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Vážení obchodní přátelé,

vítejte na stránkách našeho, a snad se ni-

kdo neurazí, když napíši i vašeho časopisu 

IC Journal. Myslím, že téměř 5 roků, kdy IC 

Journal vychází a přináší informace z dění 

v naší společnosti, informuje o zajímavých 

akcích a také poskytuje prostor vám, našim 

zákazníkům, zaslouží si určitě výraz periodi-

kum společné. Co říkáte?

A když už jsme u krátkého ohlédnutí do minu-

losti, položím vám jednu prostou otázku. 

Jak dlouho vám automobily s logem Inter Cars 

zaváží zboží do vašich servisů a prodejen?

Hádáte přesně. V Čechách to letos budou

4 roky a na Slovensku 3 roky. Přesněji, společnost 

Inter Cars Česká republika byla založena 2. červ-

na 2004, slovenská kolegyně je o 1 rok mladší. 

Pár statistických údajů o IC CZ, aneb 5 let 

vývoje:

– 12 poboček + 1 distribuční centrum

– 25 smluvních distribučních partnerů

– 110 členů VIP Clubu Inter Cars

–  více než 4 000 kupujících zákazníků, o kte-

ré se stará cca 220 zaměstnanců

–  portfolio 450 výrobců, z toho 20 prémio-

vých na evropské vozy a 20 na asijské vozy

Takto bych mohl pokračovat dál, ale nebylo 

by to zase tak zajímavé, nicméně je to jen 

stručný výběr toho, co se za těch necelých 

5 roků podařilo. 

A čas opravdu letí neuvěřitelnou rychlostí 

a otázkou je, co nám přinese blízká budouc-

nost. Mění se kolem nás nejen náš obchod, 

ale také lidé, kteří přicházejí a odcházejí, 

mění se i ekonomické prostředí, ve kterém 

podnikáme. 

A opět čas ukáže, jak hluboké dno ekono-

mické recese bude a kdo z fi rem bude mít 

sílu se z něho dostat dál. V předchozích 

vydáních IC Journalu jsem naznačoval, že 

bude velmi důležité najít si klíčového part-

nera, který v kritických dobách vašemu pod-

nikání pomůže. 

I v tomto čísle svoji nabídku užší spolupráce 

opakuji, protože vím, že skupina Inter Cars 

Group je na tuto dobu připravena nejen co se 

týče portfolia zboží, ale hlavně fi nanční stability, 

která bude v časech budoucích velmi klíčová.

A protože v úvodu jsem zmiňoval významné 

jubileum naší společnosti, rozhodli jsme se 

Vám, našim zákazníkům, připravit malý dá-

rek jako poděkování za vaši spolupráci a čas-

tokrát za velkou trpělivost, kterou s námi 

máte, protože ne vše je vždy 100%. Zalistujte 

stránkami tohoto čísla a najděte toto malé 

překvapení (malá nápověda: 3 x 3).

V tomto vydání najdete jistě mnoho zajíma-

vostí, produktových akcí, novinek v sorti-

mentu, nových služeb, avšak jednu kampaň 

zmíním, neboť je velmi netradiční. Je tu léto 

a přibližně 1 milion našich spoluobčanů se 

vydá na Istrii, na chorvatské pláže. Aby kom-

fort byl maximální a celý pobyt proběhl bez 

komplikací, připravili jsme ve spolupráci 

s našimi kolegy z Inter Cars Chorvatsko asi-

stenční službu, která v našem rodném jazy-

ce pomůže řešit případný problém s vozem 

a pomůže zajistit odtah a opravu v předem 

vybraných servisních místech. 

Věříme, že tito lidé budou vnímat Inter Cars i po 

návratu z dovolené jako subjekt, který umí po-

skytovat široké služby. Nechme se překvapit.

Krásné, úspěšné a pokud možno pohodo-

vé letní období vám přeje za celý Inter Cars 

tým  

 

Martin Havlík

výkonný ředitel 
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každý měsíc 3 akce = až 3 bonusy měsíčně

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

3 x 3
červenec
srpen
září
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srpen
září

červenec
srpen
září

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 jednotlivých 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 vyhodnocení 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 
spojky 
za 15 000 Kč
a získejte zdarma dárek 
dle vlastního výběru:

Nákupní poukaz***

Poukaz na 
PHM*

Mobilní 
telefon

nakupte 
ložiska a náboje kol
za 10 000 Kč
a získejte zdarma dárek 
dle vlastního výběru:
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4 laclové montérky

* dárkový poukaz na odběr pohonných hmot v hodnotě 1 000 Kč u vybraných čerpacích stanic 
** dárkový poukaz na nákup nářadí ze sortimentu Inter Cars v hodnotě 1000 Kč vč. DPH

*** dárkový poukaz v hodnotě 1 000 Kč na nákup v obchodech Tesco nebo Hypernova a Albert

Poukaz na nářadí**

Letní akce Chorvatsko – str. 7

VIP Club IC 2008 – Egypt – str. 10

Recenze – Dodge Viper SRT10 – str. 33

VIP Club IC 2008 – Keňa – str. 12

Akce s našimi dodavateli – str. 28
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První společnou akcí zaměstnanců Inter 

Cars s dětmi ze Strážnice v tomto roce byla 

velikonoční návštěva Domůvku o víkendu

4.–5. dubna 2009. Při této příležitosti nemohl 

samozřejmě chybět tradiční fotbalový zápas 

děti versus dospěláci, na který se už všichni 

předem moc těšili. A protože se ve stejném 

termínu konala v místním skanzenu veliko-

noční akce s názvem „Fašanky, fašanky, Velká 

noc ide,“ zavítali jsme i tam.

Další informace o našem výletě za dětmi 

z dětského domova a výsledek fotbalového 

utkání se dočtete na straně 30. 

Na přelomu března a dubna, konkrétně 24. března až 

4. dubna, se uskutečnila další z exotických výprav pro 

naše top zákazníky. Tentokrát měli členové VIP Clu-

bu Inter Cars z Česka a Slovenska možnost navštívit 

africkou Keňu s jejími působivými scenériemi a safari 

plným divokých a volně žijících zvířat nám známých 

jen ze zoologických zahrad.

Zajímavou reportáž, popisující přípravy, cestu a zá-

žitky z jednotlivých míst, jako například Mombasy, 

již zmiňovaného safari nebo masajské vesnice, vám 

přinášíme na stranách 12 a 13. Zároveň zde zjistí-

te i význam některých, v Keni nejčastěji užívaných, 

slov, jako například Hakuna matata nebo Jambo 

Jambo.

Třetí letošní akcí VIP Clubu Inter Cars byl květ-

nový zájezd do egyptské Hurghady. V polovi-

ně května odletěla skupina členů VIP Clubu 

Inter Cars, čítající rekordních 102 členů, vstříc 

novým zážitkům a hlavně slunečným dnům. 

Každý z účastníků si mohl vybrat, zda zůstane 

celý týden v komplexu hotelu „Arabella Azur 

Resort“ a bude využívat služeb ALL INCLUSI-

VE, nebo se zúčastní některého z výletů. Na 

výběr byly výlety do Káhiry a Luxoru, návštěva 

beduínské vesnice, plavba na lodi spojená se 

šnorchlováním, plavba na speciální lodi s pro-

skleným podpalubím atd.

 Více se o vydařeném zájezdu do Egypta do-

čtete na stranách 10 a 11.

Na poslední čtvrtletí roku 2008, tedy říjen 

až listopad, vyhlásila společnost Bosch pro 

všechny své obchodní partnery soutěž pod 

názvem „Bosch Challenge 2008“. Kritéria této 

soutěže byla jednoduchá: dosáhnout co nej-

většího obratu v sortimentu Bosch. Odmě-

nou byl víkend v Dětenicích s hrami, zábavou 

a pohoštěním. V tomto zápolení byla v rámci 

Inter Cars Česká republika nejúspěšnější po-

bočka Inter Cars Brno, a tak měli všichni za-

městnanci této pobočky možnost, zúčastnit 

se ve dnech 25.–26. dubna 2009 této akce.

Akce se konala přímo v areálu Dětenického 

zámku, jehož prohlídka byla také jedním 

z bodů zajímavého programu. Po prohlíd-

ce měli zaměstnanci pobočky IC Brno pří-

ležitost vyzkoušet si v zámecké zahradě ve 

francouzském stylu, různé hry, jako např. ku-

želky s koulí těžkou jako medicinbal, jízdu na 

trakaři po překážkové dráze a na závěr oblé-

kání do dobového brnění. Následovala ná-

vštěva starobylého pivovaru. Na závěr přišel 

zlatý hřeb programu, a to slavnostní večeře 

ve středověkém stylu ve známé a populár-

ní Dětenické krčmě, kde nechyběla „drsná“ 

dobová obsluha a tanečnice tančící přímo 

na stolech. Podtrženo a sečteno, Brňáci si to 

užili a prožili určitě příjemný víkend.

Velikonoce s IC Family

VIP Club Inter Cars 2008 – Keňa

VIP Club Inter Cars 2008 – Egypt

Bosch Challenge 2008 – Dětenice
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Alkohol tester = bezpečná jízda
V nabídce Inter Cars můžete nyní nalézt alkohol testery. Z naší nabídky bychom vám rádi představili alkohol testery AL9000 a AL7000, 

které splňují veškerá očekávání a požadavky na profesionální alkohol tester a je možné je využít všude tam, kde je potřeba provést 

prevenci užití alkoholu, případně zjistit jeho zbytkovou hladinu. 

objednací číslo: AL9000

– kompaktní, přesný, spolehlivý, elegantně vypadající a snadno ovladatelný

– vysoká přesnost a velký rozsah měření 0,0–4,0 promile

– rychlé zahřátí senzoru a krátká doba regenerace

– počítadlo provedených měření

– kontrola množství vdechnutého vzduchu

– připojení přes USB k počítači

– záznam naměřených hodnot do PC – pokud je připojen USB kabel 

– software nespolupracuje s Windows Vista

– životnost baterie až 500 měření

– čas přípravy k měření – 20 s

– čas reakce – 5 s

– doba regenerace – 15 s

objednací číslo: AL7000

– kompaktní, přesný, spolehlivý, elegantně vypadající a snadno ovladatelný 

– vysoká přesnost (1/100) 

– velký rozsah měření 0,0–4,0 promile 

– počítadlo provedených měření

– kontrola množství vdechnutého vzduchu 

– uživatelsky vyměnitelné čidlo 

– možnost napájení CAR adaptérem

– životnost baterie až 200 měření

– čas přípravy k měření – 20 s

– čas reakce – 4 s

K představeným alkohol testerům je možné doobjednat vyměnitelné náustky (objednací číslo: UST…). V naší nabídce dále naleznete další 

typy alkohol testerů pro domácí, fi remní a poloprofesionální využití pod objednacími čísly: AL2500X, AL6000 LITE, AL 6000 PRESTIGE.

Zapalovací svíčky – BERU Ultra X Titan
Nové zapalovací svíčky BERU s titanovou technologií můžete nově nalézt v sortimentu Inter 

Cars. Díky větší intenzitě jiskry umožňují lepší a efektivnější spalování i při vysokých tlacích 

v prostoru, kde dochází ke spalování. Čím větší tlak v prostoru spalování, tím musí mít jiskra 

větší sílu. BERU zapalovací svíčky Ultra X Titan kombinují vysokou odolnost proti pálení nikl-

titanové slitiny, řešení centrální elektrody spolu s novými trendy vývoje. Tato kombinace 

zaručuje nejvyšší bezpečnost zapalování, vysoký výkon, úsporu paliva a snížení množství 

škodlivých emisí. 

15 typů zapalovacích svíček pokrývá 90 % potřeb trhu. Kromě tohoto širokého sortimentní-

ho rozpětí je u těchto svíček prodloužen garantovaný servisní interval výměny až na 60 tis. 

km, což významně snižuje další náklady spojené se servisem vozidla.

Rozvodové sady HEPU
Další novinkou, kterou nyní naleznete v nabídce Inter Cars, jsou rozvodové sady (řemen + kladky + vodní 

pumpa) předního německého výrobce vodních pump a příslušenství – HEPU. Stávající nabídku, kterou do-

posud tvořily pouze vodní pumpy, jsme doplnili o téměř 150 kitů. Více informací se dočtete na straně 44.

cena: 4 650 Kč bez DPH
 (179 € bez DPH)

cena: 2 100 Kč bez DPH
 (81 € bez DPH)
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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
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Již pátým rokem máte možnost s námi 

navštěvovat zajímavá místa, vyzkoušet 

zajímavé aktivity a zažít spoustu zábavy. 

Ve chvíli, kdy čtete tyto řádky, mají naši 

VIP zákazníci za sebou pobyt v exotické a 

zároveň trochu dobrodružné  africké Keni. 

V polovině května pak proběhla další akce, 

tentokrát relaxační pobyt v Egyptě s množ-

stvím 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 těchto oddycho-

vých akcí, připravili jsme pro vás malou 

rekapitulaci toho, co vás čeká a určitě ne-

mine, 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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Máme za sebou první polovinu roku, do 

kterého většina z nás vstupovala s vel-

kým otazníkem, někteří s velkými oba-

vami. V minulém čísle jsme prezentovali 

naše odhady budoucího vývoje a plány 

Jižní skupiny Inter Cars (IC South), která 

zahrnuje Českou republiku, Slovensko, 

Maďarsko, Rumunsko a Chorvatsko.

Pojďme se nyní podívat, jak se naše od-

hady naplnily a jak se nám v rámci jižní 

Evropy dařilo realizovat naše plány.

Situace na všech trzích IC South se vyvíjela 

přesně podle našich odhadů a více méně 

totožně. Řada velkých konkurentů se čím dál 

více dostávala do fi nančních potíží, realizo-

vala měsíc za měsícem ztrátu, a musela při-

stoupit k výrazným, mnohdy až drastickým, 

úsporným opatřením. Zavírání poboček, 

omezování závozů, stop stav na většinu no-

vých projektů, propouštění personálu a pro-

blémy s dostupností zboží, způsobené ne-

schopností platit dodavatelům. Tento proces 

byl u řady konkurentů spuštěn již v průběhu 

ledna a února, kdy byla poptávka po náhrad-

ních dílech celkově slabší. Nicméně v průbě-

hu března a dubna jsme zaznamenali zásad-

ní obrat a silný nárůst poptávky. Ten pak byl 

v našem případě ještě umocněn faktem, že 

tato drastická úsporná opatření konkurence 

uvolnila poměrně zajímavý prostor na trhu, 

který jsme se snažili maximálně využít.

Jak jsme již avizovali v minulém čísle, sou-

časnou situaci považujeme za velkou výzvu 

a příležitost, a proto jsme se rozhodli uplatnit 

naprosto odlišnou strategii. Tou byl masivní 

nábor odborníků, kteří byli v rámci úspor-

ných opatření nuceni opustit konkurenční 

fi rmy, další investice do infrastruktury, po-

kračující expanze pobočkové sítě a spuštění 

řady nových projektů s využitím zkušeností 

právě oněch nově 

rekrutovaných od-

borníků.

Je jistě ještě před-

časné hodnotit, zda 

tato strategie byla zvolena 

a realizována správně, nicmé-

ně výsledky za 1 pololetí roku 2009 

naznačují, že ano. Celá skupina Inter Cars 

zrealizovala nárůst obratu na úrovni 35 %. 

Jižní skupina (IC South) pak dosáhla nárůstu 

na úrovni 45 % v porovnání s tím samým ob-

dobím roku 2008. Speciálním fenoménem 

se stalo Rumunsko, kde se nám podařilo již 

v únoru dosáhnout černých čísel, tzn. zrea-

lizovat zisk, a to pouhé čtyři měsíce po ote-

vření první pobočky. V průběhu první polo-

viny roku se nám podařilo vygenerovat čísla 

pohybující se na úrovni 170 % rozpočtu. 

V průběhu prvního pololetí jsme otevřeli

2 nové pobočky v České republice, 2 na 

Slovensku, 3 v Maďarsku, 2 v Rumunsku

a 1 v Chorvatsku. Další expanze pobočkové 

sítě pak bude pokračovat i ve druhé polovi-

ně roku 2009.

Od 15. června jsou dodávky zboží pro po-

bočky IC South nasměrovány na nově 

otevřený HUB v Myslowicích, který svou 

rozlohou a počtem naskladněných pozic 

bude v krátké době tvořit zrcadlovou kopii 

centrálního skladu ve Varšavě a stane se tak 

centrálním skladem pro celou jižní větev. Po 

odladění a stabilizaci tak dojde k výraznému 

zrychlení dodávek zboží do všech poboček 

zemí IC South, což umožní další expanzi i do 

vzdálenějších regionů.

V současné době dokončujeme přípravy na 

implementaci nového ERP systému v Ma-

ďarsku, kterým bude již v ostatních zemích 

osvědčený Navision Attain, a zároveň připra-

vujeme spuštění nového centrálního skladu 

v Zagrebu, který bude zásobovat země bý-

valé Ju-

goslávie.

Status mezinárodní fi rmy působící na více 

východoevropských trzích nám umožňuje 

realizovat i zajímavé projekty na poli mezi-

národního marketingu, využívající vzájemné 

propojení dceřinných společností v rámci 

IC Group. Příkladem takového projektu je 

kampaň nabízející asistenční služby na ce-

lém území Chorvatska pro české a sloven-

ské motoristy, cestující zde v období letních 

prázdnin. Více podrobností o tomto projek-

tu se dočtete na stránkách tohoto vydání IC 

Journalu.

Jak jsme již avizovali v předchozím čísle, rok 

2009 je a bude rokem velkých změn. Řada 

konkurentů výrazně oslabí, někteří defi nitiv-

ně ukončí svou činnost nebo budou nuceni 

své aktivity prodat těm fi rmám, které uměly 

hospodařit lépe, a fi nanční krize tak nemá na 

jejich aktivity fatální dopad.

Pro naši společnost je vývoj prvního pololetí 

více než pozitivní. Finanční situace je stabilní, 

dostatek fi nančních prostředků nám umož-

ňuje realizovat plánované projekty, posilo-

vat personální zázemí o zkušené odborníky 

a pokračovat v další expanzi a tím výrazně 

posilovat naši pozici na trhu na úkor fi nanční 

krizí oslabených konkurentů. Odhadujeme, 

že turbulence na trzích IC South budou i na-

dále pokračovat, a naším primárním cílem 

bude maximálně jich využít v náš prospěch. 

V příštím vydání se budeme moci podívat na 

to, jak jsme se tohoto úkolu zhostili.

První polovinaPrvní polovina
roku v IC Southroku v IC South

Nové distribuční centrum v polských Myslowitzích
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Vážení čtenáři a obchodní partneři,
dovolte, abychom vás ve stručnosti informovali o chystané velké letní kampani, na jejíž přípravě několik měsíců spolupracovaly Inter Cars 

Česká republika, Slovensko a Chorvatsko. Co je vlastně obsahem této velké letní akce? Asi je zbytečné zdůrazňovat, že každým rokem se po-

měrně velká část obyvatelstva České republiky (cca 1 milion turistů) a Slovenska (cca 0,5 milionu turistů) přesouvá na Jadran do Chorvatska 

a samozřejmě jak jinak než automobilem. S tím samozřejmě souvisí i zvýšené riziko kolizí, poruch případně jiných nepříjemností spojených 

s dopravou. 

Z tohoto důvodu jsme se rozhodli zpříjemnit a urychlit řešení takovýchto situací non-stop asistenční službou IC-Assistance. Na našich linkách 

pro CZ: +420 725 141 726 a pro SK: +421 940 440 940 budou v období července a srpna 24 hodin denně k dispozici zkušení operátoři, kteří 

klientům v jejich rodném jazyce zprostředkují pomoc u našich smluvních partnerských servisů po celém pobřeží Jaderského moře. U těchto 

partnerů je zajištěna nepřetržitá odtahová služba, servis a zaručeno přednostní řešení problémů našich klientů. 

S našimi letáky a reklamou se setkáte na turisticky nejexponovanějších příjezdech a místech v Chorvatsku. Cílem této akce je především 

pomoci našim zákazníkům, nabídnout jim službu, kterou v tomto rozsahu zatím nikdo neposkytl, a zároveň prezentovat mezinárodní sílu 

skupiny Inter Cars.

Podmínky:
V případě poruchy svého automobilu volejte od 1. 7. do 31. 8. non-stop linku Inter Cars, na které vám naši operátoři ve spolupráci s našimi 

chorvatskými partnery zajistí odbornou pomoc. Cena hovoru je stejná jako běžné volání z Chorvatska do ČR/SK a řídí se tarifem vašeho 

operátora.

Tato služba nabízí jednu z možných alternativ pomoci a v souvislosti s ní nevzniká žádný právní nárok. 
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V tomto vydání našeho časopisu bychom 

vám rádi představili nejmladší poboč-

ku společnosti Inter Cars Slovenská re-

publika, s. r. o. Tuto v pořadí jedenáctou 

slovenskou pobočku najdete na severu 

Slovenska v Ružomberoku na adrese Bys-

trická cesta 5116. 

Zákazníci mají k dispozici sklad s rozlohou 

400 m2 a se zásobou více než 8 000 polo-

žek od všech výrobců z nabídky Inter Cars. 

Díky propracované logistice jsme schopni 

do 12 hodin od objednání dodat dalších 

cca 800 000 položek z největšího skladu ve 

střední a východní Evropě, který se nachází 

ve Varšavě. Nabízíme široký sortiment ná-

hradních dílů pro osobní automobily všech 

evropských, japonských a korejských zna-

ček, náhradní díly pro nákladní automobily, 

samotné návěsy, díly pro motocykly, množ-

ství doplňků, příslušenství, dílenské vybave-

ní a diagnostiku. Můžeme říci, že se jedná 

o bezkonkurenční nabídku na slovenském 

trhu. V regionech Oravy a Liptova získáváme 

stále více věrných zákazníků šířkou sorti-

mentu, kvalitními službami a logistikou. Ote-

vřením nové pobočky se chceme ještě více 

přiblížit k zákazníkům a zvýšit úroveň našich 

služeb. Máme na mysli hlavně rychlejší do-

dání zboží na místa, kde to bylo z Banské 

Bystrice komplikované. Už po prvním mě-

síci od zahájení provozu jsme se přesvědčili 

o správnosti našeho rozhodnutí a byli jsme 

nuceni rozšířit vozový park a také posílit per-

sonál. Podařilo se nám dát dohromady tým 

zkušených, odborně zdatných a ochotných 

lidí, kteří zvládnou co nejlépe obsloužit naše 

zákazníky. Chod prodejny zajišťují Miroslav 

„Imro“ Hudák a Ľuboš Bukový. Na pozici ob-

chodního zástupce v regionu pracuje Roman 

Hradecký. Výhodou pro zákazníky z blízkého 

okolí je možnost osobního odběru v pracov-

ní dny od 8.00 do 17.30 hod. a v sobotu od 

8.00 do 12.00 hod. Pobočka Ružomberok in-

tenzivně spolupracuje v oblasti skladových 

zásob, logistiky a poradenství s pobočkou 

v Banské Bystrici. Věříme, že otevření poboč-

ky v Ružomberoku bude přínosem ke zvý-

šení vaší prosperity a zvýšení spokojenosti 

konečného zákazníka – motoristy. Srdečně 

vás tímto zveme k návštěvě naší nejmladší 

pobočky v Ružomberku.

Kontakt:

Inter Cars Ružomberok 

Bystrická cesta 5116

034 01 Ružomberok 

Tel.: 044/32 60 222 

Mobil: 0917 23 00 00 

Tax.: 044/32 60 229 

E-mail: ruzomberok@intercars.sk

Elena Moravcová
manažer pobočky

Miroslav Imro Hudák
vedoucí prodejny

Ján Lajčák
rozvoz

Ľubomír Mihula
rozvoz

Roman Hradecký
obchodní zástupce

Ľuboš Bukový
prodej

Ján Koltunov
rozvoz

David Šooš
skladník
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Inter Cars pro vás otevřel dvě nové poboč-

ky na Vysočině.

Rádi bychom vám je teď ve stručnosti 

představili a alespoň v krátkosti nastínili 

jejich nabídku. Otevření těchto dvou no-

vých prodejně-distribučních míst právě 

na Vysočině se nabízelo již dlouhou dobu 

hned z několika důvodů. Prvním z nich 

bylo velmi snadné napojení nových po-

boček k páteřní logistické síti Inter Cars 

a druhým, neméně podstatným, bylo 

zejména rozšíření naší působnosti právě 

do oblasti Vysočiny, kde jsme dosud byli 

zastoupeni pouze prostřednictvím distri-

bučních partnerů.

První pobočka začala své působení v kraj-

ském městě Jihlava již začátkem roku 2009. 

Na skladové ploše cca 300m2 na vás čeká 

více než 6 500 nejběžnějších referencí k oka-

mžitému odběru a 4členný tým vyškolených 

pracovníků, kteří se na vás velmi těší. Po-

bočka Jihlava samozřejmě disponuje vlastní 

logistikou směrem k vám, zákazníkům, která 

pravidelně obsluhuje oblasti Jihlavy, Havlíč-

kova Brodu, Humpolce, Pelhřimova a jejich 

okolí.

Druhá z poboček je o něco málo mladší 

a svou historii začala psát ve Velkém Meziříčí 

teprve v dubnu 2009. I na této pobočce je 

pro vás připraveno více než 6 500 nejběžněj-

ších referencí k okamžitému odběru, skla-

dová plocha větší než 500m2 a samozřejmě 

velmi profesionální  5-tičlenný tým odbor-

níků připravených vám kdykoliv ochotně 

poradit. Závozové trasy této pobočky jsou 

nastaveny opačným směrem, než je tomu 

u pobočky Jihlava, tak aby se tyto trasy vzá-

jemně nekřížily. Pokud se tedy nacházíte 

v oblasti Velkého Meziříčí, Třebíče, Žďáru nad 

Sázavou, Měřína a jejich okolí, neváhejte nás 

kontaktovat.

Díky již zmiňovanému napojení obou pobo-

ček na páteřní logistiku Inter Cars a centrální 

sklady zvyšují tyto pobočky svou disponi-

bilitu na cca 250 000 referencí náhradních 

dílů dostupných do 24 hodin od objednání. 

V sortimentu těchto poboček je samozřej-

mostí nabídka náhradních dílů a příslušen-

ství na osobní, užitková a nákladní vozidla, 

ale také na motocykly, pro které je právě teď 

ideální čas.

Před námi je již 3. kvartál roku 2009, díky Jih-

lavě a Velkému Meziříčí jsme navýšili počet 

poboček v Česku na 12. Inter Cars slaví 5 let 

působení na českém trhu a právě k těmto pří-

ležitostem jsou pro vás připraveny speciální 

prodejní akce a kampaně, které na vás čekají 

i v Jihlavě a Velkém Meziříčí. Podrobnější in-

formace se dočtete v tomto čísle IC Journalu 

a také vám je rádi sdělí na jakékoliv pobočce 

Inter Cars. V prodejních akcích a kampaních 

máte šanci získat atraktivní i praktické dárky, 

pro které stojí za to s námi 

spolupracovat.

V případě, že se stanete 

věrnými partnery našich 

nových poboček, je pro 

vás připraven program 

VIP Club Inter Cars 2009, 

jehož motto zní: „Užívejte 

si život s námi!“ a přesně podle tohoto motta 

je koncipován. Zjednodušeně řečeno může-

te díky spolupráci s Inter Cars navštívit lokali-

ty jako Vietnam, Egypt, Alpy atp. 

Kromě náhradních dílů, akcí a kampaní je 

pro vás připravena sofi stikovaná nabídka dí-

lenského vybavení, diagnostiky, technických 

informací atp., kterou vám po dohodě s po-

bočkou Jihlava nebo Velké Meziříčí předve-

de a odprezentuje přímo u vás v dílně speci-

alista a odborník na slovo vzatý. 

Zaujala Vás možnost spolupráce s uvedený-

mi pobočkami, neváhejte je kontaktovat na 

níže uvedených telefonních číslech nebo e-

mailem a vezměte prosím toto krátké před-

stavení i jako pozvánku k návštěvě našich 

poboček v Jihlavě a ve Velkém Meziříčí. 

Těšíme se na Vaši návštěvu.
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Kontakty:

Inter Cars Jihlava

Buková 555/1

586 01 Jihlava

Tel.: 561 116 405-6

Mobil: 731 656 127

E-mail: jihlava@intercars.cz

Kontakty:

Inter Cars Velké Meziříčí

Ostrůvek 30

594 01 Velké Meziříčí

Tel.: 566 521 155

Mobil: 777 720 963

E-mail: velke.mezirici@intercars.cz
Zdeněk Hladík

vedoucí pobočky

Ivoš Kujínek
obchodní zástupce

Martin Večeřa
operátor

Jindřich Hora
prodej

Bc. Lucie Janáčková
vedoucí pobočky

Petr Draždil
obchodní zástupce

Milan Kebrle
operátor

Zdeněk Mička
rozvozce, skladník

Jaroslav Souček
prodej

Inter Cars Velké Meziříčí

Inter Cars Jihlava
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Třetí letošní akcí VIP Clubu Inter Cars byl 

květnový zájezd do egyptské Hurghady. 

Jednalo se o druhý zájezd do Egypta v his-

torii Inter Cars a pro velký úspěch určitě 

ne poslední – vždyť už příští rok se můžete 

zúčastnit našeho poznávacího zájezdu 

s plavbou po Nilu.

Vše začalo ve čtvrtek 15. 5. 2009 kolem de-

váté hodiny večer, kdy většina účastníků 

dorazila k centrále naší společnosti. Po uví-

tání a přepočítání všech přítomných jsme 

ve 22:15 vyrazili dvěma autobusy směr le-

tiště Praha-Ruzyně. Tam už na nás netrpě-

livě čekalo několik dalších účastníků, kteří 

zkompletovali naší skupinu, čítající rekord-

ních 102 členů. Podle plánu jsme ve 23:55 

vzlétli vstříc novým zážitkům a hlavně slu-

nečným dnům.  Po čtyřech a půl hodinách 

klidného letu jsme přistáli na hurghadském 

letišti. Po obdržení egyptského víza a pasové 

kontrole jsme pokračovali k autobusům, do 

kterých nás poněkud chaoticky rozdělovali 

místní zřízenci. Do hotelu jsme tak dorazili 

postupně v několika etapách, ale chvilku po 

sobě. Egyptský delegát, který dobře ovládal 

češtinu, nám rozdal náramky, na základě kte-

rých jsme měli nárok na služby „all inclusive“, 

a začali jsme s rozdělováním pokojů. Protože 

však bylo velmi brzy, museli jsme počkat, až 

pokoje určené pro naši skupinu uklidí po 

předchozích hostech. Byl to ideální čas zajít 

po dlouhé cestě na brzkou snídani a první 

průzkum rozsáhlého hotelového komplexu 

„Arabella Azur Resort“.

Pátek a sobotu pojala většina účastníků re-

laxačně. Po dlouhé cestě se ani nebylo čemu 

divit. Na výběr jsme měli 2 pláže u moře

a 2 bazény s lehátky uvnitř hotelového kom-

plexu. Navíc se poblíž vždy nacházel jeden 

z několika barů s osvěžujícím egyptským 

pivem (na české ale samozřejmě nemělo…) 

a místními míchanými nápoji. V jednom 

z bazénů byl bar dokonce přímo na břehu – 

nemuseli jsme tedy ani vylézt z vody a mohli 

se příjemně osvěžit na bazénovém baru, kde 

byly k dispozici i barové židle.

V neděli jsme měli možnost podívat se do 

hlavního města Egypta – Káhiry. Od hotelu 

jsme vyráželi už ve dvě hodiny po půlno-

ci. Čekala nás 6 hodin dlouhá cesta, kterou 

většina z nás po dni stráveném na sluníčku 

prospala. Před osmou hodinou jsme dorazili 

do Káhiry a po chvíli jsme již v dálce viděli 

nepřehlédnutelné pyramidy, které se na-

cházejí na okraji městské aglomerace Káhira 

a Gíza. Měli jsme samozřejmě možnost si 

tyto pyramidy (Chufuova, Rachefova a Men-

kaureova pyramida) prohlédnout zblízka. Až 

když člověk stojí vedle velkých kvádrů, ze 

kterých jsou pyramidy postaveny, uvědomí 

si, jak jsou pyramidy obrovské a jak složitá 

musela být jejich stavba. Od pyramid jsme 

se přesunuli na výšinu kousek na jihozápad, 

která umožňovala krásný výhled na tyto

3 gigantické stavby. Z této vyhlídky jsme 

přemístili k „Velké sfi nze“ – proslulé soše se 

lvím tělem a lidskou hlavou. Je to největší so-

cha vytesaná z jednoho kusu kamene, která 

kdy byla vytvořena – je 21 m vysoká, 74 m 

dlouhá a 6 m široká. Před obědem v restau-

raci na lodi na Nilu jsme ještě stihli navštívit 

výrobnu parfémů a papyrů, kde jsme mohli 

otestovat pravé egyptské vůně a zhlédnout 

postup výroby papyru. Po obědě nás čekala 

poslední část výletu – návštěva Egyptského 

národního muzea. V rozsáhlé budově muzea 

je uloženo na 100 000 předmětů dokumen-

tujících historii faraonů. K nejslavnějším ex-

ponátům patří Tutanchamonova pohřební 

výbava a proslulá zlatá posmrtná maska, kte-

rou jsme si samozřejmě nemohli nechat ujít. 

Po prohlídce těch nejdůležitějších exponátů 

jsme značně znaveni vyrazili autobusem 

zpět do Hurghady, kde na nás čekala v hote-

lové italské restauraci pozdní večeře.

V pondělí se několik z nás rozhodlo pro asi 

hodinu a půl trvající plavbu speciální lodí 
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Seascope, která měla v podpalubí ve hloubce 4 metry velká okna, 

ze kterých jsme mohli pozorovat fantastický podmořský svět, aniž 

bychom se namočili. Měli jsme možnost vidět krásné korálové 

útesy a nesčetné množství překrásných i roztodivných ryb.

V úterý čekal část naší výpravy výlet do Luxoru. Od hotelu jsme 

odjížděli v 5:00 ráno a po přibližně 4 hodinách jsme dorazili do 

Údolí králů – pohřebiště panovníků, kde jsme si prohlédli 3 z 64 

hrobek vytesané hluboko do skály. Poté jsme se cestou do pro-

dejny s alabastrovýmy suvenýry zastavili u 18 ti metrových Mem-

nonových kolosů – trůnních soch jednoho z nejmarnotratnějších 

egyptských panovníků Amenhotepa III. Naší další zastávkou byl 

Hatšepsutin chrám – jedna z nejslavnějších staveb starověkého 

Egypta, kterou postavil své manželce architekt Senmut. Chrám 

se nachází pod skalním srázem hory El-Kurn a tvoří ho tři terasy 

nad sebou, které jsou vzájemně spojené kamennými nájezdy. Po 

prohlídce jsme se přesunuli k Nilu, kde na nás čekaly 2 lodě, které 

nás přepravily do restaurace na oběd. Po obědě jsme vyrazili do 

obrovského chrámového komplexu Karnak, který má rozlohu 25 

ha, a zdejší chrámy se stavěly a přestavovaly téměř dva tisíce let. 

U vchodu nás přivítala alej sfi ng s beraní hlavou. K vidění zde bylo 

mnoho chrámů, ale nejpůsobivější byly bezesporu obří sloupy.

Ve středu byla na programu mimo jiné návštěva beduínské ves-

nice. Nasedli jsme do připravených jeepů a vyrazili vstříc dobro-

družství. Po zhruba hodinové cestě pouští jsme dorazili do be-

duínské vesnice, kolem které se rozprostíraly skály. Při pohledu na 

obydlí a podmínky, ve kterých místní žijí, se člověku tajil dech. Po 

krátkém uvítání jsme dostali ochutnat skvělou beduínskou kávu 

a speciálně na horkém kameni pečený chléb. Absolvovali jsme 

rychlokurz jízdy na velbloudech a vydali se k nim. Nasednout na 

velblouda a jet na něm je vcelku snadné a bylo to úžasné, ale 

pak přišel ten okamžik, kdy bylo potřeba z velblouda sesednout. 

Protože si velbloud kleká na přední, je nutné hodně se zaklonit, 

aby člověk nepřepadl velbloudovi přes hlavu. Po úspěšném se-

sednutí jsme si šli poslechnout zpěv místní skupiny beduínů, 

přezdívané beduín boys. Po ukončení kulturní vložky jsme měli 

možnost nakoupit místní koření a bylinky a poté bylo připraveno 

pohoštění. Po výtečné večeři jsme se rozloučili, nasedli do jeepů 

a hurá pouští zpět. Protože už bylo k večeru, zastavili jsme v pouš-

ti, odkud jsme měli jedinečnou možnost vidět západ slunce. Byla 

to úchvatná podívaná. Slunce zapadlo, nasedat a po chvílemi 

zběsilé jízdě pouští jsme se vrátili do hotelu. Byl to nádherný výlet 

se spoustou zážitků.

Čtvrtek byl posledním dnem naší společné dovolené, a proto ho 

většina z nás využila k odpočinku a užívala si posledních sluneč-

ních paprsků u moře nebo u bazénů. Ti, kteří ještě nestihli obsta-

rat suvenýry pro své blízké, vyrazili do okolních obchodů, které se 

je snažily nalákat nápisy za výlohou: „Inter Cars can buy here“, kde 

jsme pro naše zákazníky dohodli speciální nízké ceny.

V pátek ve 2:00 už byly k hotelu přistaveny autobusy, které celou 

naši skupinu odvezly na hurghadské letiště. S drobným zpoždě-

ním jsme vzlétli směr Praha. Naše společná dovolená defi nitivně 

skončila tam, kde začala – u centrály Inter Cars na Novodvorské 

ulici. Než jsme se všichni rozloučili a popřáli si šťastnou cestu, 

shodli jsme se na tom, že se dovolená v Egyptě mimořádně po-

vedla a že se už všichni těšíme na další shledání na některé z příš-

tích akcí VIP Clubu společnosti Inter Cars.

Užívejte si život s námi!

Chcete se u asijských náhradních 
dílů 100% spolehnout  na Vašeho 
partnera? Pak byste se měli 
seznámit s Herth+Buss Jakoparts. 
Pro spolupráci s námi existuje 
  dostatek přesvědčivých argumentů.
 
         Co se týká Dálného východu, 
          jsme s jistotou tím vhodným 
          partnerem pro Vás. A to ve 
          všech dílech.

Naše nabídka 
��������	�
����
�

vhodná pro všechny 
�����	�
�
����	��

Passt immer!

  

www.herthundbuss.com



Tak a je to tady. Okamžik, na který se kaž-

dý z nás dlouho těšil, je tady. Po náročných 

přípravách a očkovací kůře proti tyfu, 

žloutence, žluté zimnici a choleře konečně 

uháníme na vídeňské letiště, kde se spoju-

je česká a slovenská výprava a odkud se 

již společně přesouváme do Frankfurtu. 

Odtud už pak míříme do vytoužené desti-

nace, kterou je Mombasa. Celý let probíhá 

v poklidu a v ranních hodinách již krouží-

me kolem Kilimandžára a jdeme na me-

zipřistání v Tanzánii. Zde pár cestujících 

vysazujeme, pár nabíráme a po hodině už 

zase pokračujeme směr Mombasa.

„Jambo, jambo“, vítá nás s úsměvem celní 

úředník. To již začínáme tušit, že jambo bude 

asi ekvivalentem našeho ahoj. Celní proce-

dury probíhají bez problémů a již nastupuje-

me do našeho autobusu, který nás veze do 

hotelu na pobřeží Indického oceánu.

Mombasa, po Nairobi druhé největší město 

Keni, se rozkládá na ostrově, a proto absol-

vujeme velmi zajímavou jízdu trajektem. 

Těm, kteří viděli fi lm Bílá Masajka, můžeme 

potvrdit, že fi lmaři točili úvodní scény sku-

tečně v Mombase, na tom samém trajektu, 

který vezl i náš autobus.

Ubytování v hotelu probíhá lehce chaoticky, 

jak už tomu v těchto afrických zemích bývá 

zvykem, a místní černoušci nás odzbrojují 

svým zářivým úsměvem se slovy: “pole pole 

– pomalu, pomalu“ a „hakuna matata – žád-

ný problém“. O tom, že je tu všechno hakuna 

matata a pole pole, se budeme moci ještě 

přesvědčit mnohokrát. Ale tak to tady pros-

tě funguje a každý z nás si na toto pozvolné 

tempo velmi rychle a rád zvykne.

Mombasa
První dny se nesou 

ve znamení akli-

matizace – velmi 

příjemné záležitosti, 

vezmeme-li v úva-

hu, že teplota vzdu-

chu je 33 °C ve dne, 

33 °C v noci, teplota 

vody 33 °C ve dne 

i v noci. Jakoby 33 °C 

bylo jakýmsi stan-

dardem, kterého se 

všichni v Keni drží. 

Ale nestěžujeme si.

Kvůli loňským po-

volebním nepokojům a násilnostem došlo 

v této zemi k výraznému oslabení cestovní-

ho ruchu, a tak téměř celý hotel a pláž patří 

pouze VIP Clubu Inter Cars. Scény jako vystři-

žené z fi lmu Piráti z Karibiku – velká a prázd-

ná pláž se zářícím pískem, kokosové palmy 

a průzračně modrá voda – a opět si nestěžu-

jeme, poctivě se aklimatizujeme a občas to 

proložíme nějakým tím volejbalem a chlaze-

ným pivíčkem.

První výlet podnikáme do centra Mombasy. 

Už samotná cesta trajektem je zajímavou 

zkušeností. Davy černoušků tlačících se mezi 

auty a mávajících na „Bledé tváře“ za skly au-

tobusu. Pozorujeme, že někteří z cestujících 

nemají normální boty, ale sandály vyrobené 

z použitých pneumatik, jiní mají na chodi-

dlech motouzkem přivázány PET lahve a ně-

kteří sdílejí pár bot ve dvojici – tzn. každý má 

obutou jednu nohu a druhou má bosou. 

Začínáme si pomalu vážit toho, jak se u nás 

v naší malé zemičce máme dobře.

První naše kroky vedou do hinduistického 

kláštera, kterých je v Mombase relativně hod-

ně, přestože 75 % obyvatel se hlásí ke křes-

ťanství a zbytek je rozdělen mezi hinduisty 

a muslimy. Pak pokračujeme do čtvrti výrob-

ců dřevěných sošek. Rozbité dřevěné chýše, 

ve kterých se krčí dělníci kolikrát s početnou 

rodinou, špína a hlad. Tak by se dala pár 

slovy charakterizovat situace. A přesto je tu 

něco zvláštního. Každý z těch lidí se přívětivě 

usmívá a vítá nás obligátním: „jambo, jambo“. 

Poté, co vidíme, v jakých podmínkách zdejší 

dělníci žijí, smlouváme jen naoko, abychom 

neporušili ustálený rituál, a kupujeme sošky 

za vyšší cenu, než jaké bychom mohli při 

pečlivém smlouvání dosáhnout.

Poté se přesouváme do starého města, zbu-

dovaného Angličany v době jejich koloniální 

nadvlády. Opět známé scenérie z fi lmu Bílá 

Masajka. Zchátralé domy starého města jsou 

tím nejlepším, co lze v Mombase najít. Se 

starým městem sousedí pevnost Fort Jesus, 

kterou zde pro změnu zbudovali Portugalci 

a do které se jdeme také podívat. No a pak 

už nás čeká pouze návštěva místního ovoc-

ného trhu (na masný jsme z hygienických 

důvodů raději nešli) – opět známá scené-

rie z Bílé Masajky a už si to frčíme na trajekt 

a domů, tedy do hotelu.

Safari
Další krátká aklimatizace. Tu jsme si zpří-

jemnili malým výletem s rybáři kmene Digo 

na jejich prastarém katamaránu, spojeným 

s chytáním ryb – to vše za použití těch nej-

primitivnějších nástrojů, tzn. silon, háček 

a červ. Za necelou hodinu máme nachytáno 

17 ryb včetně jedné ropušnice a vracíme se 

na pláž. Kmen Digo bude mít dnes slušný 

oběd. Po této zkušenosti zase o něco lépe 

chápeme životní styl těchto domorodců 

– s tím, co bude zítra, se budeme trápit až 

zítra, dnes se budeme mít dobře a to stačí 

– hakuna matata. Celou podstatu jejich ži-

votního postoje nám prozrazuje jeden z ry-

bářů se slovy: “Máte hezké hodinky. Já sice 

nemám hodinky, ale zato mám čas.“ Teď už 

v tom máme úplně jasno.

A už je tady vrcholný zážitek – safari. V čas-

ných ranních hodinách nasedáme do spe-

ciálně upravených safari mikrobusů a vyrá-

žíme. Jedeme „okresní“ cestou, tzn. žádný 

asfalt, jenom písek, prach, výmoly. Při pro-

jíždění vesnic pozorujeme, že Mombasa je 

ještě relativně bohaté město a že pravá chu-

doba na nás teprve čeká. Poslední zastávka 

u plechové chýše, kde si dáváme místní pivo 

na osvěžení, a pak už vjíždíme do národního 

parku Tsavo East, jednoho z nejkrásnějších 

parků v Africe.

Mikrobusy uháněj po prašných cestách 

80 km rychlostí, která nám připadá docela 

nepřiměřená vzhledem ke stavu cesty. A už 

vidíme první zvířata – prasata bradavičnatá. 

A hned následuje pár lvic, odpočívajících 

u jezírka. Foťáky cvakají, kamery jedou napl-

no a my pokračujeme dál. A je tu první slon 

– samotář. Majestátní hora masa s obrovský-

mi kly. Podezíravě si nás prohlíží a my se od 

průvodce dovídáme, že s těmito slony není 
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žádná legrace. Jakmile začnou být nervózní, 

útočí nejen na člověka, ale i na mikrobus. A 

s buvoly je legrace ještě menší, ti útočí na 

mikrobus, i když nejsou nervózní, prostě jen 

tak. A tak raději frčíme dál. A už tu máme 

celé stádo slonů, tak dvacetihlavé, které po-

klidně přechází přes cestu a jde pít k blízké-

mu jezírku. Máme štěstí, končí období sucha 

a vody je ještě stále málo, a tak se zvěř stahu-

je k vodě. Pomalu se blížíme k místu našeho 

prvního nocování – stanovému kempu Sat-

ao.  Stany jsou velké, útulné a čisté. A hlavně 

– kemp není obehnán žádným plotem. Zví-

řata se volně procházejí mezi stany, 100 m 

od našich stanů je jezírko, kde zrovna pije 

velké stádo slonů a kde se líně rochní 2 hro-

ši. Samozřejmostí jsou tlupy makaků, kteří se 

nenuceně procházej kempem a prohlížej si 

nově příchozí.

Po velmi chutném obědě, který se podává na 

zahrádce před stany, u kterého všichni fasci-

novaně pozorujeme slony, opice a antilopy, 

kteří jsou jen pár metrů od nás a hlavně ne-

jsou za žádným plotem, vyrážíme na Crocodi-

le point. Cestou potkáváme první žirafy a pak 

zažíváme další neuvěřitelnou příhodu. Za-

stavujeme na kraji cesty a 3 metry od našich 

vozů právě kopulují lvi. Profesionální fi lmaři 

čekají na podobné scény měsíce, my ji vidíme 

hned první den a dokonce z bezprostřední 

blízkosti. Ani nedutáme. Lvi unaveně uléhají 

k odpočinku a my se vydáváme dál. Na Cro-

codile pointu poprvé riskujeme a opouštíme 

vozy a sestupujeme k řece, kde chvíli pozoru-

jeme odpočívající hrochy a nilské krokodýly, 

v pozadí procházející stáda slonů. Už se stmí-

vá a my se musíme vrátit do kempu. Predátoři 

vyrážejí na lov a nebude tu bezpečno.

P o 

ve-

če-

ř i 

s e 

Část výpravy se ukládá ke spánku do stanů, 

zatímco druhá se přesouvá na posed, odkud 

dalekohledem s nočním viděním pozoruje-

me noční cvrkot u jezírka. Hroši vyrážejí na 

pastvu a přicházejí se napít sloni samotáři. 

Chvílemi kolem jezírka proběhnou šakali. Od 

průvodce se dovídáme, že předchozí noc 

v kempu nocovali lvi. Lvi v Tsavu jsou lidou-

žrouti, kterým lidské maso vyloženě chutná, 

tak máme z této zprávy trošku smíšené po-

city. Lahev slivovice koluje rychlejším tem-

pem, částečně na posílení kuráže, částečně 

jako obrana proti agresivním moskytům. 

Ještěže máme všichni antimalarika, jinak by 

to byla asi tutovka.

Ranní probuzení je jedním z nejsilnějších 

zážitků. Nejde popsat pocit, jaký prožíváte, 

když otevřete ráno oči a první, co uvidíte, je 

stádo slonů napájejících se 100 m od vás. Je 

to tu jako v ráji a nikomu se odsud nechce. 

Ale musíme vyrazit dál, čeká nás druhý den 

safari, který je neméně famózní jako ten prv-

ní. Stáda zeber, žiraf, slonů, buvolů a antilop, 

vše z bezprostřední blízkosti a vše naživo. 

Celý den nevycházíme z údivu a připadáme 

si jak Alenky v říši divů. Večer přijíždíme do 

hotelu Hilton, stavby, ze které se tají dech. 

Malé domečky stojící na vysokých kůlech, 

které jsou vzájemně propojené sítí mostů, 

tvoří malé městečko vznášející se cca 15 m 

nad zemí. A dole pod námi se volně prochá-

zej zvířata. Uprostřed divočiny nepředstavi-

telný komfort, ale shodujeme se na tom, že 

zážitkům a adrenalinu v kempu, kde jsme 

byli přímo mezi zvířaty, se to nevyrovná. Ale 

večerní pozorování zvěře si stejně nikdo ne-

nechá ujít.

A máme tu další ráno, třetí den safari. Dnes 

pro změnu vyráží-

me hned za svítání, 

před snídaní. Sna-

žíme se vystopovat 

levharta. Bohužel 

jsme neuspěli, vi-

děli jsme „jen“ velká 

stáda buvolů. Pár 

fotek s Kilimandžá-

rem a mažeme na 

snídani a pak ještě 

jednou po stopách 

levharta. Ani tento-

krát jsme bohužel 

neuspěli. Takže nám z Velké pětky – pětice 

nejvzácnějších zvířat, kterou tvoří slon, lev, 

buvol, nosorožec a levhart – zbývá stále lev-

hart a nosorožec (ten se v Tsavu nevyskytuje 

– žije v parku Massai Mara na západě Keni). 

Tak ty si budeme muset nechat napříště.

Masajská vesnice
Kolem oběda končí tato třídenní extáze a je 

čas na návrat do hotelu. Po dohodě s prů-

vodci děláme ještě jednu neplánovanou 

zastávku. Být v Keni a nenavštívit Masaje, to 

by si nikdo s nás neodpustil. Masajové jsou 

posledním kmenem, který se drží tradičního 

způsobu života. Živí se pastevectvím a žijí 

v chýších uplácaných z kravského a sloní-

ho trusu. Od ostatních kmenů se liší také 

fyzicky, jsou vysocí a hubení. A působí vel-

mi hrdým a vznešeným dojmem. Vítají nás 

svými tradičními rituálními tanci a pak nás 

provázejí celou vesnicí a všechno podrobně 

popisují. Připadá nám, jako bychom se vrátili 

o pár tisíc let zpět, do doby kamenné. A opět 

vše jako vystřižené z fi lmu Bílá Masajka. Plni 

dojmů a neuvěřitelných zážitků se vracíme 

zpět na pobřeží Indického oceánu. Čekají 

nás tři dny koupání, relaxu a povídání si o zá-

žitcích, které nás potkaly. 

Je to tady. Konec, šmitec a musíme domů. 

Přestože se každý z nás těší domů, do civi-

lizace, uvnitř cítíme jakýsi smutek nad tím, 

že opouštíme tento ráj na zemi. Zemi, kde 

se volně prohánějí stáda slonů a žiraf, zemi 

kde jsou ještě místa, kam civilizace úplně 

nepronikla, zemi, kde rybáři kmene Digo či 

bojovníci kmene Masajů přežívají za pomo-

ci technologií starých desítky tisíc let, zemi, 

kde je všechno hakuna matata.

Bude se nám stýskat, ale už teď většina 

z nás ví jistě, že tu není naposledy. Takže: 

„kwaheri Kenya“ (na shledanou Keňo), 

„asante sana“ (moc děkujeme) a za chvíli 

zase „jambo, jambo“.

Užívejte si život s námi!
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Výběr z nabídky brzdových komponentů TRW pro automobily Škoda

Společnost Inter Cars je známa svojí rozsáhlou nabídkou automobi-

lových dílů všeho druhu. V tomto prodejním typu se zaměříme na 

sortiment brzdových komponentů, který je jedním z nejdůležitějších 

faktorů bezpečné jízdy. Zaměříme se na značku Škoda – konkrétně 

na brzdové kotouče, brzdové destičky, brzdové bubny a čelisti – to 

vše od výrobce TRW, který má na trhu automobilových dílů vynikající 

renomé. Veškeré díly jsou v TRW testovány, a to až na limitní hodnoty. 

To zákazníkům zaručuje skutečný pocit bezpečí a jistotu dobře vyna-

ložené investice.

Pro ty, kteří snad ještě nemají

zkušenost s produkty TRW, je na

místě zmínit základní vlastnosti

těchto výrobků:

–  vysoká kvalita použitých materiálů

–   dlouhá životnost

– vynikající poměr cena/výkon

–  TRW je dodavatelem do prvovýroby

Použití Objednací číslo Popis Cena

FABIA (6Y2) 1.2, 1.4, 1.4 16V,1.9 SDI, 1.9 TDI  /  FABIA Sedan (6Y3) 1.2, 1.4, 1.4 16V, 1.9

SDI, 1.9 TDI  /  / FABIA Combi (6Y5) 1.2, 1.4, 1.4 16V, 1.9 TDI, 1.9SDI  /  FABIA PRAKTIK 1.2, 1.9

SDI  /  OCTAVIA (1U2) 1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.9 SDI, 1.9TDI  /  OCTAVIA Combi (1U5) 1.4 16V, 1.6, 1.9 SDI, 1.9 TDO

LUC DF2803
Brzdový kotouč přední

(Ø 255,8 mm) - větráno
910

OCTAVIA (1U2) 1.6, 1.8, 1.8 T, 2.0, 1.9 TDI  /  OCTAVIA Combi (1U5) 1.6, 1.8 T, 2.0, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4 x 4 LUC DF2804
Brzdový kotouč přední

(Ø 280 mm) - větráno
954

FABIA (6Y2) 2.0, 1.9 TDI, 1.9 TDI RS  /  FABIA Sedan (6Y3) 2.0, 1.9 TDI / FABIA Combi (6Y5)

2.0, 1.9 TDI / OCTAVIA (1U2) 1.4 16V, 1.6, 1.8, 1.8 T, 2.0, 1.9TDI / OCTAVIA Combi (1U5) 1.4 16V,

1.6, 1.8 20V, 1.8T, 2.0, 1.9TDI, 1.9TDI 4 x 4

LUC DF2805
Brzdový kotouč zadní

(Ø 232 mm) - plný
636

FABIA (6Y2) 2.0, 1.9TDI RS  /  FABIA Sedan (6Y3) 2.0  /  FABIA Combi (6Y5) 2.0 / OCTAVIA

(1U2) 1.8T, 1.8T 4 x 4, 2.0, 1.9TDI  /  OCTAVIA Combi(1U5) 1.8 20V, 1.8T, 1.8T 4 x 4, 2.0, 2.0 4 x 4,

1.9TDI, 1.9TDI 4 x 4

LUC DF4027
Brzdový kotouč přední

(Ø 288mm) - větráno)
1 220

FABIA (6Y2) 1.2, 1.4, 1.4 16V,1.9 SDI, 1.9 TDI  / FABIA Sedan (6Y3) 1.2, 1.4, 1.4 16V, 1.9

SDI, 1.9 TDI / FABIA Combi (6Y5) 1.2, 1.4, 1.4 16V, 1.9 SDI, 1.9TDI / FABIA PRAKTIK 1.2, 1.9

SDI / OCTAVIA (1U2) 1.4, 1.6, 1.8T, 2.0, 1.9SDI, 1.9TDI, OCTAVIA Combi(1U5) 1.4 16V,

1.6, 2.0, 1.9 SDI, 1.9TDI / OCTAVIA (1Z3) 1.4, 1.6, 1.6FSI, 1.9 TDI / ROOMSTER (5J) 1.2, 1.4, 1.6, 1.4TDI, 1.9TDI

LUC GDB1357 Brzdové destičky přední 863

OCTAVIA (1Z3) 2.0TDI 16V / OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V LUC GDB1550
Brzdové destičky přední, 

zkosené, čidlo
1 320

OCTAVIA (1Z3) 1.4, 1.6, 1.6FSI, 1.9TDI, 2.0 TDI 16V, OCTAVIA Combi (1Z5) 1.6, 1.6FSI, 2.0 FSI, 

2.0 FSI, 2.0 FSI 4 x 4, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4 x 4, 2.0 TDI16V
LUC GDB1622

Brzdové destičky zkosené

bez čidla
983

FABIA (6Y2) 2.0, 1.9TDI, 1.9 TDI RS / FABIA Sedan (6Y3) 2.0, 1.9TDI / FABIA Combi (6Y5) LUC GDB1475 Brzdové destičky zadní 867

OCTAVIA (1U2) 1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.9 SDI, 1.9TDI / OCTAVIA Combi (1U5) 1.4 16V, 1.6, 1.9 SDI, 1.9TDI, 1.9TDI 4 x 4 LUC DB4262 Brzdový buben 230 mm 1 482

FABIA (6Y2) 1.0, 1.2, 1.4, 1.4 16V, 1.9SDI, 1.9TDI / FABIA Sedan (6Y3) 1.2, 1.4, 1.4 16V, 1.9SDI, 1.9TDI / FABIA

Combi (6Y5) 1.2, 1.4, 1.4 16V, 1.9SDI, 1.9TDI / FABIA Praktik 1.2, 1.9SDI
LUC DB4299 Brzdový buben 200 mm 1 925

OCTAVIA (1U2) 1.4, 1.4 16V, 1.6  /  OCTAVIA Combi (1U5) 1.4 16V, 1.6  /  FABIA (6Y2) 1.0, 1.2, 1.4, 1.4 16V, 2.0,

1.4TDI, 1.9SDI, 1.9TDI  /  FABIA Sedan (6Y3) 1.2, 1.4, 1.4 16V, 2.0, 1.4TDI, 1.9SDI, 1.9TDI  /  FABIA Combi (6Y5) 1.2, 

1.4, 1.4 16V, 2.0, 1.4TDI, 1.9SDI, 1.9TDI  /  FABIA Praktik 1.2, 1.9SDI

LUC BWD113A
Brzdový váleček levý / pravý

(Ø 19 mm, hliník) 
413

OCTAVIA (1U2) 1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.9 SDI, 1.9TDI  /  OCTAVIA Combi (1U5) 1.4 16V, 1.6, 1.9SDI, 1.9TDI, 1.9TDI 4 x 4 LUC GS8639
Brzdové čelisti zadní

L / P (Ø 230 mm) 
921

FABIA (6Y2) 1.0, 1.2, 1.4, 1.4 16V, 1.9SDI, 1.9TDI  /  FABIA Sedan (6Y3) 1.2, 1.4, 1.4 16V, 1.9SDI,

1.9TDI  /  FABIA Combi(6Y5) 1.2, 1.4, 1.4 16V, 1.9SDI, 1.9TDI  /  FABIA Praktik 1.2, 1.9SDI
LUC GS8526

Brzdové čelisti zadní

(Ø 200 mm) 
576

Uvedené ceny jsou maloobchodní v Kč bez DPH. Změna cen vyhrazena.
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Naplnili jsme lásku k Va‰emu vozidlu do lahve Castrol EDGE. Syntetická technologie
testovaná na závodech, vytvofiená s nad‰ením pro lidi, ktefií milují své vozidlo.
Na‰e nejlep‰í fiada - na‰e kompletní fie‰ení. 

CASTROL EDGE
EMOCE VÍTEZÍ
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Kabinové fi ltry
Kabinové fi ltry

s aktivním uhlíkem Příklady použití

Objednací číslo Cena Objednací číslo Cena

K 1000 230 K 1000A 512 Opel Astra, Corsa B (s klimatizací) 3  /  93–, Tigra (s klim.) 

K 1004 275 K 1004A 620 Audi 80, 90 6  /  93–, A4 1  /  95–, VW Passat 10  /  96–

K 1006 198 K 1006A 315
Škoda Octavia I, Audi A3, TT; VW Bora, Caddy 12 / 95–, Golf III 

8 / 93–, Lupo, Polo 10 / 94–

K 1007 343 Citroën Berlingo, Xantia 3 / 93–, Xsara; Peugeot Partner 1 / 96–  

K 1008 298 K 1008A 797 Ford Mondeo 1.6i, 1.8i, 2.0i 16V 3 / 93–

K 1009 234 K 1009A 678 Opel Vectra B 10 / 95–

K 1010 288 K 1010A 394 Ford Fiesta 1 / 96–, Ka 10 / 96–, Puma 3 / 97– 

K 1014 305 K 1014A 546 Opel Astra G (s klimatizací Delphi)

K 1020 312 K 1020A 340 Peugeot 406 10 / 95–

K 1022 428 Renault Laguna I 1 / 94–, Laguna II 9 / 98– 

K 1024 253 K 1024A 750 Ford Galaxy 11 / 95–, Seat Alhambra, VW Sharan 

K 1030 257 Renault Megane 1 / 98– (s klimatizací)

K 1035 148 K 1035A 309 Alfa Romeo 156, Fiat Bravo, Brava, Marea 9 / 95–

K 1037 408 K 1037A 366 VW Transporter T4

K 1042 226 K 1042A 1150 Mercedes Actros

K 1045 227 K 1045A 627 VW Passat 1.6 7 / 94–12 / 95, 1.8 8 / 94–9 / 96

K 1047A 439 VW Golf IV 

K 1051 122 Renault Megane Scenic 1 / 98–

K 1054 199 K 1054A 379 Ford Focus

K 1055 321 Opel Astra II

K 1060 145 Nissan Almera 3 / 00–

K 1066 289 Peugeot 206 1.1i, 1.4i, 1.6i, 1.8HDI, 1.9DI, 2.0HDI

K 1078 385 K 1078A 692 Audi A4 11 / 00–, A6

K 1079 206 K 1079A 340 Škoda Fabia, Audi A2, VW Polo 2002

K 1087 209 Honda Civic s klimatizací 11 / 95–

K 1088 271 K 1088A 499 Mercedes Sprinter; VW LT28, LT35, LT46 – 2.5TDI, 2.8TDI 

K 1093 206 K 1093A 331 Peugeot 307 4 / 01– , Citroën C2, C3

K 1101 143 Fiat Punto / Doblo 01 / 01– (s klimatizací) 

K 1103A 315 Fiat Stilo 10 / 01– (s klimatizací)

K 1111 315 K 1111A 399
Škoda Octavia II, Audi A3 5 / 03–, Seat Altea, Leon II, Toledo  

4 / 04–, VW Caddy III, Golf IV, Passat (3C2), Touran

K 1148 335 K 1148A 431 Ford Mondeo III 11 / 00–

K 1187 471 Honda Accord  VIII 1 / 03–

K 1188 429 Mercedes Viano, Vito II 9 / 03–

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

Společnost Filtron, která se výrobou fi ltrů zabývá již od roku 1982, je členem mezinárodního automobilového koncernu Affi  nia 

Group, který je součástí americké kapitálové skupiny The Cypress Group.

Dnes vám přinášíme nabídku kabinových neboli pylových fi ltrů této přední polské značky. Kabinové fi ltry mají za úkol co nejvíce 

vyčistit vzduch nasávaný do kabiny vozidla přímo nad povrchem vozovky. Ve vzduchu se nacházejí nečistoty o různé velikosti 

a v různém skupenství. Míra znečištění se pak odvíjí od různých faktorů, mezi které patří roční období, momentální počasí, sou-

středění průmyslu v okolí, hustota silniční dopravy a jiné. U automobilů, které nemají kabinový fi ltr, se dokonce může prašnost 

vyšplhat na vyšší úroveň, než jaká je mimo toto vozidlo.   

Při výrobě fi ltrů se nepoužívají vlákna celulózy, jako je tomu u klasických materiálů pro fi ltraci vzduchu, ale je využíván princip při-

tahování nečistot elektrostaticky nabitými částicemi, čímž se zvyšuje účinnost fi ltrace. Syntetické materiály, z nichž se fi ltry vyráběj, 

tak mají schopnost zadržovat částečky, které jsou menší než póry ve fi ltračním materiálu, čímž velmi efektivně zabraňují šíření mi-

kroorganismů a rozkladných procesů organických nečistot. Další jejich hodnotnou vlastností je skutečnost, že dokážou odolávat 

proměnlivému počasí (nedochází k deformaci tvaru fi ltru vlivem vlhkosti) během celé životnosti fi ltru.

Kabinové fi ltry s aktivním uhlíkem pročišťují vzduch nasávaný do vozidla ještě efektivněji než klasické pylové fi ltry, protože ho zbavují 

i škodlivých plynů. Filtrace probíhá pomocí dvou vrstev syntetické tkaniny, která má schopnost zachycovat pevné i kapalné částice. 

Mezi těmito vrstvami je pak umístěna ještě jedna, složená z aktivního uhlí, která díky svým absorbčním schopnostem ke svému povr-

chu přitahuje škodlivé plyny a tím od nich velmi účinně čistí vzduch. Vrstva aktivního uhlíku umožňuje eliminovat až 90 % škodlivých 

plynů (jako ozón, uhlovodíky, sloučeniny dusíku a síry…) po celou délku své životnosti.

Mezi znaky, které nám napovídají, že by bylo příhodné pylový fi ltr vyměnit, lze jmenovat:

– přední sklo se odmlžuje po delší dobu než je obvyklé;

–  horší kvalita vzduchu ve vozidle po aktivaci klimatizace či ventilace – nepříjemný zápach, který nám napovídá, že nečistoty orga-

nického původu (výtrusy, květový pyl, zbytky listů či rostlin…) nahromaděné ve fi ltru, začaly svůj hnilobný proces;

–  nižší účinnost klimatizace – při zapnuté ventilaci či klimatizaci klesá výkon foukání vzduchu do vozidla. Důvodem je skutečnost, 

že nahromaděné nečistoty brání volnému pohybu vzduchu fi ltrem, čímž se vytváří podtlak a dochází k poklesu produktivity 

ventilátoru.

Dnes se kabinové fi ltry montují do všech moderních automobilů, čímž se zvýšil komfort posádky vozidla, která je ve zvýšené míře 

chráněna před škodlivými vlivy z okolí, jako jsou alergeny (pyl, roztoče, výtrusy hub…) či anorganické nečistoty (křemičitý prach, 

popílek, saze…). Pylové fi ltry však nechrání pouze naše zdraví, ale i naše vozidlo, resp. součásti jeho klimatizační a ventilační sou-

stavy.
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Počátek fi rmy rodiny Svárovských sahá 

do hluboké historie rodu. Jméno Josef 

Svárovský bylo v Pelhřimově známé již 

v době před druhou světovou válkou.

V tomto předválečném období založil 

fi rmu s autodopravou nejstarší Josef. 

Přestože tato doba nebyla pro podnikání 

zrovna příznivá, hlavně na počátku vál-

ky, tak se fi rmě poměrně dařilo. A to pře-

devším velkou pílí a obětavostí majitele 

a jeho ženy Růženy, kteří vsadili na solidní 

jednání a spolehlivost amerických vozi-

del Chevrolet, Oldsmobile, Dodge a GMC 

z akce UNRA (pomoc od americké vlády 

válkou postiženým státům). Tyto oprav-

dové klenoty si patřičně hýčkal a dokázal 

si je také z větší části sám opravit. Bohužel 

komunistická mašinérie podnikání v rodi-

ně Svárovských zpřetrhala a garáže, kde 

vše vzniklo, na několik let sebrala. Pan 

Svárovský – zakladatel fi rmy v roce 1980 

zemřel, ale vůně benzinu ve vile Svárov-

ských je cítit dodnes. Škoda jen, že se toho 

„děda“ Svárovský nedožil. 

O navrácení majetku v roce 1990 už bojo-

val syn, také Josef Svárovský, a po velkých 

problémech dílny vybojoval zpět. Jelikož 

byl jako pokračovatel rodu také autome-

chanik, rozhodl se po svém otci navázat na 

podnikání a v tomto objektu si otevřel  první 

soukromý autoservis v Pelhřimově. Později 

se k němu přidal i jeho syn, v pořadí třetí se 

jménem Josef Svárovský. Hned na počátku 

podnikání nakoupili dražší, ale kvalitnější pří-

stroje od fi rmy Bosch. A Bosch se stal i part-

nerem tohoto servisu. Snaha otce a syna 

byla úspěšná a poměrně brzo si získali věrné 

a dobré zákazníky. Během dalších let vznika-

ly v Pelhřimově i další autodílny, a proto se 

nejmladší Josef rozhodl doplnit služby ser-

visu o prodejnu náhradních dílů pro osobní 

a užitková vozidla. Nejprve jako maloob-

chodní a později i velkoobchodní prodejce. 

A právě zde jsou i počátky spolupráce se 

společností Inter Cars. Po vyzkoušení něko-

lika dodavatelů se fi rma rozhodla doplnit 

sortiment o kvalitní a cenově dostupné díly. 

Inter Cars jim v této snaze vyšel vstříc. Pan 

Svárovský nejdříve spolupracoval s fi rmou 

JC Auto a po převzetí této fi rmy společností 

Inter Cars pokračovalo obchodování i s tím-

to novým majitelem, a to fi rmou Inter Cars. 

Nejdříve spolupracovali s českobudějovic-

kou pobočkou a posléze s nově vznikající 

pobočkou v Jihlavě. Díky otevření pobočky 

Inter Cars v Jihlavě 

si pan Svárovský po-

chvaluje včasné 

rozvozy, dostupnost 

dílů a tím i spoko-

jenost svých zákaz-

níků.

V současné době 

se fi rma Autoslužby 

Svárovský zabývá 

prodejem autodí-

lů včetně několika 

denních rozvozů po 

Pelhřimově a okolí, dále půjčuje autoboxy, 

střešní nosiče, nosiče kol včetně nosičů na 

tažné zařízení a nosiče lyží. Samozřejmě po-

kračuje i v rodinné tradici a opravuje vozy 

všech značek se zaměřením na diagnostiku 

benzinových motorů, přípravou na STK včet-

ně měření emisí a ověřování katalyzátorů na 

dovozových autech. Snaží se být ve své práci 

důslední a zákazníkům, pokud to jde, zajistit 

a nabídnout vše, co má moderní autoservis 

mít a umět. 

Ještě bych se rád zmínil o velké lásce pana 

Svárovského st., který se zabývá renova-

cí autoveteránů. Zde může naplno využít 

zkušeností svých i svého otce, od kterého 

se mnohému naučil. Renovace veteránů je 

opravdovou chloubou této fi rmy a na zreno-

vovaná auta jsou právem pyšní. V prostorách 

fi rmy je také stálá expozice olejomalby od 

paní Marty Svárovské. Některé její práce mů-

žete spatřit i na internetových stránkách fi r-

my www.autosvarovsky.cz, kde najdete i veš-

keré důležité informace týkající se servisu.

 V budoucnu by chtěl pan Svárovský i nadále, 

za přispění dobré spolupráce se společností 

Inter Cars, rozšiřovat nabídku poskytovaných 

služeb a udržovat jejich vysokou úroveň.

Na závěr musím říci, že prioritou rodiny Svá-

rovských vždy bylo a bude mít kolem sebe 

spolehlivý tým, jak uvnitř fi rmy, tak i v podo-

bě kvalitních dodavatelů. Vždyť na tom záleží 

spokojenost všech zákazníků.



Z
ákazn

ík – Slo
ven

sko
 – A

u
to

slu
žb

y 4x4
Z

ákazn
ík –

 Slo
ve

n
sko

 –
 A

u
to

slu
žb

y 4x4

V tomto čísle IC Journalu bychom vám 

rádi představili bratislavský servis AUTO-

SLUŽBY 4x4. O rozhovor jsme požádali 

pana Jaroslava Žídka. 

Jaké služby nabízíte vašim zákazníkům? 

Nabízíme kompletní servis vozidel zejména 

BMW a skupiny VW Group. Máme i značko-

vou diagnostiku na vozy BMW. Opravujeme 

ale všechny značky vozidel. Zaměřujeme se 

hlavně na klempířské práce. Naším zákazní-

kům nabízíme kompletní vyřízení pojistných 

událostí. To znamená, že když má někdo au-

tonehodu, tak nám zavolá a my pak zařídíme 

odtažení vozidla, komunikaci s pojišťovnami, 

prohlídku likvidátorem, opravu i nalakování 

vozidla. Zákazník si přijde až pro opravené 

vozidlo. 

Řekněte nám něco z historie svého

servisu. 

Začínali jsme na jaře v roce 2001 v Hradské 

ulici v Bratislavě. Měli jsme 2 klempíře a jed-

noho mechanika. Později jsme se přestěho-

vali do větších prostor v Galvaniho ulici, kde 

přibyli klempíř, mechanik, zásobovač a člo-

věk, který se věnuje vyřizování pojistných 

událostí. V roce 2005 jsme se přestěhovali 

do Kopčianské ulice ve čtvrti Petržalka, 

kde jsme dodnes. Zde máme 2 klempíř-

ská místa, 1 elektrikářské místo, 1 místo na 

mechanické opravy a 1 zvedák s geometrií. 

Od letošního roku máme v nabídce i mytí 

vozidel. 

Tento rok jste otevřeli i druhou provo-

zovnu. Představte nám ji.

Ano v lednu jsme v Hradské ulici v prosto-

rách, kde jsme začínali, otevřeli novou po-

bočku. V zrekonstruované provozovně pra-

cuje klempíř, mechanik a člověk, který má na 

starosti výměnu skel a vyřizování pojistných 

událostí. Tuto provozovnu jsme otevřeli pro-

to, abychom byli blíže i zákazníkům z druhé 

části Bratislavy. 

Co preferujete při výběru dodavatele ná-

hradních dílů? 

Preferujeme především rychlost a schop-

nost dodání zboží. Důležité je, aby dodava-

tel, se kterým spolupracujeme, byl co nejblí-

že k nám. Jelikož opravujeme hlavně novější 

auta vyšší třídy, klademe důraz na prvotřídní 

kvalitu dodávaných náhradních dílů. Samo-

zřejmě potřebujeme, aby na straně dodava-

tele byli lidé, se kterými se dobře komuniku-

je a kteří vědí, co potřebujeme. 

Čím vás zaujala společnost Inter Cars? 

Inter Cars má velmi široký sortiment náhrad-

ních dílů. Najdou se u vás i díly, které jsme 

dříve kupovali pouze v originálních servi-

sech. Velmi nám vyhovuje, že jste otevřeli 

pobočku v Petržalce, ve které máte zkušený 

personál, se kterým se nám dobře a bezpro-

blémově komunikuje. 

Jaké jsou vaše cíle do budoucna? 

Naším cílem je zkvalitnit naše služby a po-

skytovat našim zákazníkům ještě větší kom-

fort při opravě jejich vozidel. 

Děkujeme za rozhovor a přejeme hodně 

úspěchů do budoucnosti.
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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.



Lambda sonda zajišťuje správnou regulaci přívodu 

vzduchu a paliva do motoru. Je tak garantem nízké 

úrovně škodlivin, rovnoměrného chodu motoru, 

zajišťuje optimální spotřebu paliva a bezvadnou 

funkci katalyzátoru.

Společnost NGK je světově největším výrobcem 

lambda sond. Ve svém sortimentu nabízí více než 

200 lambda sond připravených k montáži pro 

téměř všechny typy vozidel.

Aby vyhověl požadavkům trhu, nabízí NGK 

5 univerzálních lambda sond, které splňu-

jí požadavky na nejvyšší kvalitu. To je 

umožněno mimo jiné tím, že se znovu 

použije konektor lambda sond na-

montovaných ve vozidle. Připojení 

vyvinuté speciálně pro tuto manipu-

laci pak zajišťuje jejich vodotěsnost, 

bezpečnost a trvanlivost. Všechny 

tyto lambda sondy najdete v sorti-

mentu společnosti Inter Cars.

Výhody NGK univerzálních lambda
sond:
+ Nejširší pokrytí trhu zajištěné pouze

 5 typy lambda sond.

+ Snadná manipulace.

+ Vysoká kvalita.

+ Podrobný montážní návod.

NGK  - Lambda sondyNGK  - Lambda sondy

Objednací číslo Počet vodičů Ukostření Cena

Neohřívané sondy

OZA624-E1   1951 1 ukostření krytem 1 072

OZA624-E2   1918 2 kostra izolována 1 156

Ohřívané sondy

OZA624-E3   0412 3 (2x topný článek) ukostření krytem 1 617

OZA624-E4   1952 4 (2x topný článek) kostra izolována 1 853

OZA624-E5   1919 4 (2x topný článek)
ukostření s průchodem 

ke krytu
1 617

Uvedené ceny jsou maloobchodní v Kč bez DPH. Změna cen vyhrazena.
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Beep&park parkovací asistenti přinášejí 

pro řidiče přidanou hodnotu jak z hle-

diska bezpečnosti, tak i z pohledu jejich 

pohodlí.

Beep&park
� Odhaluje překážky, které řidič nevidí.

�  Při jeho užívání klesá pravděpodobnost 

nehody při couvání a parkování.

�  Výrazně snižuje riziko střetu s okolními 

předměty (sloupky, zídkami…) i osoba-

mi (chodci, dětmi).

To vše přináší řidiči daleko větší jistotu za 

volantem, hlavně při couvání a parkování.

Zadní čidla

�  Ultrazvuková čidla jsou umístěna na 

zadním nárazníku. K jejich aktivaci do-

chází po zařazení zpátečky.

�  Čidla reagují na překážky za vozidlem 

stupňujícím se zvukovým signálem. 

Intenzita signálu roste úměrně s přibli-

žováním vozidla k překážce, od 30cm je 

pak zvuk nepřetržitý.

Přední čidla

�  Ultrazvuková čidla jsou umístěna na 

předním nárazníku. Aktivují se na 30 

vteřin po nastartování a dále pak opět 

až po zařazení zpátečky.

�  Čidla reagují na překážky před vozi-

dlem stejně se stupňujícím zvukem jak 

tomu je u zadních čidel, stejným způso-

bem se zvyšuje i intenzita signálu s při-

blížením k překážce, od 30cm je zvuk 

opět nepřetržitý.

�  Přední čidla jsou slučitelná se zadními.

Kontrolní displej

�  V závislosti na typu soupravy je v sadě 

obsažen i displej, který řidiči ukazuje 

vzdálenost či polohu překážky.

�  Displej může diagnostikovat, zda došlo 

po případném nárazu k poškození ně-

kterého čidla.

Reproduktor

�  Podle typu sady je obsažen reproduk-

tor s nastavitelnou hlasitostí.

�  U sad s displejem je reproduktor vesta-

věný do displeje.

Beep&park®/vision

Obj. č. VAL632060

Tato souprava obsahuje čidla a širokoúh-

lou kameru, instalované na zadní část vo-

zidla. Kamera přenáší informace na LCD 

displej umístěný na palubní desce, který 

poskytuje řidiči vizuální kontrolu nad 

vzdáleností a polohou překážek za vozi-

dlem. Systém pracuje i za horších světel-

ných podmínek (< 2 lux).

V nabídce Inter Cars naleznete i velké 

množství náhradních čidel a displejů:

Objednací čísla náhradních čidel:

č. VAL632005 – černá barva, matná

č. VAL632006 – černá barva, lesklá

č. VAL632007 – šedá barva, kovová 

č. VAL632008 – tmavě šedá barva

č. VAL632009 – bílá barva

č. VAL632014 – k nalakování

Objednací čísla náhradních displejů:

č. VAL632010 – černá barva

č. VAL632011 – hnědá barva

č. VAL632012 – šedá barva

Beep&park
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Beep&park sada VAL632000 4 × × 2 815

Beep&park sada VAL632001 4 × LED × × 3 167

Beep&park sada VAL632002 4 × digitální × × 3 405

Beep&park sada VAL632003 4 × × 2 597

Beep&park sada VAL632004 8 × × digitální × × 4 335

Beep&park sada VAL632015 4 × digitální × × 3 417

Beep&park®/vision VAL632060 4 ×
barevný

LCD
× × 7 089

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



NEJVĚTŠÍ VÝBĚR 

NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO 
JAPONSKÉ A KOREJSKÉ 

AUTOMOBILY

VŠECHNY CESTY VEDOU K NÁM

� tlumiče � řemeny

� brzdy

� díly řízení� fi ltry

� svíčky

� elektro

� oleje

� ložiska

� napínáky, 
vodní pumpy

� baterie

� spojky



Objednací číslo Typ vozu Cena

3000 133 002 BMW 2,4TD rv. 86 / 2,5TDS rv. 91    6 978

3000 158 001 VW GOLF / POLO 1,0–1,3 rv. 8592  4 571

3000 208 002 VW T4 / PASSAT 1,6TD / 1,8 / 1,9D / TD 4 385

3000 243 001 FORD ESCORT, FIESTA 1.8D rv. 95    3 996

3000 264 003 MITSUBISHI L400 / PAJERO 2,5 TD (PA5W, PD5W) rv. 12.94    5 756

3000 287 002 VW GOLF 1,9D, VW POLO 1,9SDI / SEAT CORDOBA, IBIZA 1,9D / SDI 3 752

3000 311 002 OPEL ASCONA, CORSA A-B, ASTRA F, KADETT E, VECTRA A 1,0–1,3 86–90 / 1,4 rv. 89 3 846

3000 329 001 FORD ESCORT 1,4 rv. 8/90–95    3 861

3000 332 001 VW T4 2,4D / 2,5 rv. 90, ŠKODA OCTAVIA, AUDI A3 1,9TDI  motor AGR rv. 96       5 774

3000 389 002 FORD TRANSIT 2.5D rv.7/91 4 680

3000 561 001 CITROËN BERLINGO 1,8 / 1,8D rv. 96    3 829

3000 581 001 VW GOLF, VENTO 1,6 rv. 9/92 / VW POLO 1,6 rv. 10/94    4 671

3000 581 002 VW CADDY / SEAT INCA 1,4 (AEX) rv. 11/95 4 943

3000 724 001 BMW 525 rv. 9597 / BMW 528 rv. 95 7 539

3000 777 001 VW POLO 1,9D (mot. AEF) rv. 01/95 5 084

3000 814 001 ŠKODA FELICIA 1,9D mot. AEF rv. 95 2 150

3000 815 001 AUDI A4 / VW PASSAT 1,9TDI (motor AFN) rv. 10/95 8 654

3000 822 601 VW, AUDI, ŠKODA, SEAT 1,6 (74 kW) rv. 96      5 656

3000 822 701 VW, AUDI, ŠKODA OCTAVIA 1.8 rv. 10/97 mot. AGN 6 398

3000 823 901 FORD MONDEO 2,5i V6 rv. 94 8 279

3000 824 501 VW / AUDI / ŠKODA OCTAVIA / SEAT LEON 1.4, 1.6 rv. 97   4 896

3000 826 001 CITROËN XANTIA 2,0T/HDi rv. 95 5 762

3000 826 401 PEUGEOT 106 / CITROËN AX 1,5D rv. 94 / NISSAN MICRA 1.5D rv. 9803        3 853

3000 836 701 PEUGEOT 106, 206, 306 / CITROËN AX  rv. 8698, SAXO 1.0i / 1.4i rv. 9/99  4 050

3000 840 601 SUZUKI BALENO 1,3–1,6 rv. 07.95 / WAGON R 1,3 rv. 00; OPEL AGILA 1,0–1,2 rv. 00 7 241

3000 842 803 ŠKODA FABIA 1,4 rv. 2000    5 320

3000 843 601 SEAT CORDOBA / IBIZA / LEON 1,9SDI, ŠKODA OCTAVIA 1.9SDI   4 707

3000 844 101 FORD FOCUS 1,8DI, TDi rv. 10.98–11.04 5 703

3000 845 701 VW, AUDI, ŠKODA, SEAT 1,9TDI rv. 96   7 554

3000 846 101 AUDI A4, ŠKODA SUPERB, VW PASSAT (3B3/3B6) 1,9TDI 74kW rv. 00    8 824

3000 846 201 VW GOLF IV 1.9 TDI rv. 00 / SEAT CORDOBA, IBIZA, LEON, TOLEDO II rv. 00    7 131

3000 846 301 VW 1.6 16V GOLF IV, BORA / SEAT LEON rv. 00 7 927

3000 859 501 PEUGEOT 206, 307, 406 2,0HDI rv.12/99 / CITROËN C3 1,4 16V / C5 2,0 HDI rv. 01 5 350

3000 950 601 VOLVO S40/V40 1,6–2,0 rv. 07.95 / RENAULT LAGUNA 2,0 rv. 95–01 102kW     8 315

3000 951 054 ŠKODA FABIA / VW POLO / SEAT IBIZA CORDOBA 1,9 SDI 99 5 679

3000 951 120 VW, SEAT, ŠKODA 2,0 FSI / 1,9TDI 77 / 110 kW rv. 03 8 443

3000 951 206 VW, AUDI, ŠKODA  2,5TDI rv. 01 10 421

3000 951 210 VW PASSAT / AUDI A4/A6 1.8  rv. 10/95   7 197

3000 951 220 RENAULT ESPACE IV, LAGUNA II 1,9dCi rv. 03.01 7 076

3000 951 230 FORD TRANSIT 2.4DI rv. 04/02 / 2,4TDE rv. 04   8 026

3000 951 255 CITROËN JUMPY, EVASION / PEUGEOT EXPERT / FIAT SCUDO 1,9TD rv. 96 8 243

3000 951 259 CHRYSLER VOYAGER III  2,5 CRD rv. 01/02–12/04 105 kW  13 045

3000 951 318 OPEL MOVANO 2,5TDI rv. 10/01 / RENAULT MASTER 2,5dCi rv. 10/01 8 311

3000 951 706 VW PASSAT, VARIANT, ŠKODA SUPERB, AUDI A4, A6/Avant 1.9TDI 96 kW 11/00 7 897

3000 951 707 VW GOLF IV / ŠKODA / SEAT / AUDI 1,9 TDI  rv. 96      7 388

3000 951 710 VW LT 28–46 2,5TDI rv. 99    9 174

3000 951 775 FORD TRANSIT 2,0 DI rv. 08/00 7 092

3000 951 796 FORD FOCUS 1.8TDCi rv. 01–04 / MONDEO III 2.016V DI / TDDi rv. 11.00–02.03 5 588

3000 951 798 FORD TRANSIT 2,0 DI  rv. 08.00–11.01  7 442

3000 970 001 VW GOLF V, TOURAN 1.9TDI rv. 03 9 400

3000 970 004 AUDI, SEAT, VW 2,0i TDi rv. 03 9 698

3400 121 501 DB ACTROS 1843/53, 2543 (OM501/2LA rv. 96) 46 245

3400 121 801 MAN F / L / M2000L, M90 19 940

3400 122 101 DAF 75CF.235, 85CF.340 / 380 / 420, 95.500, 95XF.380 / 430 / 480 20 048

3400 122 201 MAN F90 .362 / 372 / 402 / 422 / 462 / 502, F2000 .373 / 403 18 014

3400 122 801 DB ACTROS 1835 / 40 / 43,2540 / 43 / 48,2640 / 43,3240 / 43,3340 / 43,4140 / 43  19 650

3400 127 401 MAN TG-A 18 754

3400 127 701 DB ATEGO 1017–1023, 1214–1228, 1317–1328, 712–717, 812–823, 915–925, VARIO  10 254

3400 700 303 MAN L2000, M2000L / M, TG-A 17 355

3400 700 431 IVECO EUROCARGO TECTOR 65 / 75E13,75 / 80 / 90 / 100E15,100 / 120 / 130E18 14 999

3400 700 433 IVECO DAILY UNIJET S2000 xxS/C.10  6 180

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

  

Společnost SACHS – jednu z nej-

prodávanějších evropských zna-

ček vyrábějící tlumiče pérování a 

spojkové systémy určené jak pro 

prvovýrobu, tak i pro aftermarket 

– určitě není potřeba nijak více 

představovat. Pro 50 světových 

automobilek za více než 100letou 

historii bylo pod touto značkou 

vyrobeno přes 50 milionů spojek 

a 500 milionů tlumičů pérování. 

Předností společnosti SACHS není 

jen široký sortiment, ale přede-

vším vysoká kvalita!

Rádi bychom vám představili vý-

běr spojkových sad SACHS ze sor-

timentu Inter Cars:
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Oslavte s námi 
5. narozeniny!

Nakupte sortiment pro japon-
ské a korejské automobily 
uvedených značek nejméně 
za 20 000 Kč v období 
1. 7. do 31. 8. 2009 a získejte 
od nás narozeninový dárek 
v podobě dalších 200 EXTRA
bodů navíc do VIP Clubu 
Inter Cars  a sadu nářadí.

Přijďte si i vy pro Přijďte si i vy pro 
svůj dárek!svůj dárek!

Zákazník má nárok vždy pouze na 
jeden narozeninový dárek (VIP 
body + sada nářadí), který mu bude 
předán po ukončení a vyhodnocení 
akce. Právo na změny je vyhrazeno.



červenec - s
každý měsíc 3 akce =3 x 3

červenec
srpen
září

červenec
srpen
září

Podmínkou obdržení jednoho z dárků je zakoupení uvedeného sortimentu minimálně v dané hodnotě bez DPH 
3 akcí a při splnění jednotlivých podmínek tak získat v daném měsíci v každé akci jeden bonus = celkem až 3 bo
akci, tento mu bude předán po ukončení a vyhodnocení akce. Právo na změny je vyhrazeno. Akce se nevztahuje 
Více informací o této akci obdržíte na kterékoliv pobočce Inter Cars.

nakupte 
spojky 
za 15 000 Kč
a získejte zdarma dárek 
dle vlastního výběru:

Poukaz na 
PHM*

Mobilní 
telefon

nakupte 
ložiska a n
za 10 000 Kč
a získejte zda
dle vlastního v

ilu
st

ra
čn

í f
ot

o

4 laclové mo



srpen - září
= až 3 bonusy měsíčně

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

červenec
srpen
září

v jednotlivých měsících. Každý měsíc se může zákazník zúčastnit všech 
onusy měsíčně. Zákazník má nárok vždy pouze na jeden bonus v dané 
na zákazníky, kteří mají na tyto produkty uzavřeny speciální podmínky. 

Nákupní poukaz***

náboje kol

arma dárek 
výběru:

ontérky

* dárkový poukaz na odběr pohonných hmot v hodnotě 1 000 Kč u vybraných čerpacích stanic 
** dárkový poukaz na nákup nářadí ze sortimentu Inter Cars v hodnotě 1000 Kč vč. DPH

*** dárkový poukaz v hodnotě 1 000 Kč na nákup v obchodech Tesco nebo Hypernova a Albert

Poukaz na nářadí**
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v tomto roce byla velikonoční návštěva 

spojená s fotbalovým zápasem a prohlíd-

kou známého skanzenu. Z této akce se 

nám pomalu, ale jistě stává tradice, a tak 

jsme se už nemohli dočkat na novinky, co 

všechno se v zimě v Domůvku událo a jak 

se všichni mají. Pojďme se tedy podívat, 

jak jsme si víkend 4.–5. dubna 2009 pěk-

ně užili.

V pátek okolo páté hodiny vyrazila nemalá 

skupinka zaměstnanců centrály Inter Cars 

směr Strážnice, 9 kolegů plus tři automobily, 

z toho jedno až „po okraj“ naplněné veliko-

noční nadílkou. 

Do Domůvku jsme přijeli okolo dvacáté 

hodiny, děti nás s Olinkou (paní ředitelka) 

a tetami vřele uvítaly, všichni mávali z oken 

i dveří, a jen co jsme zaparkovali auta, už byli 

před domem, podávali nám ruce a nechy-

běly také pusy. Hned jsme byli „nahnáni“ do 

jídelny, kde na nás už čekalo velké pohošte-

ní, panáček na zdraví a k tomu samozřejmě 

nechyběl ani dezert, který pekly samy děti. 

Pohoštění se jim povedlo a moc jsme si 

pochutnali. Do toho nám děti začaly hned 

vyprávět, co je u nich nového, jak se učí-

neučí, a my jsme ani nestačili otáčet hlavy 

a nevěděli koho sledovat dříve. Všichni byli 

moc hodní a ti, co byli z týmu Inter Cars na 

návštěvě poprvé, byli mile překvapeni, jak 

jsou všichni přátelští a plni energie. Následo-

vala prohlídka domova, domluva, co bude-

me dělat v sobotu, a nakonec přání na dob-

rou noc, protože už bylo pozdě a děti chodí 

v deset hodin spát, ti nejmenší dokonce už 

v devět. Rozloučili jsme se a ubytovali v míst-

ním areálu TJ Jiskra, který je určen mimo jiné 

pro školní skupiny apod., dýchly tady na nás 

staré časy a nostalgicky jsme si zavzpomína-

li, jak jsme ještě sami seděli ve školních lavi-

cích… No a mohli jsme vyrazit okusit noční 

život ve Strážnici, s malou zastávkou v kul-

turním domě na největší místní diskotéce. 

Na druhý den jsme měli přichystanou snída-

ni přímo v Domůvku, tentokrát byla šikovná 

Olinka a tety. Okolo půl jedenácté za námi 

do jídelny začali postupně přibíhat a naku-

kovat kluci, kteří nám, oblečeni do fotba-

lových dresů, dávali nenápadně najevo, že 

už je čas… fotbal nepočká. Kluci se na nás 

prý celý týden připravovali, a tak jsme byli 

všichni zvědaví, jak fotbalový zápas mezi 

týmy Inter Cars a Strážnice dopadne! Dopili 

a dojedli jsme poslední kousky a šup také do 

fotbalového a boj mohl začít. Nejprve foto 

obou týmů a už nic nebránilo fotbalistům, 

aby mohli porovnat síly – mládí proti zku-

šenostem. Počasí nám přálo, sluníčko svítilo 

od rána a vydrželo až do večera. Zápas byl 

celou dobu nerozhodný, ale nakonec přece 

jen bylo vidět, kdo trénoval a kdo ne, a tým 

Inter Cars prohrál 5 : 4! Pro všechny to byla 

veliká zábava a pro náš tým i docela náročné 

chvilky, zvlášť když si strejda Michal natáhl 

kolení vazy a byl po zbytek dne bohužel 

„out“. Naštěstí to nebylo zase tak vážné a tým 

Strážnice se může při první příležitosti těšit 

na odvetu.

Po absolvování turnaje na nás čekal výborný 

oběd opět v režii šikovné Olinky a tet. Když 

jsme byli všichni plni, ti nejmenší šli do po-

stýlek a celý Domůvek měl polední klid, kte-

rého jsme také využili a odpočinuli si. 

Hodinku nato jsme už byli před vchodem 

Strážnického skanzenu, kde se každoročně 

o Velikonocích koná víkend s názvem „Fa-

šanky, fašanky, Velká noc ide“, což je akce se-

znamující návštěvníky s masopustními a jar-

ními zvyky. Součástí programu je řemeslný 

jarmark s ukázkami zdobení kraslic, pletení 

pomlázek, ochutnávky vín apod. Cesta skan-

zenem byla moc příjemná, zastavili jsme se 

u každého stánku, poslušně poslouchali vý-

klad a poznávali tradice dřívějších dob. Jak 

se co dělalo, co se peklo, nechyběly ukázky 

tradičních tanců v krojích, ochutnávky ty-

pických velikonočních pokrmů a zabijačky. 

K tanci byla vyzvána i jedna z našich kolegyň 

Šárka, která se toho nebála, a tanec si jistě 

naplno užila. K vidění bylo i předení na kolo-

vrátku nebo vlastnoruční výroba píšťal z mla-

dých proutků. Po cestě jsme se nevyhnuli 

koledníkům, kterým neunikla Kristýnka, a že 

ji nešetřili! Potkali jsme i malé kozičky, které 

jsme si mohli pohladit, ty se líbily opravdu 

všem. Pomalu jsme se uťapaní asi okolo páté 

hodiny vraceli zpět. V Domůvku nás ještě če-

kaly ukázky moderního a street tance, zpěvu 

v podání těch nejšikovnějších a prohlídka 

fotek z akcí a dovolené, kterou si děti užívaly 

minulý rok v Chorvatsku. Před odjezdem od 

nás ještě každý dostal velikonoční nadílku, 

a ani my jsme neodjížděli s prázdnou. Děti 

nám namalovaly spousty krásných obráz-

ků a vyrobily vtipné postavičky z moduritu. 

Ještě jednou děkujeme! Pak jsme se už jen 

rozloučili, nastartovali automobily a asi oko-

lo šesté hodiny plni nových zážitků vyrazili 

zpět do Prahy.

Jsme moc rádi, že se nám výlet na Moravu 

opět vydařil, a věříme, že si ho obě strany 

pěkně užily.

Další společná akce nás čeká v červnu, 

více se ale dozvíte později, a to v příštím 

čísle IC Journalu. Budeme se těšit brzy na

shledanou!

AKCE

4 + 1 ZDARMA



 

COMMA OIL
Více než 30 let je značka COMMA synony-

mem kvality v oboru automobilových ma-

ziv a produktů pečující o dvou- i čtyřstopé 

miláčky. Oleje značky COMMA jsou součástí 

petrolejářského gigantu MOBIL oils Co., díky 

čemuž si v povědomí svých zákazníků ucho-

vávají záruku vysoké kvality. 

Společnost COMMA Oil spolupracuje na vý-

voji svých produktů s Formule Palmer Audi 

a vzájemnou spoluprací se snaží dosáhnout 

nejvyšší kvality celého portfolia olejů této 

značky. Značka COMMA vznikla za přispění 

automobilových nadšenců a je prokazatelně 

vnímána její velmi vysoká úroveň, což doka-

zují mnohá ocenění. 

COMMA byla mnoho let spojována s vítěz-

nými týmy TOCA britského šampionátu sil-

ničních vozů a série Caterham Motorsport. 

Společnost COMMA Oil také spolupracuje 

jako sponzor a technická podpora v FPA For-

mula Palmer Audi.

Rafi nérie této společnosti je umístěna v Ken-

tu na jihu Velké Británie. Distribuční síť v ze-

mích Beneluxu zaručuje dobrou dostupnost 

produktů značky COMMA v zemích Evrop-

ské unie.

Oleje značky COMMA se snaží být pro zá-

kazníky jedničkou při volbě olejů do svých 

automobilů, vzhledem ke své kvalitě a ceně. 

Maximalizují výkon a prodlužují životnost 

automobilu. Hledáte-li kvalitu za rozumnou 

cenu, pak jsou právě oleje značky COMMA 

tou nejvhodnější variantou pro vás. 

Oleje zn. COMMA zaručují:

–  ochranu motoru za všech provozních     

podmínek;

– dokonalou čistotu motoru;

– nízké tření pro nižší spotřebu paliva;

– dobrou ochranu proti opotřebení.

Moto společnosti: 

Sdílejte naše nadšení pro náročné

 
    X-FLOW TYPE LL 5W30

– Plně syntetický motorový olej, zajišťuje dokonalou čistotu motoru, snižuje emise

 a prodlužuje životnost motoru.

– Vhodný pro benzinové i naftové motory, s prodlouženým intervalem výměny oleje.

Specifi kace:

SAE 5w30, API SL, CF, ACEA A3/B3, A3/B4, GM-LL-A-025 (Opel B 040 2095); 

GM-LL-B-025 (Opel B 040 2098), VW 502.00/VW505.00

     X-FLOW TYPE PD 5W40

– Plně syntetický motorový olej, zajišťuje dokonalou čistotu motoru, snižuje emise

 a prodlužuje životnost motoru.

– Speciální složení vhodné pro vozidla zn. VW/Audi/Škoda.

Specifi kace:

SAE 5W40, API SL, CF, ACEA A3/B3, A3/B4, VW 505.01, Ford WSS M2C917-A 

    X-FLOW TYPE G 5W40

– Plně syntetický motorový olej, zajišťuje dokonalou čistotu motoru, snižuje emise

  a prodlužuje životnost motoru.

– Vhodný pro benzinové i naftové motory, motory s vstřikováním, víceventilové

 i turbodmychadly poháněné motory.

Specifi kace:

SAE 5W40, API SL CF, ACEA A3/B3, MB 229.1, VW 502.00/505.00

    X-FLOW TYPE F 5W30

– Syntetický motorový olej vhodný pro benzinové i naftové motory, motory 

 s vstřikováním, víceventilové i turbodmychadly poháněné motory.

– Poskytuje efektivní ochranu za všech provozních podmínek.

Specifi kace:

SAE 5W30, API SL CF, ACEA A1 B1

    X-FLOW TYPE S 10W40

– Syntetický motorový olej vhodný pro benzinové i naftové motory, motory 

 s vstřikováním, víceventilové i turbodmychadly poháněné motory.

– Poskytuje efektivní ochranu za všech provozních podmínek.

Specifi kace:

SAE 10W40, API SL CF, ACEA A3/B3, VW 502.00/505.00

    X-FLOW TYPE MF 15W40

– Minerální motorový olej vhodný pro benzinové i naftové motory, motory 

 s vstřikováním, víceventilové i turbodmychadly poháněné motory.

– Olej obsahuje speciální minerální přísady snižující opotřebení a prodlužující

 životnost motoru.

Specifi kace:

SAE 15w40, API SL CF CG-4, ACEA A3 B3 E2, MB 228.1, 229.1, VW 502.00, 505.00

Volvo VDS, MAN 271, Allison C-4

NOVINKA 

* Uvedené ceny jsou maloobchodní v Kč bez DPH a platí jen po dobu akce 4 + 1 ZDARMA, 

tj. od 1. 7. 2009 do 30. 9. 2009. Změna cen vyhrazena.

420 Kč*

420 Kč*

512 Kč*

720 Kč*

828 Kč*

728 Kč*

V SORTIMENTU OLEJŮV NABÍDCE INTER CARS

AKCEAKCE

4 + 1 ZDARMA
nakupte 5L balení olejů COMMA X-FLOW za cenu 4L!

Akce probíhá 1. 7.–30. 9. 2009

„1L ZDARMA“
„1L ZDARMA“
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Výfuky

kvalita v sortimentu Inter Cars
Společnost Inter Cars vám přináší nabídku pružných členů (fl exi) ze sortimentu BOSAL,

určených pro opravy výfukových systémů.

Pružné členy (fl exi) Bosal zamezují přenosu vibrací motoru do výfukového systému a díky tomu snižují
přenos rezonancí do vnitřního prostoru kabiny vozidla

Výhody fl exi členů:

�  univerzální použití 

�  vysoká životnost

�  jednoduchá montáž

�  zvýšení jízdního komfortu 

�  ochrana výfukového systému

    před poškozením

�  redukce hluku

Výběr ze sortimentu pružných členů (fl exi) BOSAL
INNER BRAID – třívrstvé provedení s vnitřní vodicí fl exi trubkou

Objednací číslo Typ Vnitřní průměr (mm) Délka průžného členu (mm) Celková délka (mm) Cena
BOS265-307 B 45 153 153 329   
BOS265-309 B 45 200 200 370   
BOS265-311 B 45 230 230 440   
BOS265-313 B 45 260 260 492   
BOS265-305 B 45,5 102 102 340   
BOS265-315 B 50 95 95 380   
BOS265-321 B 50 230 230 507   
BOS265-325 B 50 282 282 607   
BOS265-317 B 51 150 150 363   
BOS265-323 B 51 252 252 608   
BOS265-329 B 55 150 150 472   
BOS265-333 B 55 220 220 604   
BOS265-335 B 55 250 250 636   
BOS265-337 B 55 280 280 672   
BOS265-327 B 56,5 101 101 392   
BOS265-339 B 63 203 203 708   
BOS265-341 B 63 252 252 824   
BOS265-709 A 38 158 272 612   
BOS265-711 A 42 158 272 612   
BOS265-713 A 42 269 383 816   
BOS265-701 A 45 158 272 540   
BOS265-703 A 45 208 322 588   
BOS265-705 A 45 269 383 756   
BOS265-731 A 48 158 272 640   
BOS265-319 A 49 166 200 528   
BOS265-717 A 50 158 272 640   
BOS265-719 A 50 208 322 688   
BOS265-721 A 50 269 383 853   
BOS265-707 A 51,5 156 270 624   
BOS265-723 A 52 126 240 640   
BOS265-725 A 52 208 322 688   
BOS265-727 A 54 158 272 680   
BOS739-137 A 54 200 345 768   
BOS265-729 A 60 158 272 792   

INTERLOCK – třívrstvé provedení s vnitřní vodicí ocelovou trubkou

(použití hlavně v kombinaci s katalyzátorem)
Objednací číslo Typ Vnitřní průměr (mm) Délka pružného členu (mm) Celková délka (mm) Cena

BOS265-609 A 38 158 272 676   
BOS265-611 A 42 158 272 684   
BOS265-613 A 42 269 383 940   
BOS265-631 A 48 158 272 728   
BOS265-517 A 50 158 272 728   
BOS265-519 A 50 208 322 800   
BOS265-521 A 50 269 383 996   
BOS265-623 A 52 126 240 728   
BOS265-625 A 52 208 322 800   
BOS265-627 A 54 158 272 784   
BOS265-629 A 60 158 272 896   
BOS265-561 B 45 95 95 444   
BOS265-677 B 45 250 250 792   
BOS265-679 B 50,5 200 200 684   
BOS265-681 B 50,5 250 250 908   
BOS265-573 B 51 190 190 604   
BOS265-571 B 55,5 190 190 652   
BOS265-585 B 55,7 105 105 500   
BOS265-587 B 60 120 120 504   

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

Typ A: se vstupními trubkami, Typ B: bez vstupních trubek
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Přinášíme vám další osobní zkušenost s jednou z nejvýkonnějších mašin světa

– Dodge Viper SRT10. 

Nepochybuji, že začíst se do článku vás všechny přinutily obrázky. Nevěřím, že 

existuje člověk, který by mohl upřímně tvrdit, že Viper se mu nelíbí. Design první 

i druhé generace jsou jen svaly, testosteron a vše, co v komiksech charakterizuje 

slapské auto. A to se líbí klukům samozřejmě babám a dokonce i buzíkům. 

Viper 2. generace vyhrál ve velkém celosvětovém hlasování gaye v roce 2007 

titul Nejlepší auto pro noční kluby – Best night club car 2007. Toto v žád-

ném případě není dehonestace, ale pocta. Pocta jeho auře, tvaru a výkonu. 

Než prozradím, jaké to je jezdit ve Viperovi, stručně vám jeho 2. generaci 

představím. 

O projektu Viper se začalo v hlavní budově Chrysler hovořit již v roce 

1988. Od počátku to byl projekt retrohotrodu jako znovuzrození vý-

konného amerického sporťáku. Hlavní duševní předlohou koncepce 

byla legenda AC Cobra. První generace zmije (viper) přišla na svět 

v roce 1992 a vyráběli ji celých 10 let. Zhruba v polovině svého ži-

vota, koncem roku 1996, podstoupila modernizaci, kterou v USA 

považují za dost velkou na to, aby tvrdili, že jde o nové auto. 

Klasičtí amíci – stále přehánějí a zveličují. Skutečná 2. generá-

la s úplně novou mechanikou a karoserií přišla v roce 2003. 

Tu také nedávno pro rok 2008 modernizují. Mašina na ob-

rázcích je z poslední řady, ale nebudu předbíhat. Viper od 

počátku charakterizuje velkoobjemový motor V10. První 

generace měla osmilitr, a už tento objem budil u mnoha 

závistivců pohoršení. Podle klasického amerického hesla 

podloženého megalománií, že objem ničím nenahradíš 

(there is no replacement for displacement), dostala 2. 

generace v roce 2003 motor s objemem zvětšeným na 

8,3 litrů. To a další úpravy motoru posunulo max. výkon 

na 368 kW (500 k). Naoko velké číslo. Ale když zkontrolu-

jete důležitý parametr litrového výkonu, který amíkům 

nikdy nešel, zjistíte, že je to velmi bídných 44 kW (60 k) na 

litr. První generace s osmilitrem s výkonem nejprve 294 

kW (400 k) a později 331 kW (450 k) měla litrový výkon 

ještě bídnější, 36,8 kW (50 k) / l a 41,3 kW (56 k) / l. 

Jak jsem uvedl, objem motoru pro 2. generaci zvětšili na 8,3 

litru. To posunulo i točivý moment na hodnotu ohromných 

712 Nm. Částečně se konstruktérům podařilo snížit hmot-

nost káry a značně vylepšit podvozek i torzní tuhost rámu, 

Dodge Viper SRT10 
rok výroby 2008 

Motor: zážehový litinový V10 uložený podélně za přední nápravou

s hliníkovými hlavami válců, úhel rozevření válců 90°, vrtání x zdvih – 

103 x 100,6 mm, kompresní poměr 10,2 : 1, objem 8 383 cm3, 2 ventily na vá-

lec, rozvod 2 x OHV, variabilní časování výfukových ventilů, variabilní sání, dvo-

jitá el. škrticí klapka, max. výkon 447 kW (600 k) / 6 100 ot., max. točivý moment

760 Nm / 5 000 ot., litrový výkon 53,2 kW (72,3 k) / l. 

Pohon: jednokotoučová suchá spojka, 6 stupňová mechanická převodovka Tremec 

6060, pohon zadních kol přes Torsen samouzavírací diferenciál. 

Podvozek: nezávislé zavěšení všech kol, vpředu i vzadu lichoběžníková náprava, nastavitel-

né tlumiče, krutné stabilizátory. 

Karoserie: dvoudveřová, dvoumístná typu roadster, uložená na centrálním rámu. 

Rozměry / hmotnost: š x v x d – 4 460 x 1 910 x 1 210 mm, pohotovostní hmotnost – 1 570 kg, vý-

konová hmotnost – 3,51 kg / kW. 

Dynamické parametry: max. rychlost – 310 km / h, zrychlení z 0 na 100 km / h – 3,7 s.

Super hotrod Super hotrod 

červenec
2009 Recenze
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čímž se výraz-

ně zlepšily jízdní vlast-

nosti tohoto kladiva, doposud vhodného 

snad jen na sprinty a dlouhé táhlé zatáčky. 

Překvapivé je, že samotný pevnější rám 

nové generace je navíc o 36 kg lehčí. V od-

dělení SRT (Street and Racing Technology) 

měli dokonce připraven ještě pevnější 

rám, který však kvůli výrobním nákladům 

nakonec nepoužili, což je velká škoda, 

protože poměr cena / výkon je v případě 

Vipera SRT10 jeden z nejlepších na světě. 

Jistě vás dostane do kolen informace, že 

tato mrcha na obrázcích vyšla v přepočtu 

na 3,5 milionu korun! Nemám info o tom, 

že by na světě existovalo sériově vyráběné 

auto, které by dokázalo nabídnout více ki-

lowattů za méně peněz. A to ještě nevíte, 

jaký výkon má modernizovaná verze. Brzy 

se to dozvíte, nemějte obavy! Špičkově 

připravený podvozek však celkem ne-

zapadl prachem. Většina 

jeho dílů 

se objevila na 

super šíleném Hennessy Vi-

per Venom 1000 twinturbo. 

Vždy mě dost překvapovalo, proč je zá-

kladní karosérskou verzí Vipera verze 

s otevírací střechou, nejprve targa a nyní 

roadster. Toto řešení je ve světě super vý-

konných mašin velmi vzácné. Ale všech-

no jsem po jen černé nakládačce celkem 

rychle pochopil! S Viperem si kupujete 

nejen moderní hotrod, ale i saunu. Už se 

nedivím, že drtivá většina prodaných Ps-

kov jsou verze s odnímatelnou střechou. 

Teploty za obrovským motorem při velké 

převodovce a vedle rozměrných výfuků 

vyvedených po každé straně v prazích 

v kokpitu dosahují slušně přes 40 °C bez 

ohledu na počasí. Samozřejmě, má to klí-

mu, ale nic sofi stikovaného, jako by měla 

většina evropských mašin pyšných na ti-

tul supercar, tedy něco automatického či 

digitálního. Zde to funguje pouze tak, že 

buď mrazí, nebo nechladí. Buď je člověk 

nemocný, anebo je nemocný. Rozdíl je jen 

zda od nachlazení, nebo od přehřátí. 

Druhá generace po modernizaci z konce 

loňského roku pro modelový rok 2008 

je dosud nejvýkonnějším běžným Vipe-

rem. Motor má objem 8,4 litrů. Samotný, 

v tomto případě zanedbatelný, nárůst ob-

jemu o 0,1 litru vůbec není zodpovědný 

za velmi slušný nárůst výkonu. Nejnovější 

model má totiž 

výkon rovných 

600 koní, tedy 

čímž se výraz-

ně zlepšily jízdní vlast-

se objevila na

super šíleném Hennessy Vi-

per Venom 1000 twinturbo.

Vždy mě dost překvapovalo, proč je zá-

kladní karosérskou verzí Vipera verze

600 koní, tedy 

p j ,

jaký výkon má modernizovaná verze. Brzy 

se to dozvíte, nemějte obavy! Špičkově 

připravený podvozek však celkem ne-

zapadl prachem. Většina 

jeho dílů 
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442 kW. Podstatně přepracovaný motor 

má zvětšené kanály sání i výfuku v hliní-

kových hlavách válců, větší sací ventily, 

variabilní časování výfukových vačkových 

hřídelů Mechadyne a dvojitou elektronic-

kou škrticí klapku. Nové profi ly vačkových 

hřídelů a tužší ventilové pružiny umožnily 

posunout elektronický omezovač otáček 

o 300 ot. výše. Na vývoji tohoto motoru 

se okrajově podíleli i pánové z McLarenu 

a společnosti Ricardo Consulting Engi-

neers. Řídící elektroniku mají na svědomí 

pánové z Continental AG, nedávno ještě 

divize Siemens Automotive. 

Novinkou v modelu 2008 je použití nové

6 stupňové mechanické převodovky Tre-

mec 6060, která má až 3 násobný synchron 

na prvním rychlostním stupni a po dvou 

synchronech na každém dalším. Zadní ná-

prava Dana M44-4 má v porovnání s mode-

ly 2003–2006 nyní GKN ViscoLok samouza-

víratelný diferenciál torsen, který výrazně 

pomáhá přenést ohromný točivý moment 

760 Nm na povrch, ale zároveň s autem 

řádně cvičí a při každé příležitosti ho bere 

bokem. Vézt se v této mrše není problém, 

ale jezdit na ní vyžaduje extrémní dáv-

ku odvahy, citu, schopností a zkušeností. 

Jedno neopatrné stisknutí plynu zname-

ná buď kouř od kol, nebo takový bok, až 

z toho zůstávají zelení nejen pasažéři, ale 

i všichni kolem. Toto je pravý hardcore pro 

všechny, kteří se nebojí smrti. Víte proč? 

Čtěte pozorně! Viper SRT10 vám ovládání 

usnadní jedině dvěma prvky, a to takový-

mi, jaké měla auta v Evropě již v 80. letech! 

Má jen posilovač řízení a ABS. Nic víc, pří-

sahám! Samému se mi to nechtělo věřit. Je 

to s ním o to strašidelnejší, o co horší jsou 

cesty, po kterých jezdí. A tedy, že u nás 

o ty špatné se zvlněným povrchem, špat-

ným klopením a bídnou přilnavostí vůbec 

není nouze, jistě víte i sami. Všude tam jde 

při rychlé jízdě na této zmiji o život! A to 

doslova. A právě to je to, co na této hard-

corové mašině mnohé láká. V tiskových 

materiálech o novince se všude uvádí, že 

jízdní vlastnosti i ovladatelnost poslední 

verze jsou díky zrušení použití run-fl ato-

vých pneumatik ve prospěch špičkových 

Michelin Pilot Sport 2, jinému nastavení 

pružin, tlumičů a krutných stabilizátorů 

podstatně čitelnější a lepší než dříve. Ne-

chci být zlý, ale fakt by mě zajímalo, jaké 

asi byly předtím. V několika testech kva-

litních evropských magazínů jsem hlavně

u 1. generace četl, že svižná jízda je rela-

tivně v pohodě, ale nakládačka je ve verzi 

RT/10 i GTS doslova hrůzostrašný zážitek 

plný adrenalinu. Všichni si vlastně gratulo-

vali, když auto na konci každé takové jízdy 

zůstalo celé. 

Stále zde však budou prvky, pro které se 

vyplatí vraždit! Tvar Vipera, bez ohledu 

na generaci, je jedním z nich. Druhým je, 

samozřejmě výkon, surová síla krutonme-

trů a v neposlední řadě zvuk motoru. V10 

v akci dělá stejné zimomřivky jako stíhačka 

nebo dobře udělaný motor v motorovém 

člunu. Nebudu se zde o tom rozepisovat 

více, protože je to jen mlácení prázdné slá-

my. To je prostě třeba slyšet a cítit. Ty vib-

race jsou nezaměnitelné a amíci vědí, proč 

ani extra neusilují motoru zajistit hladký 

sametový chod, jako mají moderní záže-

hové desetiválce v BMW, Porsche, Lambo 

či Audi. 

Mít sériové auto, které vystřelí na kilo jen 

za 3,7 s, čtvrt míle zvládne za 11,6 s a do-

sáhne skoro 310 km / h, a to za 3,5 milio-

nu korun, je skutečně neskutečné. Každé 

jiné auto s podobnými parametry stojí 

o 50–100 % více. Viper SRT10 za vší svojí 

konkurencí v oblasti technologie, pokro-

kovosti konstrukce a vymožeností výrazně 

zaostává, ale právě to je jeho plus. Viper 

totiž vlastně ani není pravý supercar. Je to 

moderní hotrod, přesně takový, jakým měl 

být svého času Plymouth PROWLER, který 

měl vlastně všechno, jen ne motor… 

totiž vlastně ani není pravý supercar. Je to 

moderní hotrod, přesně takový, jakým měl 

být svého času Plymouth PROWLER, který 

měl vlastně všechno, jen ne motor… 
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Lakované
brzdové kotouče
Přednosti kotoučů Bosch:
 Rozsáhlé know-how v oblasti brzdových systémů
 Vysoká tepelná vodivost
 Minimální výrobní tolerance
 Vysoká mechanická a tepelná stabilita

Brzdové kotouče jsou i při krátké jízdě vystaveny obrovskému zatížení. Firma Bosch proto v otázce kvality 

nezná kompromisů, což dokazuje fakt, že většina automobilových výrobců se v prvovýrobě spoléhá 

právě na brzdové kotouče Bosch. Celosvětově vyrobí Bosch na 30 milionů kotoučů ročně, což ho řadí na 

přední místa mezi výrobci.

Brzdové kotouče Bosch jsou vyráběny z ocelolitiny, čímž je minimalizována přítomnost příměsí vzduchu 

(tzv. lunkrů) a vnitřních pnutí. Nároky na komfort se neustále zvyšují. Proto Bosch již několik let nabízí 

program kotoučů typu High-Carbon. Ty jsou vyráběny z vysoce kvalitní šedé litiny s vysokým obsahem 

uhlíku a vykazují výrazně lepší odvod tepla ve srovnání s běžnými kotouči. Tím se snižuje tepelná defor-

mace, což má za přímý důsledek delší životnost, lepší brzdné vlastnosti a brzdění bez škubání.

Brzdové kotouče s nižší teplotou mají větší brzdný účinek, a proto především kotouče pro brzdové sys-

témy automobilů s vysokým výkonem mají vnitřní vzduchové chlazení. Mezi oběma brzdnými plochami 

leží průchozí duté prostory opatřené větracími lopatkami. Ty jsou uspořádány tak, aby při jízdě docháze-

lo k proudění vzduchu dutými prostorami. Proudící vzduch přitom odvádí teplo z kotoučů.

U brzdových kotoučů je důležitá také jejich povrchová úprava, neboť při špatné odolnosti vůči okolním 

vlivům jsou náchylné ke korodování. Proto má společnost Bosch ve své nabídce lakované kotouče, je-

jichž speciální lakování chrání kotouče před korozí minimálně pětkrát déle než konzervační přípravky 

na bázi oleje.

V nabídce společnosti Inter Cars najdete rozsáhlý sortiment brzdových systémů od společnosti Bosch, 

včetně celé řady brzdových kotoučů.

Objednací číslo Cena
0 986 479 310 2 275
0 986 479 320 2 200
0 986 479 322 2 845
0 986 479 324 2 715
0 986 479 325 2 845
0 986 479 326 2 330
0 986 479 327 2 175
0 986 479 328 1 810
0 986 479 330 2 485
0 986 479 333 2 975
0 986 479 334 3 490
0 986 479 335 1 320
0 986 479 336 1 475
0 986 479 337 1 425
0 986 479 338 1 530
0 986 479 339 1 425
0 986 479 340 1 915
0 986 479 342 2 585
0 986 479 343 2 535
0 986 479 346 1 605
0 986 479 348 2 770
0 986 479 352 1 555
0 986 479 353 1 840
0 986 479 355 2 120
0 986 479 356 1 840
0 986 479 357 2 095
0 986 479 358 2 150
0 986 479 359 2 225
0 986 479 361 2 560
0 986 479 364 2 485
0 986 479 365 1 810
0 986 479 367 1 760
0 986 479 368 2 250
0 986 479 369 2 200
0 986 479 370 1 320
0 986 479 372 1 785
0 986 479 373 1 940
0 986 479 374 1 940
0 986 479 377 1 555
0 986 479 378 2 330

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

srpen
2008

červenec
2009Prodejní tip

36



P A R T N E RY O U R

Málokteré autodíly jsou tak intenzivně namáhány jako ložiska uložení tlumiče pérování. 
Ta totiž v dnešní době nejen tlumí otřesy, ale zároveň i optimalizují dynamiku jízdy 
a ovládání vozu, snižují vibrace a zabezpečují nejvyšší možné tlumení hluku. Pro 
uspokojování těchto vysokých nároků naše díly ve spolupráci s nezávislými instituty 
důkladně prověřujeme. Tak vzniká kvalita, která s úspěchem obstojí u Vás i na silnici. 
Další informace na internetové adrese www.ruville.de

MOTOR | PODVOZEK | SERVIS       KOMPETENTNÍ VÝROBCE AUTODÍLŮ PRO OSOBNÍ VOZY

KVALITA A OVĚŘENÁ 
PRECIZNOST JSOU PRO 
NÁS ROZHODUJÍCÍ: 
NAŠE LOŽISKA ULOŽENÍ 
TLUMIČE V KVALITĚ ORIGINÁLNÍHO 
VÝROBCE (OEM).
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Společnost FASEP patří mezi přední hrá-

če na trhu s garážovou technikou. Její 

historie se začala psát ve zlomovém roce 

1969, kdy byla v srdci Itálie založena malá 

rodinná fi rma. Byla založena s malým ka-

pitálem, který představoval ve větší míře 

pouze inovativní řešení a nové myšlenky. 

A právě schopnost přeměnit vize ve sku-

tečnost způsobila, že se FASEP stal celo-

světovým dodavatelem hi-tech garážové-

ho vybavení. 

Silnou stránkou FASEP je 40 let zkušenos-

tí, vlastní design a vývoj nových technolo-

gií, elektroniky a mechanických dílů.  Díky 

svému know-how se FASEP stal technolo-

gickým partnerem mnoha společností 

pohybujících se v oblasti vyvažování 

a geometrie kol. 

Výrobky FASEP můžeme najít ve více než 

50 zemích světa. Mezi klíčové trhy patří 

samozřejmě Evropa, ale také Střední vý-

chod nebo dokonce Japonsko. Od roku 

2000 je FASEP držitelem certifi kátu kvali-

ty ISO 9000:2000. Za 40 let se ze společ-

nosti FASEP stal přední výrobce a důležitý 

hráč, ale nezapře svoje skromné a rodin-

né začátky – i proto je jedním z jejích 

hesel: „Nebýt jen dodavatel, ale hlavně 

partner.“

Vzhledem k tomu, že se už výrobky FASEP 

zabydlely v sortimentu společnosti Inter 

Cars, podíváme se v tomto čísle do histo-

rie a připomeneme vám několik novinek, 

se kterými společnost FASEP přišla jako 

první v oblasti servisu kol. Představíme 

vám také zajímavosti a konkurenční vý-

hody výrobků FASEP – konkrétně zařízení 

pro geometrii kol:

Historie: 

1970 UNITRON GEUS: FASEP představu-

je první integrovanou mobilní vyvažovač-

kou kol – měřicí jednotka a hnací motor jsou 

v jednom zařízení. Tohoto plně elektronické-

ho zařízení se v letech 1970–1980 prodaly ti-

síce kusů. Přestože je dnes již zastaralá, stále 

se používá pro svoji sílu a přesnost.

1974 SINCROLEVEL je první italskou elek-

tronickou geometrií. Díky využití Synchro 

senzorů (původně vojenská technologie) 

dosahuje dosud nevídaných přesností v mě-

ření.  

1981 SINCROLOGIC: Představuje na trhu 

novou digitální technologii měření všech 4 

kol. FASEP je prvním výrobcem používajícím 

pro měření geometrie mikroprocesory. 

1982 SINCROLOGIC-V: První geometrie na 

světě, která využívá elektronickou databanku 

a monitor k zobrazení výsledků měření. Další 

světovou premiérou je užití tiskárny. Původ-

ně byla přijata s velkými pochybnostmi, ale 

dnes se stala standardem pro všechny geo-

metrie.

1983 VIDEOTRONIC: První vyvažovačka 

kol vybavená monitorem. Spolu s tím FASEP 

představil systém SENSONIC – zadávání dat 

kola. Dnes je patentován po celém světě. 

1987 VIDEOLOGIC CHROMATIC je první 

geometrie na světě vybavená osobním počí-

tačem. Uživatel může přidávat a upravovat vo-

zidla a poprvé je představena autokalibrace. 

1989 VIDEOTRONIC 2000 je první po-

čítačem řízená vyvažovačka kol. Pokročilý 

systém automaticky zastaví kolo v pozici pro 

aplikaci závaží. Je také vybavena tiskárnou 

a obrazovkou s vysokým rozlišením. 

1997: FASEP představuje TRAX system.

Celosvětová novinka – první senzor geome-

trie, který využívá k přenosu dat centrální 

jednotce rádiové vlny. Nové řešení dnes vy-

užívané mnoha výrobci.

2005: FASEP je průkopníkem technologie 

Windows XP v oblasti geometrií pro zvýšení 

užitné hodnoty a z důvodů zvládnutí složi-

tostí moderního zavěšení. 

Inovativní řešení: 

Samocentrovací svorky

Unikátní systém tříbodových synchro svo-

rek byl již od svého vzniku obdivován nejen 

zákazníky, ale i konkurencí. Sebepřesnější 

senzor nemůže spolehlivě fungovat bez 

správného a 100% spolehlivého uchycení 

na kole. Proto jsou všechny řady geometrií 

FASEP vybaveny vysoce kvalitními a robust-

ně zpracovanými svorkami. Použitím těchto 

svorek odpadá riziko špatného uchycení 

senzoru vlivem nepřesností ráfku. Odpadá 

taktéž ne zcela spolehlivé a bezpochyby 

časově náročné kompenzování případných 

nerovností. 

Samocentrovací svorky FASEP byly navr-

ženy tak, aby zaručily 2 základní funkce: 

1.  samovycentrování svorky na ráfku kola; 

2.  kolmou pozici (90 stupňů) osy senzoru 

k ose kola. 

Jenom pro představu – každá svorka pro-

chází během procesu výroby náročným tes-

továním a odchylka při testu kolmosti nesmí 

překročit 0,15 mm.

RÁDIOvý přenos signálu Systém senzo-

rů WinTRAX nabízí digitální rádiový přenos 

Hlavní rozdíly oproti infračervenému 

přenosu: 

1.  Infračervený přenos musí být v přímé linii, 

zatímco při použití rádiových vln dochází 

k toku dat, i když senzory nejsou v přímém 

kontaktu s centrální jednotkou.

2.  Infračervený přenos je mnohem poma-

lejší, jelikož je zpožděn, aby se zabránilo 

konfl iktům při přenosu dat. (Infračervený 

přenos nemůže být upravován během 

měření.)

3.  Infračervený přenos je mnohem náročněj-

ší na energii než rádiový. 

Výhody rádiového přenosu signálu:

1.  Vzhledem k tomu, že není vyžadován 

přímý vizuální kontakt senzorů s centrál-

ní jednotkou, je instalace celého zařízení 

mnohem více fl exibilní a taktéž měření 

může být prováděno ve vzdálenosti od 

montážní jámy nebo zvedáku.

2.  Rychle se obnovující měřené hodnoty 

umožňují úpravy téměř v reálném čase. 

3.  Baterie vydrží více než 8 hodin bez nut-

nosti nabíjení, což s přehledem pokryje 

celý pracovní den.

Zákaznická DATABANKA

„Zákaznická Databanka“ umožňuje obsluze 

uložit veškerá data hned poté, co je měření 

ukončeno. Poslední údaje jsou uloženy pro 

každého zákazníka a každé auto. Uložená 

data se dají vyvolat pokaždé, když zákazník 

navštíví dílnu. Uložená data se navíc dají po-

rovnat s aktuálním měřením. 

Zákaznická databanka geometrií FASEP se 

značně liší od konkurenčních. Například na 

geometriích Corghi můžou zákazníci na 

konci měření uložit výsledky, které se dají 

v budoucnu opět vyvolat. To je ale vše. U ge-

ometrií FASEP se dají zákaznická data zobra-

zit před započetím měření, dají se dopisovat 

poznámky a připomínky, ale hlavní výhodou 

je možnost porovnávat všechna dosavadní 

měření. To je velmi důležitá funkce, která 

umožňuje odhalení problémů. Názorné 

zobrazení výsledků i porovnání na monitoru 

může sloužit jako důkaz o správně provede-

ném seřízení.
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Z nabídky vybíráme:

PNEUSERVIS FASEP

– špičková italská kvalita

– 3D konzole pro intuitivní ovládání

– autokalibrace, autodiagnostika

– určeno pro osobní a lehké užitkové vozy

– ceny kompletu již od 89 900,- bez DPH

DIAGNOSTIKA TEXA TRIBOX / NAVIGATOR 

– kompletní diagnostika pro osobní i nákladní automobily a motocykly

– jednoduché ovládání

– doprava a zaškolení personálu zdarma

– ceny již od 69 300,- bez DPH

ZVEDÁKY EUROLIFT

– profesionální garážové vybavení – vyrobeno v Itálii

– elektromechanický / hydraulický pohon

– asymetrická ramena

– nosnost až 3,5 t

– ceny již od 57 300,- bez DPH

GEOMETRIE FASEP

– unikátní systém přenosu pomocí rádiových vln

– jednoduchá a rychlá příprava vozidla – pod 2 min

– vlastnosti 3D geometrie za nepoměrně lepší cenu

– doprava a zaškolení personálu na místě instalace zcela zdarma

– kompletní řešení již od 249 000,- bez DPH

VOZÍK S VYBAVENÍM TOPTUL GCAJ0012

– 227 kusů nářadí s neomezenou zárukou

– součástí vozíku je pracovní plocha

– zámkový systém zamezuje převrácení a vysypání vozíku

– ceny již od 23 500,- Kč bez DPH

S Inter Cars to není problém! Všichni registrovaní zákazníci mají nyní možnost vybavit si svou dílnu
potřebným zařízením na splátky. Nabízíme zvedáky a geometrie, diagnostiku a klimatizační jednotky, 
vybavení pneuservisu, dílenské vozíky, plničky a odsávačky olejů a mnoho dalších vč. příslušenství.

Sami si určíte délku splácení!

Neztrácejte čas a využijte naší nabídky!

POTŘEBUJETE VYBAVIT VÁŠPOTŘEBUJETE VYBAVIT VÁŠ
SERVIS A CHYBÍ VÁM PENÍZE?SERVIS A CHYBÍ VÁM PENÍZE?

Podrobnější informace získáte u našich obchodních zástupců nebo na kterékoli pobočce Inter Cars.
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Mezi strategické dodavatele společnosti

Inter Cars patří fi rma WABCO, která je 

jedním z předních světových výrobců ří-

dicích systémů elektronických brzd, sta-

bilizace podvozku a pérování pro těžká 

užitková vozidla.

V tomto čísle bychom vám rádi představi-

li produkt fi rmy WABCO – TIRE PREMIUM 

SEAL, který umožňuje rychle a snadno 

provést opravu pneumatiky užitkového 

vozidla.

Výhody:

� Jednodušší a bezpečnější oprava.

� Zkrácení doby opravy na silnici.

�  S opravenou pneumatikou lze ujet až 

1 000 km.

� Není nutné rezervní kolo.

� Technologie bez obsahu latexu.

� Šetrné k životnímu prostředí.

Úspora peněz

Po důkladném utěsnění propíchnuté pne-

umatiky pomocí WABCO Tire Premium 

Seal lze s pneumatikou ujet dalších téměř 

1 000 km nebo ji používat až 14 dní. Nebu-

dete muset čekat na pojízdný servis nebo 

kupovat novou pneumatiku. Pneumatiku 

lze trvale opravit a není třeba kupovat 

novou, čímž se prodlouží její životnost. 

Není zapotřebí vozit rezervní kola, pokud 

to není vyžadováno vyhláškou, čímž lze 

snížit hmotnost vozidla až o 300 kg, snížit 

náklady a zvýšit užitečnou zátěž. 

Rychlost

Nástroje na demontáž ventilku v sou-

pravě WABCO Tire Premium Seal jsou 

konstruovány tak, abyste mohli ventilek 

rychle a snadno demontovat, přes otvor 

ventilku naplnit pneumatiku přípravkem 

WABCO Tire Premium Seal a ventilek zpět 

namontovat. Dojde k vzduchotěsnému 

spojení pneumatiky a WABCO Tire Pre-

mium Seal Container, které zabraňuje 

jakémukoli úniku. WABCO Tire Premium 

Seal umožňuje provést opravu pneuma-

tiky rychle a bezpečně. S pneumatikou 

můžete ihned jet rychlostí do 80 km/h, 

v závislosti na místních dopravních 

předpisech. WABCO Tire Premium Seal 

doplňuje integrovaný systém monitoro-

vání tlaku v pneumatikách WABCO IVTM 

(Integrated Vehicle Tire Pressure Monito-

ring). IVTM dokáže rozpoznat významné 

změny tlaku v pneumatikách způsobené 

netěsností ještě dříve, než dojde ke zni-

čení pneumatiky.

Prodloužení životnosti pneumatik

WABCO Tire Premium Seal je založen na 

bezlatexové technologii a využívá čás-

tice mikrovláken s vynikajícími těsnicí-

mi vlastnostmi a velkými výkonovými 

rezervami. Při tomto nedestruktivním 

procesu opravy nedochází ke změnám 

fyzikálních vlastností pneumatik. Díry po 

propíchnutí (např. od šroubů či hřebů) až 

do průměru deset milimetrů lze spoleh-

livě utěsnit a pneumatiku dále používat. 

Později může být pneumatika po konzul-

taci v pneuservisu opravena a dokonce 

protektorována, aby vyhovovala místním 

normám a požadavkům.

Čistota

WABCO Tire Premium Seal je šetrný k život-

nímu prostředí, neboť používá vodou ředi-

telné částice mikrovláken, které lze snadno 

a bez nebezpečí pro životní prostředí umýt. 

Když nastane čas na řádnou opravu defek-

tu, vytře se pneumatika tkaninou a zbytky 

těsnicího prostředku se vypláchnou vo-

dou, kterou je možné ve shodě s místními 

předpisy vypustit do odpadu.

Tento těsnicí prostředek byl posouzen, 

testován a schválen předními výrobci 

vozidel a získal bezpečnostní osvědčení 

průmyslových certifi kačních orgánů, jako 

je Technischer Überwachungs-Verein 

(TÜV) a DEKRA.

WABCO Tire Premium Seal si můžete 

objednat na pobočkách Inter Cars pod 

číslem 899 900 001 0.

Pomocí kompresoru nákladního vozidla 
načerpejte těsnicí hmotu přes nástroj na 
demontáž ventilku, který také zabraňuje unikům.

Během deseti minut opravíte defekt 
a můžete pokračovat v jízdě!

Pomocí tlakoměru, který je společně 
s 10 m dlouhou hadicí součástí soupravy, 
pravidelně kontrolujte tlak v pneumatice.

Nástroj na demontáž ventilku umožňuje snadno 
odstranit ventilky z jednoduchých i dvojitých 
pneumatik bez nutnosti demontovat kolo.

TIRE PREMIUM SEAL WABCO
nepostradatelná nouzová sada

pro pneumatiky s defektem

Michal Holík
Produktový manažer LKW
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Nejširší nabídka náhradních dílů pro 
nákladní vozidla, přívěsy a návěsy

v České a Slovenské republice

MAN, DAF, VOLVO, MERCEDES, SCANIA, RVI, IVECO,

nápravy: SAF, BPW, ROR, SMB

V naší nabídce naleznete:

• Vzduchové brzdové systémy.  

• Brzdové desky a obložení.  

• Brzdové kotouče a bubny.

• Spojky a lamely.

• Světla.

• Chladiče. 

• Filtry. 

• Měchy pérování.

• Tlumiče pérování. 

S vaším požadavkem se můžete obrátit na

jakoukoliv pobočku Inter Cars v ČR a SR.

• Karosářské díly. 

• Motorové díly. 

• Díly řízení.

• Výfukové díly. 

• Díly palivové soustavy.

• Díly převodovky.

• Brzdové páky.

• Provozní kapaliny.  

• Příslušenství a doplňky.
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40 let HEPU

Firma HEPU je se svou více než 40letou his-

torií známa jako výrobce kvalitních vodních 

pump pro motorová vozidla. Všude, kde běží 

motory nebo kde se vozidla využívají k do-

pravě a transportu, jsou jedinečné značkové 

produkty HEPU obzvlášť ceněny. Nasbírané 

know-how, kvalita výrobků, vysoká spolehli-

vost dodávek a úzké vztahy se zákazníkem 

udělaly ze společnosti HEPU předního ně-

meckého výrobce vodních pump. HEPU 

výrobky najdete u specialistů na náhradní 

díly, stejně jako v dílnách a opravárenských 

centrech po celém světě. Dobré jméno ná-

hradních dílů HEPU je postaveno na jejich 

originální kvalitě příslušenství a široká škála 

zaručuje dostupnost správné vodní pumpy 

pro každé vozidlo. To je to, co dělá z HEPU 

jednu z nejžádanějších značek v odvětví dílů 

do motoru.

Značka HEPU je postavena na kvalitě, 

spolehlivosti a kontinuitě – HEPU „Made 

in Germany“ 

HEPU vodní pumpy – bezpečné rozhodnutí

Dlouholetá výborná funkčnost motoru je 

ovlivněna právě kvalitní vodní pumpou. Mo-

tor totiž může být vysoce účinný pouze za 

předpokladu, že je udržován na optimálních 

teplotách. V opačném případě komponenty 

trpí a s nimi i celý motor. Vysoká kvalita HEPU 

vodních pump zajišťuje, že se na tyto výrob-

ky můžete spolehnout a užít si tak nejdelší 

možný provozní život vašeho motoru. 

HEPU vodní pumpy:

– nabízejí vysokou úroveň průtoku chladi-

va nejen v běžných jízdních podmínkách, 

ale i v klidu nebo ve vysokých rychlostech. 

Tento působivý výkon je garantován díky 

spolehlivé těsnicí technologii, ochraně proti 

korozi, odolnosti proti kavitaci a použití vy-

soce kvalitních komponentů;

– dosahují optimální efektivitu s maximální 

odolností proti tlaku;

– nejsou určeny pouze k ochraně proti pře-

hřívání, ale současně také zlepšují spotřebu 

paliva a redukují znečišťující emise. 

Rozmanitost a inovace

Jako atraktivní partner pro zákazníky v od-

větví náhradních dílů nabízí HEPU správnou 

strategii pro úspěch díky široké škále výrob-

ků vyrobených na míru podle požadavků 

pro chlazení motoru. Úplná nabídka zahrnu-

je vodní pumpy pro téměř všechny evrop-

ské a asijské automobily. HEPU kompletní 

nabídku průběžně rozšiřuje novými a ino-

vativními modely, které mu zajišťují úspěch. 

S HEPU mají zákazníci možnost nepřetržitě 

využívat ty nejmodernější technologie.

Nejkvalitnější komponenty a materiály

HEPU vodní pumpy jsou charakteristické 

inovativní technikou, vysokým stupněm ma-

teriálových zkoušek a vynikajícími standardy 

kvality. Robustní kryty pump jsou složené 

výhradně z vysoce kvalitního hliníkového 

odlitku a svým precizním zpracováním za-

ručují vysoký stupeň tvarové přesnosti. Po-

užíváním nejnovější a sjednocené těsnicí 

technologie s uhlíkovými a keramickými 

kruhy splňují HEPU vodní pumpy podmín-

ky OE dodavatelů a garantují tak optimální 

těsnost toku a trvanlivost. Masivní ložiskové 

jednotky s kuličkovými a válečkovými ložisky 

jsou navrženy pro maximální osové a radiál-

ní napětí zaručující bezúdržbové používání 

v dlouhodobém provozu ve vysokých rota-

cích. Oběžné kolo čerpadla s optimalizova-

ným tokem a odolností vůči korozi nabízí 

maximální průtok a efektivitu chladiva a ga-

rantuje optimální chlazení motoru. 

Zajištění kvality dle TÜV ISO 9001

Během procesu výroby jsou HEPU vodní 

pumpy podrobeny přísné kontrole kvality. 

Všechny vodní pumpy musí splnit speciální 

zkoušky tlaku a tečení. To zaručuje, že každá 

prodaná HEPU vodní pumpa splňuje vysoké 

standardy kvality a spolehlivosti. Operační 

QM (Quality Management) systém v soula-

du s TÜV CERT DIN ISO 9001 je pro zákazníky 

zárukou, že mají kvalitní výrobek, na který se 

mohou opravdu spolehnout. HEPU vodní 

pumpy splňují a překračují požadavky, kte-

ré jsou kladeny na originální příslušenství. 

Precizní výroba všech komponentů zaru-

čuje správné smontování, snadnou insta-

laci a bezproblémový provoz. HEPU kvalita 

znamená správnou volbu vždy a po celém 

světě. 

Co je nového v nabídce?

Novinkou v sortimentu Inter Cars jsou rozvo-

dové sady HEPU, díky kterým máte v jedné 

krabičce příslušný řemen, potřebný počet 

kladek a samozřejmě vodní pumpu HEPU. 

Vše pod jedním objednacím číslem PKxxxxx

Vodní pumpy HEPU
v nabídce Inter Cars 

Obj. č. sady Příklady použití sady Cena sady sada obsahuje Obj. č. pumpy Cena pumpy

PK00940 Fiat Punto 55 1.1         1 716 řemen + napínací kladku P094 818

PK03120 Opel Corsa A 1.2 09/82–08/90 1 064 řemen + napínací kladku P312 860

PK03160 Opel Astra F 1.7 TD 11/94–09/98 3 582 řemen + napínací + vodicí kladku P316 1 107

PK03170 Opel Astra F 1.4i 16V 02/96–09/98 3 926 řemen + napínací + 2x vodicí kladku P317 1 157

PK05400 VW Polo 45 1.0 10/94–09/96 2 859 řemen + napínací kladku P540 1 282

PK05450 VW Golf IV 1.6 08/97–02/00 3 102 řemen + napínací kladku P545 1 250

PK05470 Škoda Octavia (1U2) 2.0 04/99– 3 102 řemen + napínací kladku P547 1 250

PK05490 Audi A3 1.9 TDI 09/96–07/01 5 694 řemen + napínací + 3x vodicí kladku P549 1 298

PK05500 VW Golf IV 1.9 TDI 09/00–12/02 5 692 řemen + napínací + vodicí kladku P550 1 664

PK05570 VW Golf IV 1.4 16V 08/97–06/05 4 487 řemen + napínací + 3x vodicí kladku P557 1 389

PK05650 Ford Galaxy 1.9TDi, 2003– 5 728 řemen + napínací + vodicí kladku P565 1 701

PK08130 Peugeot 106 II 1.0i 05/96– 2 041 řemen + napínací kladku P813 822

PK08360 Citroën Berlingo 1.8 D 3 218 řemen + napínací + vodicí kladku P836 952

PK08410 Citroën Berlingo 1.9 D 07/98– 3 360 řemen + napínací + vodicí kladku P841 1 198

PK08420 Renault Clio II, 1.4 16V 4 907 řemen + napínací + vodicí kladku P842 1 329

PK08460 Citroën Saxo 1.1i 3 171 řemen + napínací kladku P846 1 173

PK08490 Dacia Logan 1.4 09/04– 2 920 řemen + napínací kladku P849 1 147

PK09550 Renault Laguna II 2.0 16V 08/02– 5 874 řemen + napínací + vodicí kladku P955 1 254

Uvedené ceny jsou maloobchodní v Kč bez DPH. Změna cen vyhrazena.
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Seriál vytrvalostních závodů na okruzích 

pokračoval svým druhým závodem na 

4 219 m dlouhém okruhu v Mostě. Před 

necelým rokem jsme si tyto závody vy-

zkoušeli poprvé a už tehdy jsme věděli, 

že se sem vrátíme. Přípravy na závody za-

čaly několik měsíců před samotným star-

tem. Nákup vhodných pneumatik s ečkem 

(sliky nejsou povoleny), výběr správných 

brzdových komponentů, nastavení pod-

vozku, montáž shift lightu (malá dioda, 

která upozorňuje na včasné přeřazení) 

a mnoho dalších nezbytných drobností. 

Ve středu 27. května jsme se vydali na 

460 km dlouhý přesun z Bratislavy do Mostu. 

Naši Suzuki Swift Sport táhl na vozíku týmo-

vý Trafi c. V autě vládla dobrá nálada a my už 

jsme byli myšlenkami na trati okruhu v Mos-

tě. Boss, manažer, řidič, jezdec a v podstatě 

hlava týmu Roland Sikhart nenechal nic ná-

hodě. Nápojů, jídla, kávy, sladkostí a ovoce 

jsme měli asi jako menší rodina při cestě na 

lowcostovou dovolenou do Chorvatska. Me-

chanik Miki Borovský, již tradičně nevyspalý, 

prodřímal polovinu cesty. Zolo Sikhart dával 

pozor na Rolandovu bdělost za volantem 

a Miki Čambál se věnoval své oblíbené čin-

nosti, slovnímu rytí do spolujezdce. 

Vyrazili jsme v 10.30 hod. z prodejny Inter 

Cars na Vyšehradské, ale po pár kilometrech 

cesty jsme usoudili, že bez klobásy na pum-

pě za českými hranicemi nemůžeme dále 

pokračovat. Výborně jsme se najedli a smě-

řovali dál do Brna, kde jsme vyzvedli třetího 

jezdce Láďu Ázsotha. Tento divoch za volan-

tem doplnil náš tým po nuceném odstoupe-

ní Braňa Bučka. Láďu jsme s radostí přivítali, 

vždyť kdo by nevyužil příležitosti utahovat si 

z jediného zahraničního člena naší posádky. 

Do Mostu jsme dorazili bez komplikací a na 

parkovišti Autodromu v Mostě jsme složili 

Swift z vozíku. Swift musel projít technickou 

přejímkou, která mimo jiné zahrnuje i měření 

hlučnosti výfuku. Startovné se platí předem, 

a tak poslední překážkou byla administra-

tivní přejímka samotných jezdců. Odevzdali 

jsme doklady, podepsali papíry, kde jsme 

se vzdali práva na všechno možné. Zaplatili 

jsme si box, přesunuli tam auto a složili nej-

potřebnější věci. Pomalu jsme se přesunuli 

do hotelu na večeři. Při jídle jsme probrali 

taktiku a dohodli si čas snídaně a následné-

ho odjezdu na okruh. 

Přezutí auta, vybalení nářadí, proviantu 

a jemná nervozita z očekávání byly první 

věci, kterým jsme se věnovali po příjezdu 

do boxů. Před samotnými závody nechyběla 

rozprava jezdců, kde nás informovali o všem 

důležitém, co nás bude čekat během šesti 

hodin na závodní dráze. Start závodů naplá-

novali na 11 hod. a řazení na start v 10.30 

hod. Kombinéza, boty, rukavice a přilba – 

na nic sem nezapomněl? Sedám do auta, 

projedu boxy, pomalu projíždím celý okruh 

a zastavuji na cílové rovince. Řazení na start 

je podle divizí. V divizi 5 jsou vpředu Radical 

SR3 v počtu 2 kusů, Caterhamy, Kaipan, Ariel 

Atom. Divize 4 je početně obsazena zejmé-

na BMW M3, je tam Lotus Elise 2x a jiné. Naše 

divize 1 byla sloučena s divizí 2, čili s auty

s 2litrovými motory. Náš Swift je 1,6 a při 

pohledu na startovní pole jsme velmi rychle 

zjistili, že výkonově jsme tu nejslabší. Nevadí, 

nepřišli jsme sem za každou cenu vyhrávat, 

na to nám kromě jiného zatím chybějí zku-

šenosti. Stále se chceme učit. 

Jedenáctá hodina se blížila a my jsme se za 

safety carem vyrazili na zaváděcí kolo. Při roz-

pravě nám řekli, že přidávat můžeme až po 

projetí cílovou čarou. Tohoto faktu jsem se 

snažil držet a tak jsem se držel svých soupe-

řů. K svému překvapení jsem ale už v zatáčce 

před cílem byl pozadu, protože všichni přida-

li mnohem dříve, než bylo povoleno. Nevadí, 

přidávám i já a blížím se do první šikany po 

cílové rovince, samozřejmě poslední. Swift 

je skvěle podvozkové připraven a máme vý-

borné brzdy, které začínám hned po prvním 

zabrzdění využívat ve svůj prospěch. 

Mám před sebou sled zatáček. Dotahuji se 

a v průběhu prvního kola předjíždím přibliž-

ně 5 aut. Na několik kol to bude naše pozice. 

Přede mnou jsou rychlejší auta z vyšších divi-

zí a soupeřům za mnou jsem jemně poodjel. 

Našel jsem si svoje tempo, které podle časo-

míry v autě udržuji poměrně stabilně. Jsme 

na vytrvalostních závodech a zde rozhoduje 

právě konstantnost, úspora paliva a pneu-

matik. Moje první zastávka přichází přibližně 

1½ hod. po startu. Svítí na mě rezerva a je 

jasné, že je zapotřebí dotankovat. Tankuje se 

výhradně na pumpě přímo na okruhu. Zolo 

mi rádiem dává signál, že tam právě nikdo 

není, a tak přijíždím tankovat. 

V boxu už čeká nervózní Láďa, pomalu se blí-

ží jeho čas. Startuje poprvé. Je to divoch, což 

dokazuje na kopcích, kde je jeho styl jízdy už 

legendou. Dáváme mu pokyny, že vytrva-

lost je o jiném, že je třeba šetřit auto, gumy, 

palivo a také brzdy. Nemá význam nahnat

2–3 s na kolo, když utratíte o 30 % více paliva 

a při tankování ztratíte 7 min. Láďa vyrazil na 

trať a po pár kolech začíná jezdit časy, jaké 

jsme od něho chtěli. Po chvíli sledujeme, že 

stále zrychluje. Po 800 m dlouhé cílové rovin-

ce se brzdí ze 180–190 km/h do dvojky, na 

cca 40 km/h. Vidíme jen oblak kouře a Swift 

se otáčí. Láďa bojuje dál, vytahujeme tabul-

ku s informací, zda jsou pneumatiky v pořád-

ku. Při průjezdu kolem nás vidíme jen vrtění 

přilbou a je nám jasné, že gumy jsou k.o. 

Stahujeme auto do boxů. Následuje rychlá 

výměna pneumatik a na trať vyráží Roland. 

Následují široké úsměvy a povinné foto Ládi 

s gumami probrzděnými až na plátno. 

Po přibližně 4 hod. jízdy se odhodláváme 

k nutné výměně brzdových destiček. Časo-

míra nám i s tankováním ukázala přibližně

9 minut. V tom čase je i přejezd boxy povin-

nou 40 km/h. Excelentní práce našich me-

chaniků a vyrovnané výkony jezdců nás řa-

dily na přibližně 14.–15. pozici v absolutním 

pořadí a na 3.–4. místo v divizi 1 a 2. 

Při celodenní teplotě kolem 15 °C nám mrač-

na dávaly jasně najevo, že si užijeme i jízdu 

na mokrém okruhu. Pršet opravdu začalo 

a zejména poslední 2 hodiny to byl v pod-

statě vytrvalý déšť. To byly podmínky, které 

nám maximálně vyhovovaly. Silná auta mají 

na mokré trati problém s přenosem výkonu 

a celkově udržením se na trati. Využili jsme 

toho k posunu startovním polem a předjíž-

děli jsme nebo se drželi aut, která nám na 

suchu nedávala nejmenší šanci. 

Blížila se 17. hodina, Swift krouží bez problé-

mů po okruhu a my jsme si připisovali jedno 

kolo za druhým. Někteří naši soupeři měli 

technické problémy, a my jsme se tak pro-

pracovali na druhé místo v naší divizi. Takový 

výsledek nikdo z nás neočekával a zejména 

ráno bychom každého, kdo by to předpoví-

dal, považovali z blázna. 

S velkou radostí jsme převzali trofej za druhé 

místo a chystali se na dlouhou cestu domů. 

Ještě dobrá večeře a prakticky mlčky jsme 

se vydali na noční cestu. Mlčky, protože plní 

dojmů a zážitků jsme si to všechno probíra-

li v hlavách. Zejména zážitků máme velké 

množství. 
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Společnost Tyll se specializuje převážně 

na výrobu katalyzátorů pro vozy Škoda. 

Pro zajištění širšího sortimentu a uspo-

kojení poptávky na celém trhu uzavřela 

v roce 2004 strategickou spolupráci s ital-

skou fi rmou MTS, jejíž sortiment čítá 2 500 

položek výfuků a pokrývá 95 % evropské-

ho vozového parku. Firma Tyll se tak stala 

distributorem výrobků této značky pro 

český a slovenský trh. 

Přednosti výrobků MTS distribuovaných Přednosti výrobků MTS distribuovaných 

společností  Tyll:společností  Tyll:

TrubkyTrubky – jsou ohýbány na speciálním stroji, 

který zachovává předepsaný průměr i v ohy-

bech.

Většina konkurentů: ohyby trubek jsou ne-

stejného průměru.

TrubkyTrubky – šev trubek je vždy pokryt vrstvou 

hliníku.

Většina konkurentů: šev trubek je nepohli-

níkován.

TrubkyTrubky - síla materiálu je 1,5 mm.

Většina konkurentů: síla materiálu je 1,4 mm.

DržákyDržáky – vždy je užita kvalitní nerezová ocel. 

Většina konkurentů: používá běžnou ocel.

KoncováKoncová víčkavíčka – síla materiálu je 2 mm.

Většina konkurentů: síla materiálu je 1,5 mm.

Systém“CLIP-ZIP”Systém“CLIP-ZIP” – vyráběno výhradně v ku-

latém tvaru.

Většina konkurentů: vyráběno v hranatém 

tvaru.

Vnější svaryVnější svary – jsou ošetřené.

Většina konkurentů: neošetřené svary.

Vnitřní víčkaVnitřní víčka – síla materiálu je 1,5 mm.

Většina konkurentů: síla materiálu je 1,2 mm.

Vnitřní částVnitřní části – jsou vlisovány do sebe, nejsou 

svařovány.

Většina konkurentů: vnitřní části jsou svařo-

vány.

Vnitřek tlumičeVnitřek tlumiče – je 100% mechanický.

Většina konkurentů: užívá skelnou vatu, kte-

rá se při provozu výfuku rozpadá.

Vnitřek rezonátoruVnitřek rezonátoru – je užito mnohem sta-

bilnější nekonečné skleněné vlákno.

Většina konkurentů: užívá skelnou vatu, kte-

rá se při provozu výfuku rozpadá.

Těla tlumičůTěla tlumičů – jsou vyrobena z dvouplášťové-

ho pohliníkovaného plechu 2x 0,6 mm

(4 hliníkové vrstvy).

Většina konkurentů: těla tlumičů jsou 

často vyrobena z jednoho plechu (pouze

2 vrstvy hliníku).

UNIVERZÁLNÍ KATALYZÁTORY
Číslo Tvar Průměr

trubek
Délka Vnitřní

materiál
Cena

A.        PRO BENZINOVÉ MOTORY

I.          Obsah motoru 700–1 500 cm3

TYLLCP15 Oválný Ø 50 325 Keramika 2 290 

TYLLCO15 Kulatý Ø 45 300 Keramika 2 490 

TYLLCO15 1N Kulatý Ø 45 285 Keramika 2 680 

TYLLMO15 kulatý Ø 50 300 Ocel 2 780 

TYLLMP15 Oválný Ø 45 325 Ocel 2 780 

II.         Obsah motoru 1 600–2 000 cm3

TYLLCO20 Kulatý Ø 50 360 Keramika 2 630 

TYLLCP20 Oválný Ø 50 375 Keramika 2 630 

TYLLCO22 1N Kulatý Ø 50 392 Keramika 2 980 

TYLLMP20 Oválný Ø 45 345 Ocel 3 450 

TYLLMO20 Kulatý Ø 55 380 Ocel 3 420 

III.        Obsah motoru 2 000–3 000 cm3

TYLLCP30 Oválný Ø 60 400 Keramika 3 250 

TYLLCO30 1N Kulatý Ø 55 420 Keramika 3 650 

TYLLCO30 Kulatý Ø 55 455 Keramika 3 450 

TYLLMO30 Kulatý Ø 55 430 Ocel 4 100 

B.        PRO NAFTOVÉ MOTORY

IV.        Obsah motoru do 1 900 cm3

TYLLDO19 Kulatý Ø 50 285 Ocel 3 550 

TYLLDP19 Oválný Ø 50 325 Ocel 3 650 

V.        Obsah motoru do 3 000 cm3

TYLLDO30 Kulatý Ø 55 430 Ocel 4 490 

VI.       Obsah motoru do 5 000 cm3

TYLLDP50 Oválný Ø 60 400 Ocel 5 300 

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

UniverzálníUniverzální katalyzátorykatalyzátory

V následující tabulce naleznete výběr uni-

verzálních katalyzátorů TYLL 

z nabídky Inter Cars.
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NKK Nippon Clutch Co., Ltd. NKK Nippon Clutch Co., Ltd.   

Výběr ze sortimentu NKK:
Obj. číslo Popis dílu + konkrétní typ vozidla Cena

F38007 Spojková lamela – SUZUKI SAMURAI 1.3 84–, JIMNY 1.3I 16V 98–      1 715
F28007 Přítlačný talíř, spojka – SUZUKI SAMURAI 1.3 84– SJ413 – SJ416      2 493
F37010 Spojková lamela – SUBARU LEGACY 4WD 1.8I 89–, 2.0I 90–, LEONE 4WD 1.8I, 1.8IT 84–    2 542

F34021 Spojková lamela – HONDA CIVIC 1.4, 1.5 91.01–94.02 1.6 90–, 1.7I 16V 01.02–, ACCORD 1.6I 16V 98–, CIVIC MA, MB 
94–, STREAM 1.7I 16V 00.10–   2 398

F35005 Spojková lamela – MITSUBISHI GALANT 2.0I 91–93, GTI 91–, 2.3TD, PAJERO 2.6 83–, 2.5TD 86–L300 2.0, 2.3D, 2.5D     1 834

F33011 Spojková lamela – MAZDA 626 2.0 83–87, 2.0I 85–92, 626 GE 2.5I 91–, 929 2.0, 2.0I, 2.2, 2.2I 83–, PREMACY 2.0TDVI 
16V, 626 2.0, 2.0I 87–91, 2.2I 88–, 2.0D 83–, E2000, FORD PROBE  1 755

F23035 Přítlačný talíř, spojka – MAZDA 323 1.8I 16V OHC 89–, 323 BA 1.3, 1.5 94–, BJ 1.5I 16V (Z5) 98–         2 335
F32044 Spojková lamela – TOYOTA CAMRY 2.0I –91,2.2I 91–, CARINAII 2.0I –92, CARINA E 2.0, CAMRY 2.0TD –91       2 480
F33061 Spojková lamela – MAZDA 6 2.0TDVI 16V 02.07–      2 999
F35016 Spojková lamela – MITSUBISHI COLT/LANCER 1.8 GTI 89–94, HYUNDAI SONATA 2.0I 89–     2 344
F33002 Spojková lamela – MAZDA 323 1.5 80–, 1.6 85–, 1.7D 85–        1 750
F32040 Spojková lamela – TOYOTA COROLLA 1.6I 91– , CARINA II 1.6 89–, CELICA 1.6 90–, YARIS 1.3, 1.5 99–       2 356
F34024 Spojková lamela – HONDA PRELUDE 2.0I 91–, 2.3I 93–    2 956
F22043 Přítlačný talíř, spojka – CAMRY 1.8TD, 2.0TD, 2.0I 84–, CARINAII 2.0I 87–, CELICA 2.0I 85–     2 666
F38010 Spojková lamela – SUZUKI VITARA 1.6 88–91     1 816
F32066 Spojková lamela – TOYOTA AVENSIS 2.0TDI 16V 99–       3 265
F23065 Přítlačný talíř, spojka – MAZDA 6 2.0TDVI 16V 02.07–    3 870
F31045 Spojková lamela – NISSAN PATROL GR 2.8TD 88–, MAXIMA 3.0I –95, 280ZXT 82–, 300ZX 84–, PRAIRIE 2.4I 92–       3 069 
F31033 Spojková lamela – NISSAN TERRANO 3.0I 88–, 3.3I (VG33) 97–, TERRANO II 2.4I (KA24) 93–, 300ZXT 3.0IT 84–90      3 150

Společnost Nippon Clutch Co., Ltd. je japonský výrobce vyrábějící spojkové díly vysoké kvality pod registrovanou značkou 
NKK. Jakožto specialista na výrobu těchto autodílů se společnost snaží, aby svou nabídkou produktů uspokojila zákazníky 
na celém světě a jejím hlavním heslem je „kvalita jako první!“
Hlavním zaměřením společnosti jsou jednotlivé díly automobilových spojek – spojkové lamely a přítlačné disky. Za zmínku 
určitě stojí nezanedbatelné přednosti společnosti, jako je široká škála odborných znalostí o výrobě (kování dílů, lisování, 
obrábění, tepelné zpracování, výroba třecích materiálů apod.), rozšíření působnosti na celosvětový trh a zaměření vývoje 
produktů i pro vozidla nejen japonské výroby. Snaha rychle reagovat na zákaznické požadavky, postupné získávání důvěry 
v širokých řadách odběratelů a především nemalé investice do zlepšení technologií výroby, stálého vývoje nového sorti-
mentu včetně péče o životní prostředí a ekologii, činí ze společnosti Nippon Clutch Co., Ltd. silného konkurenta v daném 
oboru. Bližší informace o společnosti obecně lze najít na internetových stránkách – http://www.nkk-clutch.co.jp/english/ 

                     Společnost Inter Cars jakožto ofi ciální distributor značky NKK 
v Polsku nyní nabízí ve svém sortimentu 335 položek pro japon-

ské automobily. V našem internetovém katalogu je 
najdete pod referenčním označením: 

F2 .... - Přítlačný talíř - spojka 
F3 .... - Spojková lamela

Uvedené ceny jsou maloobchodní v Kč bez DPH. Změna cen vyhrazena.
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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 in s k o

Z l ín

H lu k

O lom ou c

P r a h a

B r n o

K oš ic e

B r a t i s la v a

T r n a v a

K r em n ic a

S v i t

B a r de j ov

Paskov

Sereď

Topolčany

Stará Ľubovňa

Plzeň

Č. Budějovice

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



Dnes vám představíme dalšího partne-

ra servisní sítě AutoCrew – Autoservis

P-KLAMP v Seredi. 

Město Sereď leží na břehu Váhu a jeho exis-

tence je úzce spjata právě s touto největší 

slovenskou řekou. Původně valové dřevěné 

hradiště z 9. století se změnilo na rozsáhlý 

hrad Šintava. Přirozený pohyb hlavního řečiš-

tě způsobil, že někdy v 16. století Váh odřízl 

hrad od domovského městečka Šintava, a od 

té doby se hradu říká i Sereďský hrad – podle 

obce, která vznikla jako obydlí hradních za-

městnanců před valy a vodním příkopem 

hradu. Význam města Sereď a vlastně i jeho 

vznik byl podmíněn důležitostí obchodní 

cesty z Budína do Prahy, tzv. České silnice, 

která podnítila vznik pověstných sereďských 

dobytčích a obilných trhů. Význam dobyt-

čích trhů skončil až v 19. století, kdy byla do 

Seredi zavedena první železnice v Uhersku 

z Trnavy a Bratislavy (1846). Až do přehrazení 

Váhu Nosickou přehradou v roce 1943 bylo 

v Seredi velké přístaviště vorů, které dělaly 

z Váhu důležitou dopravní tepnu. 

Do města s tradicí jarmarku a pivních festiva-

lů jsme však přišli s poněkud jiným záměrem. 

Rádi bychom vám představili partnera ser-

visní sítě AutoCrew – Autoservis P-KLAMP. 

Autoservis P-KLAMP sídlí na konci města 

Sereď u hlavní silnice z Nitry směrem do 

Sládkovičova a díky poloze je doslova ne-

přehlédnutelný.

Počátky podnikání pana Hrabárika – majite-

le servisu v automobilové branži sahají jen 

do nedávné minulosti, do roku 2005, kdy po 

ukončení studia pracoval v zahraničí jako au-

tomechanik ve značkovém servisu Renault 

v Německu a později v servisu v Rakousku. 

V uvedených zemích nabyl znalostí a prak-

tických zkušeností, které chce rozvíjet při 

svém současném podnikání. 

Už název P-KLAMP napovídá, že na začát-

ku podnikání se chtěla společnost zabývat 

především klempířskou činností. Postupem 

času se jeho aktivity směrem k zákazníkům 

v rámci autoopravárenství rozrostly na ser-

visní prohlídky, pneuservis, mechanické 

opravy, geometrii podvozkových částí i dia-

gnostiku motorů všech typů vozidel. 

V současné době zaměstnává čtyři autome-

chaniky a disponuje šesti zvedáky. „Posky-

tujeme všechny druhy služeb a oprav pro 

všechny typy osobních i užitkových aut. Naši 

klientelu tvoří nejen fi rmy, ale i soukromé 

osoby ze širšího okolí města Sereď. Vždy se 

snažíme poskytnout maximální kvalitu za 

přiměřenou cenu,“ dodává pan Hrabárik. 

Jeho slova potvrzuje i pohled do jednotli-

vých částí šikovně řešené dílny, kde jsou vy-

užity všechny zvedáky. 

Na otázku, proč se zapojil do servisní sítě Au-

toCrew a jaké výhody mu tato spolupráce 

přinese, má pan Hrabárik jasnou odpověď. 

„Budoucnost autoopravárenství nespočívá 

jen v rychlém zásobování kvalitními náhrad-

ními díly, ale především také ve špičkové 

diagnostice, aktuálních technických infor-

macích a pravidelném vzdělávání servisních 

odborníků. Servisní koncept by se měl této 

fi lozofi e držet. Měl by svým klientům usnad-

nit přístup ke kvalitnímu vybavení servisu 

a především také k systematickému vzdělá-

vání a k tolik potřebným informacím. Jsem 

spokojen s tím, jak funguje spolupráce se 

společností Inter Cars. Oceňuji především 

rychlost a pravidelnost rozvozu a širokou na-

bídku sortimentu za skvělé ceny. Jak již bylo 

zmíněno, podnikání se věnuji jen krátkou 

dobu. Mou snahou je také zviditelnit ser-

vis v regionu. Na základě těchto zkušeností 

a nabídky od společnosti Inter Cars jsem se 

rozhodl zapojit se do konceptu AutoCrew.“ 

Autoservis prošel změnou vnějšího označení 

do barev značky AutoCrew. V nejbližší době 

plánuje pan Hrabárik rozšířit služby autoser-

visu o myčku automobilů. 

Na závěr návštěvy jsme se pana Hrabárika 

zeptali na jeho záliby. Podle svých slov se i ve 

svém volném čase věnuje motorům a auto-

mobilismu. Jeho vášní jsou veteráni, pře-

vážně americké produkce. Věnuje se jejich 

kompletní renovaci, a proto mu již nezbývá 

čas na další koníčky. 

Na závěr naší návštěvy bychom rádi poděko-

vali panu Hrabárikovi – majiteli autoservisu 

P-KLAMP a novému partnerovi servisní sítě 

AutoCrew za srdečné přijetí, úspěšnou spo-

lupráci a popřáli mu mnoho spokojených 

zákazníků. 

Váš AutoCrew team 

Kontakt:

AutoCrew Sereď
Autoservis P-KLAMP
Bratislavská 803/11

926 01 Sereď

tel.: 031 789 24 28
e-mail: p-klamp@autocrew.sk

www.autocrew.sk
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I v tomto čísle IC Journalu pokračujeme 

v představování nových členů servisního 

konceptu AutoCrew. Položili jsme proto 

několik otázek majiteli nově přistoupivší-

ho servisu ACS auto v Praze 5, panu Ro-

bertu Bartoszukovi.

Kdy byla vaše společnost založena a co 

tomu předcházelo? Jak jste se dostal 

k podnikání v oboru autoopravárenství?

Dlouhou dobu jsem profesně působil v ob-

lasti obchodu a marketingu a dále v posled-

ních více než deseti letech ve vrcholových 

manažerských funkcích u zastoupení impor-

térů vozidel. Přestože se mi naskytla lukrativ-

ní nabídka na manažerskou pozici v zahrani-

čí, větší výzvou pro mě byla myšlenka využít 

svých zkušeností a řídit vlastní fi rmu. Tento 

záměr jsem realizoval v září 2005 založením 

společnosti ACS – Autocentrum Stodůlky. 

Od počátku jsem se snažil, aby byl opravdu 

naplněn název autoservisu, aby se stal sku-

tečným centrem služeb pro motoristy.

Jaké spektrum služeb poskytujete ve

vašem autoservisu?

Poskytujeme servisní služby širokého spek-

tra pro osobní, užitková, nákladní, přípojná 

vozidla a autobusy. Pro osobní a užitková 

vozidla provádíme běžnou údržbu, auto-

diagnostiku, mechanické a elektro opravy, 

výměny autoskel, opravy a lakování karose-

rií, servis klimatizací, montáže nezávislých 

topení a jejich opravy, montáže autoalarmů 

a příslušenství. V oblasti užitkových vozidel 

jsme kromě výše jmenovaného servisním 

partnerem fi rem WABCO, KNORR BREMSE 

a HALDEX, kde provádíme kompletní servis 

včetně diagnostiky. Jako autorizovaný servis 

provádíme montáže a opravy nezávislých 

topení a klimatizací. 

Našimi zákazníky jsou především subjekty 

podnikající v oblasti nákladní a autobusové 

dopravy, ale současně nemohu opomenout 

soukromou klientelu, tj. majitele především 

osobních vozidel, kdy právě v tomto seg-

mentu zaznamenáváme velký příliv nových 

zákazníků.

Začátkem prosince 2008 jste se stal čle-

nem servisní sítě AutoCrew. Proč jste se 

rozhodl zapojit do servisní koncepce Au-

toCrew a co očekáváte od členství v ní?

Jedna z našich strategických priorit je za-

chovat si maximálně možnou nezávislost, 

a to byl hlavní impuls pro podepsání part-

nerské smlouvy a zapojení se do servisní sítě 

AutoCrew. Než jsme ke zmíněnému podpisu 

dospěli, předcházela poměrně dlouhá doba, 

kdy jsme spolupracovali s mnohými distri-

butory náhradních dílů, včetně společnosti 

Inter Cars. Po více než dvouleté zkušenosti 

jako odběratel a následném porovnání pod-

mínek možné spolupráce jsme zvolili pro 

náš budoucí rozvoj cestu spojenou se ser-

visní sítí AutoCrew.

Provozovatel servisní sítě AutoCrew je 

společnost Inter Cars, která je také jedním 

z dodavatelů náhradních dílů pro váš ser-

vis. Jak hodnotíte spolupráci s Inter Cars?

Jedním z hlavních důvodů pro zmíněný krok 

byla velmi dobrá zkušenost se společností 

Inter Cars jako dodavatelem náhradních dílů. 

Jsme spokojeni především s širokou nabíd-

kou sortimentu Inter Cars, a to jak po stránce 

kvality, tak i ceny. Nemohu opomenout ještě 

jeden velmi důležitý faktor, který jsme dlou-

ho prověřovali, a tím je logistika a rychlost 

závozu. Dostupnost požadovaných náhrad-

ních dílů je při dnešní konkurenci v oblasti 

poskytovatelů poprodejních služeb jedním 

z nejsilnějších prodejních argumentů, a tudíž 

i pro nás je prioritou zvolit dodavatele, který 

je dlouhodobě schopen plnit naše požadav-

ky v krátkých dodacích termínech.

Plánujete v tomto roce další aktivity pro 

zákazníky nebo rozšíření nabídky slu-

žeb?

Rozšiřování nabídky našich služeb je naše 

každodenní dilema, a to především proto, 

že je naše snaha zaměřena tak, aby byl náš 

zákazník na jednom místě, tj. v našem ser-

visním centru, uspokojen v maximální šíři 

požadovaných služeb. Z toho plyne i další 

doplnění našich služeb v oblasti osobních 

vozidel o pneuservis a měření geometrie. 

Na závěr našeho rozhovoru bych se ještě 

rád zeptal, jak trávíte volný čas, když ne-

jste právě ve svém servisu?

Od založení fi rmy, to je tedy už skoro čtyři 

roky, jsem neměl dovolenou v tom pravém 

slova smyslu. Samozřejmě, že po práci ně-

jakým způsobem relaxuji. Je logické, že mě 

zajímá automobilový sport nebo všechny 

novinky v oblasti výroby nových vozidel, 

nové technologie, a také sleduji změny v le-

gislativě, ale to se vlastně zase vracím k prá-

ci. Mimopracovně mám rád jízdu na in-line 

bruslích, občas hraji bowling nebo zajdu do 

kina, pokud dávají nějaký dobrý fi lm.

Děkuji vám za rozhovor a přeji do bu-

doucna mnoho úspěchů.

Kontakt:

AutoCrew Praha 5
ACS - Auto, s.r.o.

Bavorská 856,
155 41 Praha 5 – Stodůlky

tel.: 733 126 300
e-mail: viktora@acs-auto.cz

www.autocrew.cz

Ing. Otakar Dvořák
Manažer servisní sítě AutoCrew

1351

P
řed

staven
í servisu

 A
u

to
C

rew
 P

rah
a 5

P
ře

d
stave

n
í se

rvisu
 A

u
to

C
rew

 P
rah

a 5

červenec
2009 AutoCrew



Tr
ia

l
Tr

ia
l

Trial, nebo také šlapačky, jak se jim kvůli 

způsobu hodnocení často říká, je hodně 

náročným motocyklovým sportem, ale 

řekl bych, že je trochu ve stínu mnohem 

„atraktivnějších“ motocyklových sportů, 

což je velká škoda. Podobně jsou na tom 

i spousty dalších motocyklových sportů, 

ale ty dnes necháme stranou. 

Dnes, teď a tady bychom si napsali něco 

málo o trialu a trochu si ho představili. Roz-

hodně to stojí za to, alespoň podle mě. Ne 

že bych byl odjakživa zarytý trialista a jez-

dil jako Toni Bou nebo Adam Raga. Když to 

vezmu kolem a kolem, tak jsem se k trialu 

vlastně dostal náhodou, za kterou jsem vel-

mi vděčný, páč bych jinak nevěděl, o co při-

cházím. Jedno z prvních pořádných svezení 

jsem absolvoval na kamarádovo Gas Gasu. 

Měl jsem ho doma asi týden a neuvěřitel-

ně mě to chytlo. Když mi oznámil, že bude 

kupovat novou šlapačku a „Gasíka“ prodá, 

bylo rozhodnuto, kde ten starý skončí. Toho 

původního, svého prvního, už nemám, na-

hradil ho mladší, ale zase ze Španělska. Takže 

vlastně díky kamarádovi zase o motorku víc.

Ale ode mne z garáže zpět k trialu, jako tako-

vému. Je to určitě jeden z nejlevnějších mo-

tocyklových sportů co se týče nákladů jak 

na motorku a vybavení, tak i závodní sezonu. 

Samozřejmě záleží, na jaké úrovni budete 

jezdit a jak moc se budete trialu věnovat. 

Tak jako u všeho. Ale třeba oproti motokrosu 

jsou náklady velmi malé. Například pneuma-

tiky určitě nebudete měnit jak na běžícím 

pásu, stejně tak spotřeba na závodní víkend 

je velmi malá. Výdrž motoru je díky nízkým 

otáčkám a malému zatížení také poměrně 

dlouhá. Takže samé dobré zprávy.

Soutěž se jezdí v několika kategoriích a sice: 

Kategorie A – MČR – startovní čísla 1 až 100, 

přičemž 1 až 29 jezdí se žlutou tabulkou podle 

žlutých značek na trati, 31 až 100 mají též žlu-

tou tabulku, ale vybavenou kruhovým znače-

ním bílé barvy o průměru tří centimetrů v pra-

vém dolním rohu a jezdí podle bílých značek. 

Kategorie C – kvalifi kace pro MČR – zelené 

tabulky i značky a startovní čísla 101 až 199, 

kategorie V – Volná – červené tabulky i značky 

a čísla 201 až 250 a kategorie Ž – Žáci – modré 

tabulky i značky a čísla 251 až 299. 

Letos nově přibyla třída H – Hobby, kde 

mohou startovat jezdci, kteří mají vydanou 

licenci poprvé, nebo jezdci, kteří neměli 

licenci vystavenou v loňském roce. Trať je 

obtížností kategorie Ž, ale jezdci jedou se še-

divými tabulkami se startovním číslem 301 

a výše. Jezdí podle modrých značek, stejně 

jako žáci. 

Pokud se v tom marně snažíte zorientovat, 

klidně si to přečtěte ještě jednou, pomale-

ji chápající klidně dvakrát. Pokud je vám to 

jedno, vaše věc. Samozřejmě, že se jednot-

livé tratě od sebe liší obtížností, nejjedno-

dušší jsou samozřejmě žáci a „hobíci“, nejná-

ročnější pak MČR. Žlutá je už celkem mazec. 

Je pak ale radost sledovat mistry při jejím 

zdolávání.

Úkolem je projet jednotlivou sekci s co 

nejmenším počtem chyb v daném  časovém 

limitu – ten je minuta a půl. Pokud jezdec 

nedodrží časový limit, je jeho pokus v sekci 

hodnocen jako neúspěšný. Doporučená dél-

ka sekce je maximálně 60 metrů. Průměrná 

rychlost nesmí být vyšší než 20 kilometrů za 

hodinu. Trestné body se sbírají za každé šláp-

nutí, cizí pomoc, poničení značení, přejetí 

ohraničení, křížení vlastní stopy a další krité-

ria. Maximální počet nasbíraných trestných 

bodů v sekci je pět, stejně jako neúspěch.

Ještě něco málo o trialových motocyklech. 

Nejznámější značky jsou Gas Gas, Beta, Sher-

co, Montesa a Scorpa. Donedávna se jezdilo 

pouze na strojích dvoudobých, ale už i v tria-

lu se pomalu, ale jistě začínají objevovat čtyř-

takty. Jestli je to dobře, nebo špatně, těžko 

říct. Všechno má něco. Ale já osobně bych se 

přikláněl ke dvoutaktům, už jenom kvůli vůni 

spáleného benzinu s ricinem. Váha motorky 

z roku 2008–2009 je někde pod sedmdesá-

ti kily. Obsahově se vyrábí někde od 50 cm3 

pro ty nejmenší trialisty až do 300 cm3 pro 

ostatní.

Každopádně, pokud vás trial alespoň tro-

chu zaujal, přijeďte se podívat naživo na 

některý z následujících závodů, rozhodně 

nebudete litovat. Zažijete velmi příjemný 

závodní den ve skvělé atmosféře, kde si ni-

kdo na nic nehraje a je připraven pomoci 

jeden druhému. Tak jak to bývalo v moto-

cyklovém sportu kdysi, ale bohužel ne všu-

de to dnes ještě platí. Berte to jako pozvání 

třeba do Tanvaldu 25.–26. července, kde se 

pojede mistrovství Evropy a rozhodně se 

bude na co dívat.

Miloslav Hodek, IC Vestec 
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Dr. John Ellis použil v roce 1886 svo-

je vlastní mazivo na přilepené ventily 

velkého parního motoru uspořádané-

ho do “V“, které umožnilo jejich volný 

pohyb. Brzy poté zaregistroval název

VALV-O-LINE jako jednu z prvních svě-

tových obchodních značek. V současné 

době je Valvoline rozhodujícím dodavate-

lem inovovaných produktů a poskytova-

tel služeb ve více než 140 zemích světa.

Kvalita s více než stoletou tradicí

Valvoline má téměř 140letou tradici v petro-

lejářském průmyslu. Je to uznávaná značka 

především díky kvalitě svých výrobků a po-

skytovaných služeb na celém světě.

Prověřeno v závodním prostředí

Vítězové závodů používali vysokovýkon-

ná maziva Valvoline již při prvním závodu 

v Americe roku 1895. Valvolinem sponzoro-

vané týmy mají mistrovské tituly a vítězství 

v mnoha seriálech včetně Formule 1, NA-

SCAR, Indy 500 a Word Rally. Závody jsou 

dalším způsobem, jak Valvoline ověřuje vy-

sokou kvalitu svých výrobků.

Kvalita, která přetrvává

Dr. Ellis uvedl značku, která reprezentuje ino-

vaci a kvalitu. Zatímco se v průmyslu mnoho 

změnilo, úsilí a nadšení pro nalezení pokro-

kového řešení při péči o motor ve značce 

Valvoline stále žije.

Motorové oleje pro osobní vozidla – 

řada SynPower

–  Mimořádné přísady snižují tření pro dosa-

žení maximálního výstupního výkonu;

–  zajišťuje zvýšenou ochranu při studeném 

startu i při vysokých teplotách;

–  minimalizuje tvorbu kalů a úsad, aby byl 

motor špičkově čistý;

–  nejvyšší ochrana proti opotřebení a to i při 

prodloužených výměnných intervalech;

–  speciální chemie snižuje emise a spotřebu 

paliva;

–  přesahuje současné výkonové požadavky 

prakticky všech rozhodujících výrobců au-

tomobilů.

Oleje jsou vyrobeny z plně syntetických zá-

kladových olejů s použitím nejpokrokovější 

aditivační technologie. Poskytují špičkový 

výkon přesahující nejnovější výkonové stan-

dardy významných výrobců motorů a poža-

davků nové technologické generace motorů 

se sníženou spotřebou paliva, s nižšími emi-

semi a prodlouženými servisními intervaly. 

Motorové oleje řady SynPower poskytují 

motoru nejvyšší ochranu i za nejextrémněj-

ších teplot a nejobtížnějších podmínek.

Specifi kace

SynPower 0W-40, 5W-40

SAE 0W40: API SJ/CF, ACEA A3-98, B3-98, 

B4-98, MB 229.1, MB229.3, BMW LL-98, VW 

502.00/505.00, 503.01

SAE 5W40: API SM/CF, ACEA A3/B4-04, MB 

229.1, 229.3, VW 502.00/505.00

SynPower MXL 0W-30, 5W-30

API SL/CF, ACEA A3, B3, B4, MB, Daimler 

Chrysler 229.3 (0W30), 229.5 (5W30), 

VW 502.00/ 505.00, 503.01, BMW LL-01

–  oleje speciálně vyrobeny pro prodloužené 

servisní lhůty Mercedes Benz a BMW

SynPower XL-III 5W-30

ACEA A3/ B4-04, ACEA C3, C2, VW 504.00/ 

/507.00, 503.00/506.00, 506.01, 502.00/ 

/505.00, 501.01, 503.01, MB 229.51/229.31, 

BMW LL-04

–  oleje pro nejnovější motory Euro IV se sys-

témem DPF a prodloužené výměny oleje 

VW, Audi, Seat, Škoda

SynPower MST 5W-30

API SM/CF, ACEA A3/B4-04, C3-04, VW 

502.00/505.00/505.01, MB, 

Daimler Chrysler 229.31, 229.51, BMW LL-04

–  oleje s nízkým obsahem SAPS brání tvor-

bě úsad ve fi ltru pevných částic a redukují

výfukové emise

Objednací číslo Specifi kace Balení Cena

SYNPOWER 0W40 1L
API SJ/CF, ACEA A3-98, B3-98, B4-98, MB 229.1, MB229.3, BMW 
LL-98, VW 502.00/505.00, 503.01

1 L 286

SYNPOWER 5W40 1L API SM/CF, ACEA A3/B4-04, MB 229.1, 229.3, VW 502.00/505.00 1 L 261

SYNPOWER 0W30  MXL 1L
API SL/CF, ACEA A3, B3, B4, MB, Daimler Chrysler 229.3 (0W30), 
VW 502.00/505.00, 503.01, BMW LL-01

1 L 435

SYNPOWER 5W30 1L MXL
API SL/CF, ACEA A3, B3, B4, MB, Daimler Chrysler 229.5 (5W30), 
VW 502.00/505.00, 503.01, BMW LL-01

1 L 378

SYNPOWER XL-III 1L
ACEA A3/B4-04, ACEA C3, C2, VW 504.00/507.00, 503.00/ 
506.00, 506.01, 502.00/505.00, 501.01, 503.01, MB 
229.51/229.31, BMW LL-04

1 L 371

SYNPOWER MST 5W30 1L
API SM/CF, ACEA A3/B4-04, C3-04, VW 502.00/505.00/505.01, 
MB, Daimler Chrysler 229.31, 229.51, BMW LL-04

1 L 286

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

vných částic a redu
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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



Jak se už v tomto seriálu stalo zvykem, budeme se i nyní věnovat 

novinkám, které přinesly poslední aktualizace IC_Katalogu a které 

rozhodně stojí za zmínku. Většina těchto novinek opět znamená 

vylepšení nástrojů pro komunikaci, které zvyšují komfort práce 

s IC_Katalogem a rozšiřují tak možnosti jeho využití.

V minulém vydání jsme zde popisovali možnosti tvorby objednávky. 

K široké škále těchto možností, které objednávkový modul nabízí, 

nyní přibyla další. Tou je úprava importu z často používaného formátu 

Microsoft Excel. Formát souboru pro import je velmi jednoduchý – 

v prvním sloupci je číslo zboží (objednací číslo Inter Cars) a v druhém 

sloupci je počet kusů. Import objednávky pak probíhá následovně: vý-

běr z nabídky panelu nástrojů Objednávky – Nové nebo klávesovou 

zkratkou Ctrl + N a následně Objednávky – Import ze souboru.

Poslední aktualizace také přinesly možnost stahování prodejních do-

kumentů ze systému Inter Cars prostřednictvím IC_Katalogu. Například 

fakturu je možné stáhnout následujícím způsobem: volba Komunikace 

– Stáhnout fakturu z Inter Cars (není-li zákazník přihlášen, je v tomto 

okamžiku potřebné se přihlásit) – volba časového intervalu vystavení 

faktury (datum od a datum do) – Stáhnout dokument. Zobrazený do-

kument je možné exportovat do formátů XML, DBF, TXT či XLS anebo ho 

lze přímo vytisknout v přehledné sestavě.

Dalším nástrojem je možnost stažení nového souboru s offl  ine do-

stupností zboží, který je vhodný především pro uživatele, kteří nemají 

možnost nonstop internetového připojení. Aktualizace se provede opět 

jednoduchým způsobem: Soubor – Aktualizovat OFFLINE soubor 

s dostupností položek – Stáhnout z internetu.

Užitečnou a důležitou aktualizací je bezesporu aktualizace rabatových 

podmínek uživatele IC_Katalogu – zákazníka Inter Cars. Tuto aktualizaci 

je nyní také možno provést kdykoliv volbou Soubor – Aktualizace ra-

batových podmínek – Stáhnout z internetu.

Vzhledem k tomu, že vývoj IC_Katalogu je skutečně velmi intenzivní, a ak-

tualizace jsou tedy poměrně časté, je vhodné kontrolovat tyto aktualizace 

pokud možno co nejčastěji. V minulosti bylo možné nové verze kontrolo-

vat a stahovat jen na internetových stránkách Inter Cars. Nyní přibyla do 

IC_Katalogu možnost kontroly a stažení nové verze přímo v programu: 

Komunikace – Kontrola nové verze programu IC_Katalog.

Import a objednávky

Stahování prodejních dokumentů

Aktualizace offl  ine skladu

Aktualizace rabatových podmínek

Aktualizace IC_Katalogu
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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: 602 522 978
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.: 566 521 155
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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8 denní pobyt v exotickém Vietnamu

8 denní poznávací zájezd do Egypta

Lyžování v Alpách

8 denní pobyt v exotickém Vi t

Věrnostní program společnosti Inter Cars

Překvapení


