložisko. 
Nezanedbatelný je i ekonomický efekt a 
jistota funkčnosti navzájem odzkouše-
ných komponentů. Při opravě spojky 
doporučujeme i výměnu součástek, 
majících bezprostřední vliv na bez-
chybnou funkci spojky – vodicí pouzd-
ro, vodicí ložisko, spojková hydraulika. 
Tyto součástky nabízí LuK v katalogu 
jako servisní díly.

Výhody:
Nejširší sortiment na trhu
Vždy originální kvalita
Vzájemně odzkoušené komponenty
Sortiment servisních dílů

Výhody:
Špičkový ovládací komfort
Prodloužená životnost
Speciální přípravek pro montáž

Výhody:
Bezkonkurenčně nejširší sortiment
Originální kvalita
Know How

Výhody:
Nejširší sortiment
Originální kvalita 
Servisní díly

400 0035 10415 0113 10624 2450 09

400 0035 10415 0059 20624 3050 09

414 0024 10623 3094 00

400 0072 10
400 0035 10415 0250 10

Profesionální výměna spojky v OE kvalitě

V nabídce LuK je přes 250 typů dvouhmotových 

setrvačníků a DFC spojek, nově i sortiment 

hydraulických systémů spojek.

Pro profesionální opravu spojkového systému dnes 

již nestačí pouze klasická spojková sada LuK RepSet, 

která obsahuje přítlačný kotouč nebo SAC spojku, 

spojkovou lamelu, vypínací ložisko, případně sadu 

speciálních šroubů a příslušenství.

Výrobci automobilů a servisy po celém světě důvěřují 

špičkové kvalitě spojkových technologií LuK.

Vaše výhody
• nejširší sortiment spojkových dílů na trhu

• dvouhmotové setrvačníky ZMS a DFC spojky

• SAC spojky

• centrální vypínací ložiska

• spojkové hydraulické systémy

• speciální přípravky na SAC a ZMS/DFC

Technické informace zdarma na 

internetovém portálu RepXpert

www.repxpert.cz 

Technická infolinka LuK: +420 602 240 554

Dvouhmotový setrvačník 
ZMS a DFC spojka

Sada RepSetPro

Hydraulické systémy

LuK INA FAG Products Services News

S e r v i c e .  P o w e r .  P a r t n e r s h i p . S c h a e f f l e r  G r o u p  A u t o m o t i v e  A f t e r m a r k e t 

LuK All Inclusive
Spojkové technologie komplet!
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Co nabízíme?
 ■  spojení se silným a spolehlivým partnerem 

v oblasti dodávek náhradních dílù
 ■  stabilní zázemí celoevropské servisní sítě 

AutoCrew
 ■  speciální nákupní podmínky a bonusy
 ■  společný a cílený marketing na celostát-

ní i regionální úrovni
 ■  fi nanční podporu na školení, reklamu, 

marketing a vybavení autoservisu
 ■  kompletní softwarové řešení pro profe-

sionální autoservis
 ■  značné konkurenční výhody
 ■   možnost členství ve VIP Clubu Inter 

Cars

Vaše předpoklady:
 ■   jste nezávislý profesionální autoservis
 ■   máte alespoň 4 servisní stání
 ■   disponujete odpovídajícím servisním vy-

bavením
 ■   poskytujete široké spektrum profesionál-

ních servisních služeb
 ■   váš autoservis se nachází v obchodně zají-

mavé lokalitě
 ■  máte stálé připojení k internetu a odpovídající 

IT vybavení
 ■  máte chuť se dále rozvíjet

H l i n s k o

È .  B u d ì j o v i c e

P l z e ò

Z l í n

H lu èí n

H lu k

O lo m o u c

P r a h a

B r n o

K o š i c e

B r a t i s l a v a

T r n a v a

K r e m n i c a

S v i t

B a r d e j o v

Provozovatelem servisní sítě Provozovatelem servisní sítě AutoCrew AutoCrew v ČR a SR je společnost v ČR a SR je společnost Inter Cars Česká a Slovenská republikaInter Cars Česká a Slovenská republika

www.autocrew.cz / www.autocrew.sk

Akce probíhá: Akce probíhá: 
od 01. 04. - 31. 05. 2009od 01. 04. - 31. 05. 2009 ...autoservis 3. milénia

slevasleva
10%10%

Po předložení tohoto kupónu 
Vám bude v případě servisního 
úkonu poskytnuta sleva 10% 
z celkové ceny opravy.

Připravte se s námi na sezónu!
Dlouhá zima dala Vašemu automobilu pořádně zabrat a tak je ten správný čas na jarní 
servisní prohlídku. Přijeďte k nám a využijte výhodnou nabídku kompletní servisní prohlídky 
Vašeho vozu jen za 199,- Kč a připravte se s námi na sezónu!

�  funkčnost a stav stěračů

�  nastavení ostřikovačů

�  stav akumulátoru

�  stav oleje v motoru*

�  stav chladicí kapaliny*

�  brzdy** a brzdovou kapalinu*

�  osvětlení vozu

�  podvozek a výfuk

�  stav klínového řemene

�  funkčnost klimatizace

�  stav karosérie

�  zavěšení kol a řízení

�  přední a zadní tlumiče

*  doplnění provozních kapalin není zahrnuto v ceně prohlídky
** kromě bubnových

Dodavatelem náhradních dílů do sítě AutoCrew je společnost Inter Cars.

Zkontrolujeme Vám:

Jarní 
prohlídka
     jen

Během akce můžete také využít široké na-
bídky letních pneumatik za výhodné ceny!

...autoservis 3. milénia

AutoCrew České Budějovice
AutoCrew Hlinsko pod Hostýnem
AutoCrew Hluk
AutoCrew Olomouc

AutoCrew Paskov
AutoCrew Praha
AutoCrew Zlín
www.autocrew.cz
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I v tomto čísle IC Journalu vám můžeme 

s radostí oznámit další významnou udá-

lost v zatím nedlouhé historii AutoCrew 

v České republice. Touto událostí je ne-

dávný vstup silného regionálního auto-

servisu Auto-Kedroň do naší autorizo-

vané servisní koncepce. Tento nový člen 

sítě se nachází v Paskově – malebném 

městečku, vzdáleném asi 5 km od Ostravy 

směrem na Frýdek-Místek. Jsme si jisti, že 

AutoCrew v Paskově bude tím nejlepším 

způsobem poskytovat kvalitní služby na-

šim i zahraničním motoristům.

Na sérii již tradičních otázek nám dnes odpo-

vídal majitel provozovny, Ing. Milan Kedroň.

Kdy byla vaše společnost založena a co 

tomu předcházelo?

Společnost Auto-Kedroň jsem založil společ-

ně se svým otcem v únoru 1990. Po same-

tové revoluci se výrazně rozšířily možnosti 

soukromého podnikání a také zájem klientů 

o vozy ze zahraničí.

Jaké spektrum služeb poskytujete ve va-

šem autoservisu?

Poskytujeme kompletní servisní služby 

všech osobních a lehkých nákladních vo-

zidel, od pravidelných servisních prohlídek 

až po kompletní řešení oprav vozidel po 

havárii, včetně doplňkových služeb, jako je 

např. pneuservis, autopůjčovna, autobazar, 

odtahová služba a dovoz vozidel na zakáz-

ku ze zahraničí. V minulém roce jsme rozšířili 

sortiment služeb o kompletní čištění vozidel 

včetně jejich interiérů.

Koncem roku 2008 se váš autoservis stal 

členem servisní sítě AutoCrew. Proč jste se 

rozhodli zapojit se do servisní koncepce 

AutoCrew a co očekáváte od členství v ní?

Jedním z důvodů pro zapojení do této kon-

cepce byla stále rostoucí potřeba kvality 

a komplexnosti poskytovaných služeb pro 

naše klienty. Od spolupráce očekáváme zvý-

šení zájmu zákazníků o cenově zvýhodněné 

služby při společných reklamních akcích, 

snížení režijních nákladů a zvýšení odborné 

kvalifi kace zaměstnanců.

Provozovatelem servisní sítě AutoCrew 

je společnost Inter Cars, která je také 

jedním z dodavatelů náhradních dílů pro 

váš servis. Jak zatím hodnotíte spoluprá-

ci se společností Inter Cars?

Právě vynikající spolupráce s touto společ-

ností, spočívající v rychlém dodání kvalit-

ních náhradních dílů za přijatelné ceny, byla 

hlavním důvodem, proč jsme tuto spolu-

práci chtěli rozšířit. Používání kvalitativně 

rovnocenných náhradních dílů za mnohem 

výhodnější ceny ve srovnání s cenami origi-

nálních dílů, používaných autorizovanými 

servisy, je jedním z hlavních faktorů ovlivňu-

jících celkovou výši opravy. Cena při dodr-

žení vysoké kvality poskytovaných služeb je 

jedním z rozhodujících měřítek spokojenosti 

zákazníka s poskytovanými službami.

Plánujete v tomto roce i další aktivity 

nebo rozšíření nabídky služeb?

Vzhledem k již téměř komplexní nabídce 

služeb se moc možností pro rozšíření nabíd-

ky nenabízí. Přesto však chceme naše služ-

by rozšířit o zakázkový dovoz historických 

vozidel a jejich kompletní renovace, včetně 

zajištění potřebných náhradních dílů. 

Na závěr našeho rozhovoru bych se ještě 

rád zeptal, jak trávíte volný čas, když ne-

jste právě ve vašem servisu?

Nejraději trávím volný čas sportem, tenisem 

nebo na horách, v létě na soutěžích historic-

kých vozidel.

Děkuji Vám za rozhovor a přeji do bu-

doucna mnoho úspěchů. 

Kontakt

AutoCrew Paskov

Autoservis Milan Kedroň

Mírová 729

739 21 Paskov

Tel.: 558 671 671

Fax: 602 725 345

autokedron@autokedron.cz
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Nemčice je vesnice vzdálená přibližně ki-

lometr od města Topoľčany. Zavítali jsme 

sem na návštěvu, abychom vám s radostí 

představili nového partnera servisní sítě 

AutoCrew – Autoservis Premat a jeho ma-

jitele, pana Miroslava Hlohovského.

Pan Hlohovský začal s podnikáním hned po 

roce 1989, a jelikož jeho celoživotní láskou 

jsou auta, tak volba byla v jeho případě jed-

noduchá. Začátky nebyly spojené přímo se 

servisem automobilů. Společnost Premat, 

jejíž název je odvozený od slovního spoje-

ní „přeprava materiálu” začínala právě jako 

přepravní společnost. Auta si pan Hlohovský 

servisoval sám a od toho byl už jen krůček 

k tomu, aby se postupně začal starat i o auta 

lidí ze svého okolí. V roce 1995 vznikl Auto-

servis Premat, který se několikrát stěhoval. 

Jistou dobu fungoval přímo ve městě To-

poľčany, ale nakonec se vrátil do Nemčic. 

Najdeme ho na rozcestí směrem z Topoľčan 

a díky své poloze je doslova nepřehlédnutel-

ný. Objekt a prostory, ve kterých autoservis 

sídlí, byly původně určené k jinému účelu. 

Byla to pravá vesnická hospoda a záměr 

přestavět ji na autoservis vzbudil podle slov 

pana Hlohovského v obci značkou dávku 

nevole. Dnes je už situace jiná a i staří „štam-

gasti” ocení kvalitní služby, které jim autoser-

vis pana Hlohovského nabízí.

V současné době servis disponuje čtyřmi 

zvedáky a jednou montážní jámou. Poskytu-

je široké spektrum služeb bez zaměření na 

konkrétní značku automobilů. Osazenstvo 

tvoří šest mechaniků a kromě běžných ser-

visních oprav tu najdeme pneuservis, údrž-

bu klimatizací, karosářské práce, ale i dnes už 

nepostradatelnou diagnostiku motoru. Zají-

mavostí, kterou najdeme dále v nabídce, je 

tlakování, svařování a srovnávání hlav válců 

nebo oprava vodních čerpadel. Servis má 

vlastní odtahovou službu a najdeme zde 

i autobazar s nabídkou ojetých aut za přija-

telné ceny. V prostorách budovy je přijímací 

kancelář spojená s prodejnou, kterou ocení 

každý návštěvník.

Na otázku, proč se zapojil do servisní sítě Au-

toCrew a jaké výhody mu tato spolupráce 

přinese, má pan Hlohovký jasnou odpověď. 

Podle jeho slov je velmi spokojený s tím, 

jak funguje spolupráce se společností Inter 

Cars. Oceňuje hlavně rychlost a periodicitu 

rozvozu a širokou nabídku sortimentu za 

výborné ceny. Na základě těchto zkušeností 

a nabídky od společnosti Inter Cars se roz-

hodl zapojit do konceptu AutoCrew. Auto-

servis prošel změnou venkovního označení 

do barev značky AutoCrew. V nejbližší době 

plánuje pan Hlohovský rozšířit prostory au-

toservisu o halu na opravy dodávek a aut do 

7,5 tuny. Přibude také dalších osm míst na 

parkování pro zákazníky autoservisu.

Na závěr návštěvy jsme se pana Hlohovské-

ho zeptali na jeho záliby. Podle jeho slov 

se ani ve svém volném čase nehodlá vzdát 

motorů a automobilismu. Jeho vášní je au-

tokros, a proto všechen volný čas tráví ve 

své Alfě Romeo 33, se kterou soutěžně jezdí 

na nedaleké nově vybudované autokrosové 

dráze v Oslanech. Důkazem jeho jezdeckých 

a mechanických zručností je série ocenění, 

která najdete na polici v přijímací kanceláři 

jeho autoservisu.

Děkujeme panu Hlohovskému, majiteli auto-

servisu Premat a novému partnerovi servisní 

sítě AutoCrew, za srdečné přijetí a přejeme 

mu hodně spokojených zákazníků a úspě-

chů na autokrosové dráze.

Váš AutoCrew team

Kontakt

AutoCrew Topoľčany

Autoservis Premat

Piešťanská 343/71

955 01  Nemčice

www.autocrew.sk

tel.: 038 5312211

e-mail: premat@autocrew.sk
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VZDUCHOVÉ FILTRY

TECHNICKÝ BULLETIN
WIX-FILTRON je moderní a dynamicky se rozvíjející firma s více než 27 letými zkušenostmi, která dokáže svou nabídku přizpůsobit tak, aby 

vyhověla stoupajícím požadavkům zákazníků. WIX-FILTRON, která je dodavatelem pro první montáž, splňuje velmi přísné požadavky jakostních 

norem ISO/TS 16949 a environmentálních norem ISO 14001. 

Intenzivní práce firmy nad dalším vývojem našich produktů přináší ovoce v podobě dynamického vývoje výrobních technologií, zdokonalování 

konstrukce a zavádění moderních materiálů. Prováděné změny nejsou vždy pro zákazníka patrné „na první pohled”, proto níže uvádíme několik 

z nich:

Díky zavedení nových filtračních materiálů a zdokonalení procesu 
formování filtrační přepážky bylo dosaženo zlepšení zachycovací 
schopnosti a účinnosti čištění.

Použitím okrajových zesilujících proužků, které na hotovém výrobku 
nevidíme, protože jsou ukryty v polyuretanovém těsnění filtru, 
byla zlepšena pevnost konstrukce kulatých filtrů. Zlepšení je natolik 
významné, že jsme u mnoha typů těchto filtrů upustili od používání 
vnitřních kovových síťovaných jader. Díky tomu se konstrukce kulatých 
filtrů, které byly po dlouhou dobu nabízeny v provedení se síťkou, stala 
ekologičtější.

Okrajové zesilující proužkyDosud používané řešení

OLEJOVÉ FILTRY

Prováděné výzkumy moderních materiálů a konstrukčních řešení apli-
kovaných v olejových filtrech nabízených pro „první výbavu” umožnily 
zavedení mnoha pozi�vních změn, které se týkaly také filtrů určených 
pro trh náhradních dílů (a�ermarket).

Ve vložkách do olejových filtrů určených pro novější typy motorů, kde 
se používá synte�cký nebo plosynte�cký olej, se nyní používají nová 
silikonová nebo akrylová těsnění, odolnější vůči deformacím i při vy-
sokých teplotách. V této skupině filtrů byly použity také nové druhy 
filtračního papíru s příměsí synte�ckých vláken, které zlepšily jak 
odolnost filtrační přepážky pro práci ve vysokých teplotách, tak i její 
filtrační charakteris�ky.

Těsnění nového typuDosud používané řešení

PALIVOVÉ FILTRY

Filtr PP 841/1 je dokonalým příkladem vývoje konstrukce palivových 
filtrů. Tradiční konstrukce s navíjenou vložkou vyžadovala zali	 filtru 
palivem před jeho montáží ve vozidle. Montáž „suchého” filtru hrozila 
zavzdušněním palivového systému.

Abychom vyšli vstříc požadavkům zákazníků, nahradili jsme v rámci 
konstrukce filtru PP 841/1 navíjenou vložku vložkou skládanou (pliso-
vanou), čímž jsme zkrá�li dobu výměny filtru. Výsledkem práce týmu 
konstruktérů se stal konstrukčně úplně nový filtr, pro jehož výrobu se 
používá moderní, dvouvrstvý filtrační materiál.

Nepřetržité úsilí věnované rozšíření nabídky nám současně umožnilo 
zavést do nabídky palivové filtry vyrobené kompletně z umělých hmot, 
které jsou naprosto shodné s požadavky a specifikací výrobců automo-
bilů. Jsou to mj. vyhledávané filtry do motorů 1.5 dCi, 1,9 dCi RENAULT 
a 1.4 HDI, 1.6 HDI skupiny PSA.

Skládaná vložkaDosud používané řešení

PROTIPRACHOVÉ FILTRY

Mezi kabinovými filtry je velmi dobrým příkladem změny konstrukce 
filtr K 1000. V tomto filtru byla využita řešení, která mají vliv na zlepše-
ní ergonomie montáže a správné utěsnění spojení filtr – plášť.

V současné době pokračuje intenzivní práce na dalším dynamickém 
rozšíření nabídky pro�prachových kabinových filtrů. V roce 2008 jsme 
do prodeje zavedli více než deset nových typů a v roce 2009 plánujeme 
zavedení dalších 26 nových typů filtrů.

Nabídka pro�prachových filtrů firmy WIX-FILTRON je nyní nejširší na-
bídkou v historii a přináší zákazníkům mnoho výhod.

Správné utěsnění okraje filtruDosud používané řešení

Společnost Filtron produkuje pestrou 

škálu olejových, palivových, vzducho-

vých, kabinových, hydraulických a prů-

myslových fi ltrů pro motorová vozidla, 

stroje a motory. Své výrobky vyváží do 

celého světa a z jeho evropských zá-

kazníků můžeme jmenovat např. Ně-

mecko, Francii, Švédsko, Velkou Británii 

a také samozřejmě Českou republiku. 

Filtron splňuje náročné požadavky na 

kvalitu svých výrobků, a také proto se 

tato společnost stala partnerem před-

ních koncernů vyrábějících automobi-

ly, dodavatelem fi ltrů pro prvovýrobu, 

autorizované servisy a na trh s náhrad-

ními díly.

Společnost Inter Cars má ve své nabídce 

více než dva tisíce fi ltrů tohoto produ-

centa, které je možné použít pro téměř 

všechny značky automobilů. Dnes Vám 

přinášíme výběr palivových fi ltrů.

Palivové fi ltry zachycují nečistoty ob-

sažené v benzínu, motorové naftě a in-

stalují se dokonce i v pohonech LPG. 

Filtry účinně chrání přesné součásti pa-

livového systému spalovacích motorů 

před rychlým opotřebením. Tato paliva 

obsahují nečistoty pocházející z výrob-

ního a distribučního procesu. Prach, 

rez z vnitřních stěn nádrží, voda a v ní 

žijící mikroorganismy mohou způsobit 

rychlé opotřebení vstřikovačů, čerpadel 

a ventilů regulátorů tlaku, které se na-

cházejí v nových motorech. Proto jsou 

do každého palivového systému insta-

lovány fi ltry, optimálně přizpůsobené 

požadavkům motoru, kvalitě paliva 

a předpokládaným provozním podmín-

kám. Požadavky na fi ltry jsou velmi vy-

soké. U moderních motorů se vyžaduje 

zachycování nečistot o řádovém rozmě-

ru 3÷5 μm s účinností vyšší než 90 %. 

Aby bylo možné těmto požadavkům 

vyhovět, instaluje se do palivového sys-

tému více než jeden fi ltr. Přitom na roz-

díl od fi ltrace oleje u fi ltrace paliva chybí 

obtokové ventily typu by-pass, které by 

zprůchodnily průtok paliva v okamžiku, 

kdy jsou fi ltry již ucpány, protože zde 

platí pravidlo, že do spalovací komory 

patří pouze čisté palivo. 

Použití Objednací číslo Cena

Škoda PS 822 23

Mercedes 200D, 220D, 240D,TD, 250D,TD, 300D,TD, MB 100, 120, 
140, 160

PS 820 28

BMW, Opel, Seat, Volvo PS 842 18

Mercedes 190D, 206D, 306D, 406D PS 821 28

Renault Clio II, Kangoo PM 815/1 92

Fiat PP 968 507

Fiat Bravo, Brava, Tipo, Uno Eco, Fiorino Diesel PP 864 232

Citroën, Peugeot, Renault PM 816 62

Citroën, DAF, Fiat, Ford, Peugeot, Renault, Volvo PM 844 113

Ford Escort, Fiesta PP 838/1 339

Fiat, Lancia, Opel PP 830 195

Ford Focus PP 838/4 536

Iveco (Trucks) PP 879/1 404

Citroën, Peugeot PE 816/4 283

Ford Focus PP 838/2 515

Citroën XM, Opel Movano, Renault Laguna, Safrane PM 816/1 155

Peugeot, Citroën PM 858 134

VW, Ford, Seat PP 839/6 462

Volkswagen Taro Pick-up, Toyota PP 855 336

Audi A3, Škoda Octavia, VW Golf IV  PP 839/1 433

Citroën, Fiat, Peugeot, Renault, PM 815 61

Ford Mondeo PP 838/3 406

Nissan Sunny, Patrol, Terrano PP 857 401

Ford Transit PP 848/2 585

Audi, DAF, Fiat, Ford, Iveco, Opel, Renault, Seat, Tarpan, VW PP 837 155

Alfa Romeo, BMW, Citroën, Fiat, Lancia, Nissan, Opel, Peugeot PP 831 155

Lada, Lancia, Seat, VW PP 839 258

Citroën Berlingo ,Saxo, Xantia, Xsara; Peugeot 106, 206, 306, 406 PP 831/1 252

Daewoo Lanos, Fiat Punto, Opel Corsa, Omega, Tigra, Škoda Fabia PP 905 201

Nissan Micra, Primera, Sunny PP 903 372

Daewoo Nexia PP 859 252

Daihatsu, Isuzu, Mazda, Mitsubishi PP 852 396

Opel Astra II, Vectra PM 936 124

Audi A3, Seat Toledo II, Škoda Octavia, VW Bora, New Beetle, Golf IV PP 836/1 247

Uvedené ceny jsou maloobchodní v Kč bez DPH. Změna cen vyhrazena.
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i-BONUS
    už nemusíte kumulovat své 
  objednávky do jediného dne

    až 2% bonus můžete získat každý 
  den, nejen v pondělí

   
  stačí jen...

Nakupovat v Inter Cars 
   on-line přes IC Katalog!!!

Podmínky akce: Každý zákazník, který realizuje veškeré objednávky přes internetový obchod 
společnosti Inter Cars Česká republika, s.r.o. získává 2% dodatečný bonus. Základní podmínkou vy-
placení „i-BONUS“u je podpis smlouvy o elektronickém objednávání. Nárok na bonus zaniká v případě, 
že zákazník nemá vypořádané veškeré závazky po době splatnosti vůči společnosti Inter Cars. Akce 
„i-BONUS“ se nevztahuje na zákazníky, kteří mají se společností Inter Cars uzavřeny speciální 
nákupní podmínky, na speciálně zvýhodněné kampaně a na sortiment pneumatik.

Tlumiče jsou vlastně základním stavebním kamenem 

pro optimální funkčnost celého podvozku. Jejich tuhost 

a charakteristika musí splňovat kompromis mezi kom-

fortem posádky a co nejlepšími jízdními vlastnostmi 

vozidla. Automobily jsou z výroby uzpůsobeny co nej-

většímu uživatelskému komfortu. Kdo chce ovšem jezdit 

sportovněji a vylepšit jízdní vlastnosti auta, měl by stáva-

jící tlumiče nahradit jinými, které se vyznačují podstatně 

tvrdší charakteristikou. Pohodlí jízdy tak výrazně klesá 

výměnou za možnost rychlejšího průjezdu zatáček.

Ať už ty či ony, všechny typy najdete v sortimentu pod 

značkou Sachs. A to jak pro osobní vozidla nižší, střední 

a vyšší třídy, tak i pro užitkové vozy, autobusy i nákladní 

vozidla. Tlumiče Sachs jsou dodávány do prvovýroby 

předních značek evropského vozového parku s téměř 

95% pokrytím trhu. Dodávky v oblasti aftermarketu 

jsou pak samozřejmostí. Osobní vozidla střední a vyš-

ší třídy můžete vybavit elektronickými tlumiči Sachs 

Continuous Damping Control, které se automaticky 

variabilně nastaví pro jízdní situaci a pro vlastnosti vo-

zovky. Univerzální řada tlumičů pérování Sachs SUPER 

TOURING přesvědčí zákazníky nejen dobrým poměrem 

ceny a výkonu, ale také velkou odolností vůči korozi. Je-

jich opotřebení je při normálním namáhání minimální. 

Tlumiče pérování Sachs ADVANTAGE mají zvýrazněny 

charakteristické vlastnosti konstrukce podvozku a zaru-

čují přitom nejvyšší bezpečnost a vysoký komfort. 

Tlumiče se sníženou výkonností znamenají podstatnou 

změnu jízdních vlastností. Brzdná dráha se prodlužuje 

skoro o 10 %. Tlumiče by se měly tedy pravidelně vždy 

po 20 000 kilometrech kontrolovat z hlediska jejich vý-

konu. Odskakující kola a intenzivní vibrace v karoserii 

v důsledku poškozených tlumičů zvyšují kromě toho 

opotřebení pneumatik a komponentů vozidla, jako 

jsou například pružiny nebo díly nápravy. Bezchybně 

pracující tlumiče pérování tak přispívají také k hospo-

dárnému provozu vozidel. Pro příklad uvádíme výčet 

nejprodávanějších tlumičů SACHS.

SACHSSACHS tlumiče
Objednací 

číslo IC
Popis Charakteristika Typové označení vozidla Cena

556 277 Tlumič zadní SUPER TOURING dobíjený plynem
VW PASSAT (3B_), ŠKODA SU-

PERB (3U4), AUDI A6 (4B, C5)
2041

556 268 Tlumič zadní SUPER TOURING dobíjený plynem

VW GOLF IV (1J1), BORA (1J2), 

ŠKODA OCTAVIA (1U2), SEAT 

LEON (1M1), TOLEDO (1M2)     

1609

200 954 Tlumič přední ADVANTAGE dobíjený plynem

SEAT LEON (1M1), TOLEDO 

(1M2), ŠKODA OCTAVIA (1U_) , 

VW GOLF IV (1J_), BORA (1J_)

1831

280 564 Tlumič zadní SUPER TOURING dobíjený plynem
ŠKODA FABIA (6Y2), VW POLO 

(9N_)  
1177

300 032 Tlumič přední SUPER TOURING tlak oleje

AUDI A2 (8Z0), SEAT CORDOBA 

(6L2), IBIZA (6L1), ŠKODA FABIA 

(6Y_)  

1566

556 273 Tlumič zadní SUPER TOURING dobíjený plynem

VW GOLF Variant rv. 97– (1J5), 

BORA rv. 98– (1J6), ŠKODA OC-

TAVIA COMBI (1U5) 

1825

115 906 Tlumič přední SUPER TOURING dobíjený plynem
MERCEDES BENZ SPRINTER 

208D–314 (90_)
3106

170 811 Tlumič přední SUPER TOURING dobíjený plynem
AUDI A4 rv.11/94–, VW PASSAT 

rv. 96–11/00 
1693

115 904 Tlumič přední SUPER TOURING dobíjený plynem
DB SPRINTER 412D/414, VW LT 

28/46
2562

290 952 Tlumič přední SUPER TOURING dobíjený plynem

VW GOLF rv. 07/94–, SEAT COR-

DOBA (6K2/C2) rv. –99, IBIZA rv. 

–99 

1752

200 419 Tlumič přední SUPER TOURING dobíjený plynem

VW SHARAN rv. 95–, SEAT AL-

HAMBRA (7V8, 7V9), FORD GA-

LAXY (VX, VY) rv. 95–  

2989

290 929 Tlumič zadní SUPER TOURING dobíjený plynem VW POLO rv. 94– (6N–) 1355

556 253 Tlumič zadní SUPER TOURING dobíjený plynem
VW POLO rv. 97– (6KV_), SEAT 

CORDOBA,IBIZA (6K1,6K2,6K5)
1279

170 786 Tlumič zadní SUPER TOURING dobíjený plynem VW TRANSPORTER rv. 9/91–  2181

290 377 Tlumič zadní SUPER TOURING tlak oleje

MERCEDES BENZ MERCEDES 

SPRINTER 2–t (901, 902) 3–t (903) 

95–, VW LT 28–46 96–  

1652

230 777 Tlumič přední SUPER TOURING dobíjený plynem FORD TRANSIT rv. 7/91–   2732

200 775 Tlumič přední SUPER TOURING dobíjený plynem

RENAULT MASTER rv. 97– (gaz), 

OPEL MOVANO (J/F/U/E/H9) rv. 

97–  

2392

115 158 Tlumič přední SUPER TOURING tlak oleje
VW GOLF / JETTA rv. 84–, VENTO 

rv. 91– 
1818

200 421 Tlumič zadní SUPER TOURING dobíjený plynem

VW SHARAN rv. 95–, SEAT AL-

HAMBRA (7V8, 7V9), FORD GA-

LAXY (VX, VY)  

2321

105 781 Tlumič zadní SUPER TOURING tlak oleje VW PASSAT Kombi rv. 88– 1283

556 878 Tlumič zadní SUPER TOURING dobíjený plynem
BMW 3 (E36) rv. 90–98, E46 rv. 

98– 
1555

280 929 Tlumič přední SUPER TOURING tlak oleje DB ATEGO 712–1528 1940

105 819 Tlumič přední SUPER TOURING tlak oleje VW TRANSPORTER rv. 90– 2445

105 748 Tlumič zadní ADVANTAGE dobíjený plynem
VW GOLF/JETTA rv. 83–, VENTO 

rv. 91–, SEAT TOLEDO (1L)
1477

170 795 Tlumič přední ADVANTAGE dobíjený plynem

VW GOLF (1H1,1H5) rv. 07.94–, 

POLO (6KV_), VENTO (1H2), SEAT 

CORDOBA (6K_/C2), IBIZA (6K1), 

TOLEDO (1L)

2038

312 354 Tlumič přední SUPER TOURING tlak oleje

VW GOLF IV rv. 97–, BORA rv. 98–, 

NEW BEETLE (9C1, 1C1), SEAT 

LEON, TOLEDO; AUDI A3   

1609

105 739 Tlumič zadní SUPER TOURING tlak oleje VW VENTO,TOLEDO,JETTA  8/83– 1317

105 820 Tlumič zadní SUPER TOURING tlak oleje VW TRANSPORTER 90– 3006

310 706 Tlumič zadní SUPER TOURING dobíjený plynem TOYOTA RAV 4 4x4 04.94– 1360

310 114 Tlumič zadní SUPER TOURING dobíjený plynem
RENAULT MÉGANE Kombi 

(KA0/1_)
2129

Uvedené ceny jsou maloobchodní v Kč bez DPH. Změna cen vyhrazena.

62

srpen
2008

duben
2009Informace pro vás



V předešlých vydáních jsme se v tomto seriálu věnovali popisu 

elektronického katalogu naší společnosti, a to s důrazem na komu-

nikační nástroje, které katalog nabízí, a nejinak tomu bude i nyní. 

Důležitým faktorem ovlivňujícím užitnou hodnotu tohoto produktu 

je pochopitelně nejen množství nástrojů, které obsahuje, ale také 

uživatelské rozhraní, a tedy komfort při obsluze a využívání jeho 

jednotlivých částí. Nejdůležitějším nástrojem komunikace, kterému 

se budeme nyní věnovat, je bezesporu modul objednávek.

Po výběru požadovaného zboží, které uživatel vyhledá v IC_Katalogu, je 

přirozeně následujícím krokem jeho objednání. Obecně lze novou ob-

jednávku vytvořit standardním způsobem – zvolením z nabídky panelu 

nástrojů Objednávky - Nové nebo klávesovou zkratkou Ctrl+N anebo 

se nová objednávka vytvoří a otevře (pokud již nějaká není otevřena) 

pouhým výběrem položky k objednání. Do otevřené objednávky lze 

zboží vložit v kterékoliv části katalogu – v části Výsledky, v záložce se 

seznamem zaměnitelného zboží Výsledky - Zaměnitelnosti či přímo 

v ceníkové části katalogu klepnutím pravým tlačítkem myši a v rozbale-

né nabídce pop-up menu vybráním volby Přidat do objednávky. V ce-

níkové části lze také jednoduše přímo poklepat na číslo zboží. Následně 

je uživatel vyzván k zadání počtu kusů a po potvrzení je zboží přidáno 

do objednávky. Objednávku lze také vytvořit ze starších objednávek vol-

bou Objednávky - Nové z předchozích a výběrem objednávek, ze kte-

rých se má vytvořit objednávka nová. Tento způsob je vhodný například, 

pokud chce uživatel objednat zboží, které již v minulosti v IC_Katalogu 

vybíral, a nechce zbytečně ztrácet čas opakováním stejné činnosti.

Je možné vytvořit libovolné množství různých objednávek, například 

pro každý opravovaný vůz zvlášť (obdobně jako při kalkulaci Odhadu, 

se kterým jsme vás seznámili v jednom z minulých vydání IC_Journalu), 

a ke každé objednávce zapsat komentář pro lepší orientaci. Přehled vy-

tvořených odeslaných i neodeslaných objednávek zobrazí uživatel vol-

bou Objednávky - Prohlížení nebo klávesovou zkratkou Ctrl+A. Nyní 

lze prohlížet jednotlivé objednávky, jejich obsah a také je před odeslá-

ním upravovat.

Z okna přehledu lze objednávku odeslat e-mailem anebo online. Při 

odeslání objednávky online je zboží okamžitě rezervováno pro daného 

zákazníka.

IC_Katalog nabízí také řadu nadstandardních možností při práci s ob-

jednávkou. Objednávku lze zobrazit v náhledu a následně vytisknout 

přímo z prostředí katalogu. V každé objednávce je možné také kontro-

lovat online dostupnost jednotlivých položek. Po odeslání objednávky 

vidí uživatel, které položky byly přijaty k okamžitému dodání (tedy zbo-

ží skladem na pobočce Inter Cars, která obsluhuje daného zákazníka) 

a které jsou objednány u dodavatele. Další velmi užitečnou funkčností 

objednávkového modulu je možnost hromadného zpracování dat. Ob-

jednávku lze jednoduše exportovat do souboru ve formátu DBF, MS Ex-

cel či textového formátu. V těchto formátech je možné objednávku sa-

mozřejmě také importovat volbou Objednávky - Import ze souboru. 

Díky tomu lze s daty pracovat i mimo prostředí IC_Katalogu, například 

vytvářet objednávku ve vlastním systému a následně po importu do 

IC_Katalogu ji jeho prostřednictvím odeslat.

Objednávkový modul jako součást komunikačních nástrojů IC_Katalo-

gu díky svému zpracování a možnostem uspokojí uživatele náročné jak 

z pohledu sofi stikovaných využití, tak i z pohledu uživatele, pro kterého 

je prioritou jednoduchost při práci s počítačem.IC
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Tvorba objednávky

Odeslání objednávky

Další možnosti práce s objednávkou
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Inter Cars Brno
Šmahova 111

627 00  Brno-Slatina

Tel.: 545 421 601-3
Fax: 545 421 600

Mobil: 724 564 001
E-mail: brno@intercars.cz

Inter Cars České Budějovice
Okružní 7

370 01  České Budějovice

Tel.: 387 222 393-6
Fax: 387 420 294

Mobil: 739 079 460
E-mail: ceske.budejovice@intercars.cz

Inter Cars Hradec Králové
Bieblova 133

500 03  Hradec Králové

Tel.: 495 220 419
Fax: 495 510 702

Mobil: 604 405 308
E-mail: hradec.kralove@intercars.cz

Inter Cars Jihlava
Buková 555/1
586 01  Jihlava

Tel.: 561 116 405-6
Mobil: 731 656 127

E-mail: jihlava@intercars.cz 

Inter Cars Olomouc
U Cukrovaru 13

770 10  Olomouc

Tel.: 585 150 355
Fax: 585 313 456

Mobil: 602 959 606
E-mail: olomouc@intercars.cz

Inter Cars Ostrava
Vratimovská 659

718 00  Ostrava – Moravská Ostrava

Tel.: 596 237 386-7
Fax: 596 237 334

Mobil: 602 201 224
E-mail: ostrava@intercars.cz

Inter Cars Plzeň
Majerova 7

301 00  Plzeň

Tel.: 377 449 153
Fax: 377 447 178

Mobil: 602 185 771
E-mail: plzen@intercars.cz

Inter Cars Praha I
Za Mototechnou 1375/7

155 00  Praha 5 – Stodůlky

Tel.: 251 616 779
Fax: 251 618 265

Mobil: 731 157 227
E-mail: praha@intercars.cz

Inter Cars Praha II
Vídeňská 452

252 42  Praha – Vestec

Tel.: 244 400 005
Fax: 244 400 190

Mobil: 724 805 884
E-mail: praha.vestec@intercars.cz

Inter Cars Praha III
Dopraváků 749/3

184 00  Praha 8 – Dolní Chabry

Tel.: 284 686 753-4
Fax: 284 686 755

Mobil: 721 999 991
E-mail: praha.chabry@intercars.cz

Inter Cars Velké Meziříčí
Ostrůvek 30

59 401 Velké Meziříčí

Tel.: 556 521 155
Fax: 566 522 074

Mobil: 777 720 963
E-mail: velke.mezirici@intercars.cz

Inter Cars Zlín
Tř. T. Bati 533/1

760 01  Zlín

Tel.: 577 616 500-1
Fax: 577 616 509

Mobil: 602 542 010
E-mail: zlin@intercars.cz
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