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Vážení čtenáři,

Vítejte na stránkách letošního prvního 

vydání časopisu IC Journal. Jarní úvod-

ník píši vždy velice rád. Tato má obliba 

má hned několik důvodů. 

Ten první se nabízí sám o sobě. Začíná změ-

na ročního období. Ráno, když vstáváte, vás 

již vítá rozbřesk slunce. Jedete do práce či 

domů a zjistíte, že cestu, kterou jste absol-

vovali v zimním období kvůli povětrnost-

ním podmínkám v zásadě velmi kompliko-

vaně a s velkým rizikem, nyní na suchých 

silnicích zvládnete dříve a komfortněji. 

I když i toto může být relativní. Kvalita silnic 

je po letošní zimě opravdu hodně špatná. 

Jeden můj známý si při jedné jízdě hlasitě že-

hral na to, že jeho auto trpí přes čepy, rame-

na, včetně tlumičů. Pak si vzpomněl, že spo-

lujezdec dělá v distribuci dílů, a v legraci mě 

obviňoval, že jsme se určitě museli domluvit 

s partičkou kolem ministra dopravy Bárty, aby 

Správy silnic a dálnic od podzimu na vozovky 

ani nesáhly. Jistě to byl jen žert, ale musím se 

vám přiznat, že při každém nárazu kola do ně-

jakého většího výmolu se mi nálada zlepšova-

la, protože ať už je to jak chce, pro distributory 

dílů a servisy to určitě efekt přinese.

Druhý důvod, proč mě baví psát jarní 

úvodník, je samotné zamyšlení, co vlastně 

tento rok přinese? Z hlediska ekonomiky 

se začíná blýskat na lepší časy. Ekonomo-

vé se shodují na tom, že krize se postupně 

vytrácí, nahrazuje ji výraz ekonomického 

oživení. Věřme, že se tentokráte nemýlí. 

Jenže i zde se nebojím použít výraz, že oži-

vení může být relativní. Firmy a společnos-

ti v Evropě opravdu rostou, ale asi nikdo 

nečekal, že nepokoje v Africe budou mít 

takové trvání a spekulanti na komoditních 

burzách toho opět využijí a cenu ropných 

produktů, troufnu si tvrdit, uměle zvednou.

Pro naši branži je důležité, že celý automo-

bilový průmysl začal pracovat na plné ob-

rátky, výroba nových vozů postupně roste, 

subdodavatelé opět mají zakázky, otevírají 

se zavřené provozy, lidé dostávají novou pří-

ležitost si najít práci. Nebudu vás obtěžovat 

žádnými makro-či mikroekonomickými čís-

ly, stačí se podívat při svých cestách kolem 

sebe. Potkat loni během cesty přes repub-

liku transportéry či vlaky převážející nová 

auta byl prakticky malý zázrak. Dnes je tomu 

úplně jinak. A to je dobře pro všechny.

A o čem se dočtete na dalších stránkách 

našeho časopisu? Vyzdvihnu pouze ty nej-

zajímavější oblasti. 

Hned na prvních stranách představujeme 

celou skupinu Inter Cars Group, speciálně 

IC South, kam patří i naše republika. Dnes 

nás najdete v každé zemi východní Evropy 

a i letos pokračujeme v expanzi na nový 

trh, kterým je Bulharsko.

Za zmínku dále stojí podívat se do rubri-

ky LKW sortimentu. Toto číslo obsahuje 

poměrně rozsáhlou část, týkající se dílů 

do nákladních automobilů. Díky našemu 

týmu „truckerů“ a určitě rozsáhlé nabídce 

sortimentu na tyto automobily začínáme 

šlapat na paty konkurentům v této oblasti.

Navážu-li na sortiment, zmíním rozšíření 

Premium Clubu preferovaných dodavatelů 

a značek. Zaujmou vás kombinací kvality, 

dostupnosti či ceny.

Určitě si nenechte ujít letošní Velkou Jarní 

Akci, kterou jsme připravili pro naše zákaz-

níky s cílem odměnit je za jejich obchodní 

spolupráci. Strukturu odměn a dárků jsme 

letos pojali tak, aby si na své přišel úplně 

každý. Myslíme si totiž, že doba „skútrů" 

apod. je nenávratně pryč. 

Na závěr bych vás rád pozval do VIP Clubu 

2011. Princip získání věrnostních VIP ka-

ret se nemění, čím se však ten letošní rok 

od předcházejících liší, je výběr nových de-

stinací. Nahlédněte do něj a představte si, 

že pár dní strávíte v zemi protkané vodními 

kanály, kterou je Holandsko. Kdo z přízniv-

ců luxusních značek navštívil nové zábavní 

centrum Ferrari v hlavním městě Spoje-

ných arbaských emirátů Abú Dhabí? Top 

výlet je směřován na Kubu, kde budete asi 

jedni z posledních návštěvníků, kteří zažijí 

vládu rodiny Castrů.

Věřím, že toto vydání IC Journalu vás za-

ujme, najdete tam svůj takříkajíc šálek čaje 

a ujistí vás v tom, že spolupráce s naší spo-

lečností je dobrým rozhodnutím.

Chci vám popřát, ať je jaro úspěšné, ať se 

vám daří jak v práci, tak v životě.

Díky za přízeň a spolupráci na kterou se těší 

celý tým Inter Cars.

Martin Havlík
Výkonný ředitel Inter Cars ČR

web at
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Velká jarní akce s Inter Cars!
          Postaráme se o Vaši zahradu!
Neposekáme Vám trávník, nevysekáme křoví,

ale stroje, které od nás dostanete, Vám s tím pomohou!

Žací traktor vybavený výkonným
ètyøtaktním motorem Briggs & Stratton

� Robustní jednonožový žací kruh z ocelového plechu
� Elektrický startér pro pohodlné nastartování motoru
� Mechanická manuální převodovka se zpětným chodem
� Mechanická spojka žacího mechanismu

Benzínová sekaèka + Køovinoøez + Motorová pila

Benzínová motorová pila třídy “profi ” pro řezání průměrů od 20 do 40 cm
Obsah: 45,6m3 � Výkon: 2,6 kW (3,5 HP) � Palivová nádrž - objem: 0,47 l
� Olejová nádrž (pro řetěz) - objem: 0,27 l � Drážka lišty: 33 cm � Palivová směs
(bezolovnatý benzín se speciálním olejem Dolmar pro dvoutaktní motory)
v poměru 1:50 � Hmotnost 5,1 kg � Model řetězu: 686 � Dělení řetězu: 0,325”

Benzínová sekaèka + Køovinoøez

� 4-taktní motorový křovinořez vybavený přímou hřídelí a madlem ve tvaru “U”
� Výkon: 1,07 kW (1,5 HP)
� Obsah: 33,5 cm3

� Nádrž na benzín: 0,65 l
� Hmotnost (bez žacích nožů): 7,1 kg
� Standardně dodávaný žací nůž: 3-zubý

Benzínová sekaèka s pojezdem

Šířka záběru: 46 cm � Typ motoru: Briggs & Stratton 675 Ready Start
� Šasí: ocel � Uložení kol: kuličkové ložisko � Nastavení výšky sečení: 
20 - 75 mm � Pohon kol: 3-stupňový � Průměr kol (přední/zadní): 178/203 mm 
� Systém startování: lankem � Objem koše: 60 l � Hmotnost: 35 kg 
� Ideální pro travnatou plochu do 1 800 m2 � Technologie sečení: 4Cut

březen - duben - květen

Akce probíhá od 1. března do 31. května 2011. Ilustrační foto. 
Změna bonusů vyhrazena. V případě vyčerpání zásob zde uvedených 
bonusů, bude zákazníkovi poskytnut náhradní bonus ve stejné hodnotě. 
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Tak jako každý rok i letos jsme pro vás připra-

vili pestrý koktejl zážitků s naším VIP Clubem, 

který již vstupuje do své 7. sezony. Ať již rádi 

trávíte volný čas cestováním, poznáváním 

cizích krajů a kultur, sportem, adrenalinem 

nebo relaxací, VIP Club 2011 je tu pro vás! Co 

všechno vás čeká? Můžete se těšit na lyžová-

ní v Alpách i karibské pláže na Kubě. Milovní-

ky adrenalinu potěší výlet do Ferrari Worldu 

v Abú Dhabí, kde je nejrychlejší horská drá-

ha na světě, zvolnit naopak budete moci při 

plavbě holandskými kanály a návštěvě Am-

sterodamu. Kdo chce skloubit aktivní dovo-

lenou plnou výletů po přírodě a historických 

památkách spolu s odpočinkem na pláži, 

bude pro něj pobyt na Krétě tou pravou vol-

bou. Více informací, včetně podmínek pro 

členství v klubu a všech novinek, které jsme 

pro vás pro letošní rok nachystali, se dozvíte 

na stránkách 24 a 25. Věříme, že je z čeho 

vybírat a při mnoha akcích se s vámi těšíme 

na shledanou! Užívejte si život s námi!

Počátkem roku se konalo již léty ověřené ly-

žování s věrnostním VIP Clubem Inter Cars 

2010. Milovníci zimních radovánek z řad na-

šich zákazníků si stejně jako v loňském roce 

užívali spoustu zábavy ve světoznámém 

rakouském středisku Kaprun v oblasti Zell 

am See u Salcburku. Opět se sešla skvělá 

parta, a tak se nelze divit, že během celého 

třídenního pobytu panovala výborná nála-

da a o zábavu nebyla nouze. Tomu kromě 

perfektní organizace napomáhal také kom-

fort hotelu Koch a připravený doprovod-

ný program. Jak moc se zájezd vydařil, co 

vše účastníci zažili a o co jste přišli, pokud 

jste se neúčastnili, se dozvíte v reportáži 

na straně 26.

V nejbližších dnech se chystá spuštění no-

vých internetových stránek mezinárodní 

sítě profesionálních nezávislých autoservisů 

Q-SERVICE, která funguje pod záštitou spo-

lečnosti Inter Cars. Stránky naleznete na ad-

rese www.q-service.eu. Mezi jejich před-

nosti patří snadná orientace v uživatelsky 

přívětivém prostředí a stálý přísun novinek 

z oblasti autoopravárenství. Součástí stránek 

bude samozřejmě také partnerská zóna, kte-

rá bude obsahovat veškeré informace pro 

členy konceptu: termíny chystaných škole-

ní, přístup do bonusového programu, ale 

i fórum pro výměnu zkušeností a poznatků. 

Síť Q-SERVICE funguje v České republice 

od roku 2009 a v současnosti se jejím logem 

pyšní 7 autoservisů. Více se o servisní síti Q-

SERVICE dočtete na stránkách 17–19. 

VIP Club Inter Cars 2011

Lyžování v Alpách s VIP Clubem Inter Cars

Nové internetové stránky servisní sítě Q-SERVICE



133

C
o

 je n
o

véh
o

?
C

o
 je

 n
o

véh
o

?

jaro
2011 Aktuality

Začátek letošní sezony automobilových 

veletrhů tradičně odstartovaly autosalony 

v Detroitu a v Ženevě. Zdá se, že krize je již 

defi nitivně překonána, a většina význam-

ných automobilek se prezentovala minimál-

ně na jednom z veletrhů. A že bylo co sle-

dovat! Ekovlna nadále pokračuje a čím dál 

větší množství výrobců představuje hybridní 

vozy, elektromobily či alespoň různé pakety 

snižující emise. Naštěstí automobily s kon-

venčním pohonem stále žijí, včetně těch 

určených pro radost z jízdy. Důkazem toho 

může být nové BMW 1M, navazující na tradi-

ci lehkých a výkonných vozů mnichovského 

výrobce. I když i takto zaměřených automo-

bilů postupně ubývá, což potvrzuje např. Mi-

tsubishi, které uvedlo, že model EVO X bude 

bez nástupce. Další ikona tak končí, holt ale 

každá doba si žádá své… Přehled některých 

novinek najdete na stránkách 68 a 69.   

Na straně 67 přinášíme exkluzivní rozho-

vor s pravidelným účastníkem mistrovství 

Evropy v závodech tahačů, týmem Buggy-

ra. Máte jedinečnou příležitost nahlédnout 

do zákulisí profesionálního účastníka klání 

5,5tunových monster, která se prohánějí 

po závodních drahách napříč starým kon-

tinentem. Chcete se dozvědět, jaké jsou 

technické parametry závodního trucku či 

jak veliká je spotřeba náhradních dílů za zá-

vodní sezonu? Kromě odpovědí na tyto 

otázky se v článku dozvíte mnoho zajíma-

vostí nejen o samotném závodění a pří-

pravě závodních speciálů, ale i o ostatních 

aktivitách týmu, překonávání rychlostních 

rekordů a účasti na Rally Dakar. Tradiční re-

cenze sportovního vozu sice v tomto čísle 

IC Journalu chybí, ale věříme, že vás tento 

článek zaujme a bude více než důstojnou 

náhradou. Příjemné čtení!  

Sociální sítě všeobecně, v čele s populár-

ním „Fejsem“ (Facebookem), zažívají v po-

sledních několika letech celosvětově ob-

rovský rozmach. Ve fi rmě Inter Cars jsme 

došli k závěru, že právě nyní je ten nejlep-

ší okamžik připojit se do této ohromné 

komunity. Nastává doba, kdy svůj profi l 

nebo stránku na Facebooku má již skoro 

každý, a kdo ne, jako by nebyl… Staré 

moudro „kdo chvíli stál, stojí opodál“ zcela 

jistě platí i v tomto případě. Jelikož samo-

zřejmě opodál stát nechceme, můžete se 

na této síti ve velmi brzké době dočkat 

zprovoznění stránky Inter Cars. Věříme, že 

Facebook pomůže zdokonalit naše služby 

směrem k vám – zákazníkům. Zlepší se 

hlavně tok infor-

mací, díky novému 

k omunik ačn ímu 

kanálu budete včas 

vědět o veškerých 

chystaných akcích. 

Zároveň také přiví-

táme vaše ohlasy 

a komentáře, které 

nám budete moci 

jednoduše sdělo-

vat. Na Facebooku 

brzy na nashle-

danou, těšíme se 

na vás!

Autosalony Detroit 2011 a Ženeva 2011

Představení týmu Buggyra 

Inter Cars na Facebooku



Vzhledem k prodejním úspěchům olejů 

značky COMMA známé řady X-FLOW jsme 

se rozhodli pro rozšíření sortimentu i o ně-

které z olejů TOP řady PERFORMANCE. Tato 

nabídka je určena pro nejmodernější auto-

mobily a splňuje ty nejnovější specifi kace 

výrobců či evropské automobilové asociace 

(ACEA). Více informací naleznete na str. 31.

V našem prémiovém sortimentu naleznete 

nyní i několik nových značek, vyznačujících 

se především vysokou kvalitou a velmi za-

jímavou prodejní cenou. Produktové řady 

těchto značek obsahují díly pro kompletní 

brzdové systémy, chlazení, podvozkové díly 

(zavěšení kol, řízení) a další. Více informací 

naleznete na str. 28–29.

Společnost Inter Cars Česká republika se 

stala ofi ciálním distributorem výrobců KNO-

RR-BREMSE a HELLA v ČR, čímž opět výraz-

ně rozšířila svou nabídku náhradních dílů 

zejména pro sektor nákladních vozidel. Více 

informací naleznete na str. 56 a 58.

Našim zákazníkům již dobře známé zboží 

prodávané pod italskou značkou Magneti 

Marelli, vyznačující se především velkou šíří 

sortimentu, zahrnuje nyní i dílenské vybave-

ní a kompletní diagnostiku. V nabídce mimo 

jiné naleznete diagnostické testery (řady 

Logic, Smart, Vision) vždy se softwarem pro 

motocykly, osobní, či nákladní automobily, 

včetně celé řady příslušenství. Zajímavými 

produkty jsou i diagnostické testery aku-

mulátorů s vestavěnou tiskárnou (obj. č. 

007950006900), vybavení pneuservisů, pl-

ničky klimatizací apod. Za zmínku stojí také 

oleje do klimatizací (ISO 46, 68, 100, 150), 

které jsou k dispozici i v jedno-a pětilitro-

vých baleních. Pro bližší nabídku neváhejte 

kontaktovat obchodní zástupce společ-

nosti Inter Cars.

Společnost Inter Cars Česká republika 

se zapojila do ofi ciální distributorské sítě 

WABCOWÜRTH a nabízí nyní diagnostiky 

této značky, která je určena zejména pro 

nákladní vozidla a návěsovou techniku. Více 

informací naleznete na str. 59.

COMMA – PERFORMANCE

Preferované značky

Rozšíření nabídky pro LKW

MAGNETI MARELLI - diagnostika

WABCOWÜRTH - diagnostika
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Inter Cars South
– výsledky za rok 2010 a plány na rok 2011

Rok se opět sešel s rokem a to tradičně 

bývá vhodná příležitost k určitému bilan-

cování i nastínění plánů do budoucna. 

Proto vám, našim zákazníkům, přinášíme 

přehled nejdůležitějších výsledků za rok 

2010, které potvrzují růst nejen společnos-

ti Inter Cars v ČR, ale také celé skupiny IC 

South. Plány pro loňský rok se nám s vaší 

podporou povedlo splnit, pro rok 2011 

nás však společně čekají další výzvy. Bylo 

by chybou spokojit se se současným sta-

vem. Jednak je neustále co vylepšovat, ale 

hlavně, stagnace a ustrnutí jsou nejlepší 

kroky pro ztrátu kontaktu s okolním svě-

tem a postupný úpadek. Tímto směrem 

se samozřejmě ubírat nechceme, a proto 

si na letošní rok stanovujeme smělé, ale 

dosažitelné cíle. Věříme, že se nám je spo-

lečnými silami podaří naplnit. 

Výsledky 2010

– obrat 65 mil. EUR 

– nárůst obratu + 41 % 

 � CZ + 22 %

 � SK + 21 %

 � HU + 61 %

 � HR + 52 %

 � RO + 210 %

– 58 poboček

 � CZ 13

 � SK 13

 � HU 9

 � HR 10

 � RO 13

–  Otevření nového centrálního skladu 

v chorvatském Záhřebu (4000 m2 ve 

4 patrech) a rumunském Brašove (4000 

m2 ve 4 patrech)

–  Více než 100% navýšení skladových zásob 

na pobočkách v Praze, centrálním skladě 

v Budapešti, Brašově a Záhřebu – v těchto 

skladech byla vytvořena zrcadlová kopie 

regionálního skladu v Myslowicích 

–  Implementace systému Navision Attain 

v Chorvatsku

–  Spuštění webového katalogu – 

 IC_WebCat

–  Prodej 40 000 ks pneu

–  Zahájeny přípravy vstupu na trh Bulharska

Plány 2011

– obrat 100 mil. EUR 

–  nárůst obratu + 54 % 

 � CZ + 25 %

 � SK + 20 %

 � HU + 92 %

 � HR + 72 %

 � RO + 162 %

– 76 poboček

 � CZ 16

 � SK 14

 � HU 12

 � HR 12

 � RO 21

 � BG   1

–  Spuštění první pobočky Inter Cars 

Bulharsko

–  Spuštění společného unikátního projektu 

TecDoc – SilverDat – Inter Cars

–  Prodej 60 000 ks pneu

Tomáš Kaštil
Chief executive offi  cer
Inter Cars South International Group

Centrální sklad v Záhřebu Centrální sklad v Záhřebu

Centrální sklad v Záhřebu
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Již tradičně jsme vám v každém čísle 

IC_Journalu představovali poslední ak-

tualizace našeho elektronického kata-

logu. Nejinak tomu bude i v budoucnu, 

s tím rozdílem, že vám budeme předsta-

vovat novinky v rámci IC_WebCat. 

Co to vůbec IC_WebCat je? Jak sám ná-

zev napovídá, jedná se o webovou verzi 

katalogu, která umožní vám, našim zá-

kazníkům, přehledné prohlížení, vyhle-

dávání a objednávání zboží z našeho 

sortimentu. Kromě toho nabízí IC_Web-

Cat spoustu dalších možností, které vám 

budeme postupně prezentovat. 

V tomto čísle IC_Journalu vás seznámíme 

se základními funkcemi, abyste se dokáza-

li v IC_WebCatu co nejrychleji orientovat 

a jeho používání bylo pro vás co nejjed-

nodušší a nejpříjemnější. 

Přihlášení

Na stránky IC_WebCatu je možné do-

stat se dvěma způsoby. Prvním způ-

sobem je zadání adresy http://ic-cz.

intercars.eu/ do vašeho prohlížeče. 

Pokud tuto adresu zapomenete, je tu 

druhý způsob, a sice cesta přes odkaz 

IC_WebCat, který je umístěn na našich 

stránkách www.intercars.cz. Jazyko-

vou verzi katalogu lze vybrat příslušnou 

vlaječkou dle vašich preferencí.

Pro přihlášení je potřeba vyplnit údaje regis-

trovaného zákazníka, jako jsou zákaznické 

číslo, číslo karty a heslo. V případě, že těmito 

údaji nedisponujete, kontaktujte prosíme 

naše pobočky, které vám s jejich získáním 

rády pomohou.

Po úspěšném přihlášení se zobrazí násle-

dující záložky: 

� KATALOG

� MENU

� MŮJ ÚČET

KATALOG

Základní rozdělení katalogu lze omezit vý-

běrem mezi:

� osobními automobily

� nákladními automobily

� motocykly

� typy náprav

Jednoduchým způsobem přes rolovací liš-

ty je možné vybrat si z nabízených značek 

automobilů/náprav až po konkrétní určení 

modelu. Kliknutím na model automobilu se 

v pravé části okna zobrazí strom, který slouží 

ke snadnější orientaci a přehlednému rozdě-

lení do jednotlivých kategorií.

Po výběru požadované skupiny zboží 

v produktovém stromu se vám zobrazí 

podnabídka dané produktové skupiny. 

V našem případě jsme vybrali jako mo-

delový příklad skupinu „VZDUCHOVÝ 

FILTR/POUZDRO/TĚSNĚNÍ“ (v produkto-

vém stromu pod záložkou pod kategorií 

FILTRY). Po kliknutí máte na výběr z ně-

kolika podskupin. Po upřesnění vašeho 

výběru dojde k zobrazení čísel, která 

odpovídají vybraným kritériím. Dále se 

při výběru konkrétního produktu zobrazí 

podrobné informace

Samozřejmostí je možnost objednání po-

žadovaného množství kusů, které se ihned 

objeví v nákupním košíku. Další z nabíze-

ných možností je zvětšení obrázku dané 

položky, informace o on-line dostupnosti 

na našich pobočkách a regionálních skla-

dech a také dostupnost různých dodateč-

ných informací, které pomohou ke sto-

procentní identifi kaci dílu. 

Sekce KATALOG rovněž obsahuje funkce, 

které umožní uživateli rychlejší vyhledá-

vání a orientaci v katalogové části. Jed-

nou z těchto funkcí je rychlý výběr mo-

delu automobilu. Stačí jen začít vpisovat 

do příslušného pole název modelu hle-

daného automobilu a podle vepsaných 

znaků vám IC_WebCat nabídne seznam 

modelů. Další funkcí, která může v přípa-

dě potřeby zrychlit práci s katalogem, je 

funkce rychlého výběru produktové sku-

piny z produktového stromu. V případě, 

že nevíte, kde ve struktuře produktové-

INTERNETOVÝ
KATALOG IC_WebCat
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ho stromu se vyhledávaný díl nachází, 

je možné do pole nad produktovým 

stromem (Klávesové zkratky) zadat ja-

kýkoliv řetězec vámi hledaného výrazu 

a IC_WebCat opět nabídne výsledky od-

povídající hledanému výrazu.

Jednou z nejvíce potřebných funkcí je vy-

hledávání dílů na základě OE čísel a čísel 

výrobce. IC_WebCat samozřejmě dispo-

nuje i touto možností. Stačí jen zadat OE 

číslo nebo číslo výrobce do vyhledávacího 

pole a po potvrzení se objeví výsledky.

MENU – CENÍK

V MENU je možné vyhledávat podle objed-

nacího čísla v celém sortimentu IC. Stačí 

jen zadat část objednacího čísla do vy-

hledávacího pole a po jeho potvrzení se 

zobrazí nabídka dílů obsahující řetězec 

vyhledávaných znaků. Po kliknutí na poža-

dovanou položku se zobrazí okno, ve kte-

rém je možné nalézt spoustu doplňujících 

údajů pro 100% identifi kaci dílu, ale také in-

formace o jeho on-line dostupnosti. Samo-

zřejmostí je možnost objednání požadova-

ného množství kusů, které se ihned projeví 

v nákupním košíku. Hodnota a množství 

objednaných položek je zobrazena k rych-

lé kontrole v pravém horním rohu. 

Při výběru z produktového stromu v sekci 

MENU je možné omezit výběr na jedno-

ho výrobce.  Tato funkce umožňuje sou-

středit se pouze na určitou značku v pří-

padě, že má zákazník konkrétní představy 

o produktu.

MŮJ ÚČET

Poslední z nabízených záložek nabízí 

uživateli kontrolu nad stavem jeho účtu. 

Může zde sledovat aktuální stav objed-

návek, faktur, položek v košíku, ale také 

informace o zákaznickém účtu a VIP kar-

tách. Rovněž zde lze změnit nastavení 

některých proměnných v rámci IC_Web-

Catu. Před odesláním objednávky je 

možné si v košíku znovu překontrolovat 

výběr zboží. Po kliknutí na objednací 

číslo zboží je možné zobrazit detailní 

informace o zboží a online dostupnos-

ti. Po kliknutí na objednané množství 

je možné toto množství upravit anebo 

samozřejmě odstranit položku z košíku 

úplně. Po překontrolování objednávky 

a kliknutí na tlačítko „Odeslat“ dojde k vy-

tvoření objednávky, jejíž stav je možné 

kontrolovat v záložce MŮJ ÚČET > OB-

JEDNÁVKY.

Celý tým Inter Cars věří, že IC_Web-

Cat bude dalším významným střípkem 

do mozaiky služeb, pomocí kterých se 

snažíme zkvalitnit zákaznický servis, a po-

může vám ulehčit a zpřehlednit orientaci 

v naší nabídce. Ta v současné době obsa-

huje přes jeden milion náhradních dílů 

od více než 500 dodavatelů. 

web at

137

jaro
2011 Zajímavosti z IC

7



InterCars

Na  sklonku minulého roku 

společnost Inter  Cars již tradičně 

představila exkluzivní nástěnný 

kalendář vlastní výroby. Nový 

kalendář pro rok 2011 opět zaujme 

zejména muže, a  to díky populární 

kombinaci rychlých aut a  krásných 

žen. Věříme, že také v letošním roce 

bude kalendář zpříjemňovat práci 

nejednomu mechanikovi. Na tvorbě 

kalendáře se i  tentokrát podíleli 

jednotliví dodavatelé společnosti 

Inter Cars, konkrétně se jedná 

o  značky: KYB, Delphi, Bosch, SKF, 

TRW, EWR, Castrol, Krecht-Mahle, 

Contitech, Nissens, Federal Mogul 

a Motointegrator. 

Stejně jako v  minulých letech je 

autorem fotografi í známý polský 

fotograf W. Bakiewicz, který se 

ve  své tvorbě specializuje mimo 

jiné na  fotografování ženských 

aktů. Vyobrazená auta poskytla pro 

účely focení společnost VTG, která je 

členem Q-Service Motosport. 



www.intercars.cz
www.intercars.sk
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? � 5 let zkušeností na českém trhu

�  13 poboček v  největších městech 

jednotlivých regionů

�  nejširší multibrandingová nabídka 

náhradních dílů

�  obsáhlá nabídka vybavení servisů 

a dílen

� podpora prodeje

� široké možnosti fi nancování

 

1. SORTIMENT

• Skladové zásoby – dostupnost zboží

�  V sortimentu Inter Cars naleznete více 

než 1 000 000 referencí, a tak disponu-

jeme největším centrálním skladem 

náhradních dílů v rámci střední a vý-

chodní Evropy.   

�   Každá z poboček Inter Cars disponuje 

ve svém regionu nadprůměrnou skla-

dovou zásobou zboží, představující až 4x 

větší objem, než má jakákoliv pobočka 

naší konkurence.

�   Více než 250 000 referencí s dodávkou 

z centrálních skladů Inter Cars do 24 

hodin.

 

•  Multibranding – možnost výběru 

  Co je to multibranding? V praxi mul-

tibranding znamená, že zákazník společ-

nosti Inter Cars si může kdykoliv vybrat 

ten výrobek, který mu nejvíce vyhovuje 

z hlediska různých kritérií – cena, značka, 

kvalita, dostupnost atd.

• Konkurenceschopná cena 

  Díky centralizovanému nákupu je cena 

našich produktů vždy konkurenceschop-

ná a neustále kontrolovaná. Nebojte se 

porovnat naše produkty s konkurencí!

•  PREMIUM CLUB Inter Cars / PREMI-

UM CLUB Inter Cars (ASIATIC Range)

  Disponujeme velmi širokou nabídkou ná-

hradních dílů od renomovaných výrobců. 

Navíc jsme se rozhodli některé námi prefe-

rované výrobce zařadit do projektu PREMI-

UM CLUB Inter Cars. Nákupem sortimentu 

těchto dodavatelů máte zaručenu výbor-

nou dostupnost, dobrou cenu a v nepo-

slední řadě i nadstandardní marži.

SACHS, LUK, KAYABA, ATE, CONTITECH, 

KNECHT, DELPHI, NGK, TRW, FILTRON, 

BOSCH, CASTROL, SHELL, EVR, BOSAL

KYB, MAGNUM, AISIN, EXEDY, 

MITSUBOSHI, KASHIYAMA , AKEBONO,  

555, OE,  UNION JAPAN, MICRO, JC 

PREMIUM, YEC, KOYO, NTN, NSK, GMB 

• Preferované značky

Stávající PREMIM CLUB jsme rozšířili o takzvané 

preferované značky, v rámci kterých vám nabí-

zíme vysoce kvalitní produkty za příznivé ceny. 

Ve všech případech se jedná o certifi kované 

výrobky ze závodů, které rovněž dodávají zboží 

pro OE trh a spolupracují s ostatními světovými 

značkami.  Nabídka preferovaných značek zahr-

nuje zejména:  

• ložiska kol

• homokinetické klouby

• tlumiče pérování

• pružiny

• plynové vzpěry

• díly řízení

• ložiska

• fi ltry

• chladiče

• díly klimatizace

• a další kategorie výrobků

• Vybavení dílen a diagnostika

�  Široká nabídka vybavení dílen a servisů: 

zvedáky, přezouvačky, zouvačky, ruční 

nářadí, přístroje.

�  Diagnostické přístroje Bosch, Delphi, Texa.

� Plničky klimatizací.

Naši proškolení pracovníci jsou připraveni 

vám pomoci s výběrem optimálního řešení 

podle vašich potřeb a nabídnout i zajíma-

vý program fi nancování. Pro demonstraci 

a předvedení, jak zařízení funguje, máme 

předváděcí vozidlo, tzv. TOOLBUS, který je 

k dispozici všem našim zákazníkům v Česku 

i na Slovensku. Toolbus je vybaven vestav-

bou skříněk a speciální úpravou stěn uzpů-

sobených k výstavě nářadí a vybavení dílen. 

V předváděcím vozidle je nainstalováno přes 

260 kusů nářadí, dílenský vozík s nářadím, 

diagnostická zařízení, plnička klimatizací 

a další vybavení.

2. SOFTWARE

•  IC_Katalog – elektronický katalog 

k  jednoduchému vyhledávání ná-

hradních dílů 

Elektronický katalog IC_Katalog je moder-

ním programem připraveným naší spo-

lečností pro distributory, prodejny a pře-

devším pro autoservisy. Umožňuje rychlé 

vyhledávání požadovaných náhradních 

dílů, také jejich úplnou identifi kaci díky 

přiloženým technickým informacím (roz-

měry, fotografi e, elektrická schémata, druh 

materiálu, hmotnost apod.) a samozřejmě 

snadné objednávání. Katalog je pravidelně 

aktualizovaný, což zaručuje přístup do nej-

novější nabídky výrobců automobilových 

dílů. Katalog obsahuje kompletní sorti-

ment Inter Cars, off -line i on-line stavy skla-

dů Inter Cars, umí zobrazit maloobchodní 

cenu i nákupní cenu pro zákazníka, dokáže 

převádět OE čísla na objednací čísla Inter 

Cars a samozřejmě ještě mnohem více.

Nejnovější edice umožňuje objednávání 

zboží přímo z katalogu. V katalogu je inte-

grován modul umožňující kontrolu „normo-

časů“ jednotlivých oprav, informaci o servis-

ních prohlídkách, možnost vytvořit kalkulaci 

ceny opravy pro zákazníka autoservisu včet-

ně ceny za servisní úkony atp.

Nyní jako novinku přinášíme i jeho interne-

tovou verzi pod názvem IC_WebCat, do kte-

ré se můžete přihlásit buď na http://ic-cz.

intercars.eu, nebo prostřednictvím odkazu 

na www.intercars.cz

IC_Katalog je pro zákazníky společnosti 

Inter Cars zcela ZDARMA. 

•  IC_Technika  –  elektronický program 

k  vyhledávání technických a  servis-

ních dat

IC_Technika je profesionální software, 

bez kterého se dnes neobejde žádná 

kvalitní autoopravna. Tento program je 

přímo nabit technickými a servisními 

daty potřebnými pro každodenní práci 

autoservisu. Obsahuje technická data, 

data nastavení a montážní postupy pro 

více než 5 000 vozidel. 

web at
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IC_Technika obsahuje např.:

�  servisní intervaly vozidel;

�  montážní postupy pro nastavení časová-

ní motoru, montáže a demontáže;

�  technické výkresy jednotlivých kompo-

nent daného vozidla;

�  informace o provozních kapalinách 

a mazivech;

�  normalizovaná data pro nastavení motoru;

�  identifi kaci kódů EOBD včetně diagnosti-

ky závad;

�  elektrická schémata ABS, komfortní elek-

troniky atp.;

�  normočasy oprav.

IC_Technika je zpoplatněný produkt, který 

při zakoupení a následné aktivaci funguje 

1 kalendářní rok (365 dní od  data aktiva-

ce). Zákazník má možnost si IC_Techniku 

vyzkoušet po dobu 30 dnů zdarma!

Zákazníkům je k dispozici buď instalace 

na DVD, nebo internetová verze.

3. REKLAMA  A  MARKETING

• Krátkodobé prodejní kampaně

V průběhu roku pro vás připravujeme různé 

krátkodobé prodejní akce na určitý sorti-

ment (brzdy, tlumiče pérování, spojky, nábo-

je a ložiska, díly řízení atd.) nebo sortiment 

určitých dodavatelů, ve kterých máte mož-

nost získat zajímavé bonusy. Bližší informa-

ce vždy naleznete v IC Journalu, na letácích 

nebo na našich internetových stránkách 

www.intercars.cz. 

• VIP Club Inter Cars

Můžete se stát členem VIP Clubu Inter Cars, 

věrnostního programu společnosti Inter 

Cars Česká republika. Jeho cílem je odměnit 

vás za vaši loajalitu a umožnit vám navázání 

užších vztahů s našimi zákazníky z jiných re-

gionů a nabídnout dle motta VIP Clubu Inter 

Cars „Užívejte si život s námi!“ něco navíc. Pro 

členy VIP Clubu Inter Cars jsme v uplynulých 

letech připravili např. každoroční lyžování 

v Alpách, 8denní relaxační pobyty v Egyptě 

a Turecku, exotické pobyty v Číně, Keni nebo 

ve Vietnamu.

• IC Journal

Každé 3 měsíce si můžete v novém čísle ča-

sopisu IC Journal přečíst maximum informací 

o společnosti Inter Cars, všechny důležité no-

vinky v sortimentu, prezentace dodavatelů, 

přehledy akcí a prodejních kampaní připrave-

ných na nejbližší období, zajímavé čtení z ob-

lasti automobilů, servisní techniky, diagnosti-

ky a nových technologií a mnoho dalšího.

IC Journal je Vám pravidelně zdarma zasílán.

• Servisní síť „Q-Service“

Při splnění stanovených kritérií se můžete 

stát členem mezinárodní servisní sítě 

profesionálních nezávislých autoservisů – 

Q-SERVICE, která byla založena v roce 1997 

společností Inter Cars S. A. (dnes největším 

distributorem autodílů ve střední a východní 

Evropě)

Hlavní výhody a  oblasti podpory part-

nerů Q-Service v CZ:

�  Nezávislost servisu a smluvně daná teri-

toriální působnost.

�  Splněním výběrových kritérií servis plní 

podmínky certifi kace a přiznání statutu 

QUALITY-SERVICE.

�  Systém vzdělávání v oboru autoopravá-

renství a autodiagnostiky.

�  Podpora v oblasti reklamy a marketingu.

�  Podpora v růstu úrovně vybavenosti 

dílen technologickým vybavením, dia-

gnostikou, informačními technologiemi.

4. FINANČNÍ PODPORA, NÁKUPNÍ 
BONUSY A INVESTIČNÍ PROGRAM
Nabízíme a poskytujeme svým zákazní-

kům několik forem zvýhodnění formou 

bonusových smluv. 

�  i-Bonus – speciální bonusová smlouva 

poskytovaná zákazníkům používajícím 

pro objednávání náhradních dílů interne-

tové objednávky programu IC_Katalog. 

Bonus je poskytován formou dobropisu 

na účet zákazníka nebo formou marke-

tingového plnění a je vyplácen kvartálně. 

Výše dodatečného bonusu je 2 % z celko-

vého obratu uskutečněného přes internet.

�  Bonusová smlouva - jedná se o klasic-

kou bonusovou smlouvu, která zákazníka 

zaváže na předem stanovený a dohod-

nutý obrat. V případě jeho splnění má zá-

kazník možnost čerpat bonus ve výši 1 %, 

1,5 % nebo 2 % opět formou vyplacení 

dobropisu na účet nebo formou mar-

ketingového plnění. Zpravidla se uzavírá 

na 1 rok nebo na příslušné kvartály roku.

�  Bonusová smlouva TRW – je obdobou 

klasické bonusové smlouvy uvedené 

výše, je však určena speciálně členům 

distribuční sítě TRW.

� Speciální bonusové smlouvy – používají 

se například při speciálních akcích a prodej-

ních kampaních a jsou opět pouze modi-

fi kací stávající klasické bonusové smlouvy. 

Liší se výší poskytovaného bonusu (např. 

akce „Až 20 % navíc u Inter Cars!“ atd.).

•  Financování nářadí, zařízení a  ser-

visního vybavení

Poskytujeme svým zákazníkům několik fo-

rem fi nancování nářadí, diagnostiky, servisní 

a dílenské techniky atp. Určitě máme pro 

každého z vás řešení a jsme připraveni po-

moci při rozvoji vašeho podnikání.

Těším se na další spolupráci s vámi všemi. 

Martin Havlíček
obchodní ředitel
Inter Cars Česká republika
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�  Více než 350 000 položek k dodání do 24 

hodin z centrálních skladů v Polsku

� šíře sortimentu – renomovaní výrobci

� konkurenceschopná cena

�  díky spojení s JC Auto bezkonku-

renční nabídka náhradních dílů pro 

japonská a korejská auta

� TRW – kompletní Škoda sortiment

�  sotftware – IC_Katalog, IC_WebCat, 

IC_Technika

�  Okamžitá dostupnost obrátkového 

zboží

�  VIP Club Inter Cars – věrnostní pro-

gram pro naše zákazníky

�  servisní síť Q-Service – mezinárodní 

servisní síť profesionálních nezávis-

lých servisů

�  Motointegrator Fleet – opravy a ser-

vis vozidel fi rem s vlastním vozovým 

parkem u našich servisních partnerů
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Výhody spolupráce s Inter Cars:

Inter Cars Stodůlky
Za Mototechnou 1375/7
155 00 Praha 5 – Stodůlky

Tel.: 251 616 779, 251 618 245
Mobil: 731 157 227
E-mail: praha@intercars.eu

Otevírací doba:
Po–Pá: 8:00–18:00, So: 8:00–12:00

Inter Cars Dolní Chabry
Dopraváků 749/3
184 00 Praha 8 – Dolní Chabry

Tel: 284 686 753-4
Mobil: 721 999 991, 602 264 488
E-mail: praha.chabry@intercars.eu

Otevírací doba:
Po–Pá: 7:00–18:00, So: 8:00–12:00
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Více než 60 000 položek ihned k odběru.

Pobočka Praha–Vestec:
inovovaná, lepší, silnější než dříve

Po  několika změnách ve  složení osa-
zenstva pobočky se nám začátkem 
letošního roku podařilo stabilizovat 
a  optimálním způsobem poskládat 
lidi, kteří jdou za  jedním cílem, a  tím 
je spokojený zákazník v oblasti jihový-
chodní Prahy. Zpět do  týmu, zároveň 
jako manažer pobočky, se po 2 letech 
odloučení vrátil vám jistě známý moto-
cyklový specialista Slávek Hodek. Ten, 
společně s  Tomášem Havelkou jako 
vedoucím obchodního týmu, vytvořil 
pilíře, na kterých je pobočka ve Vestci 
postavena, a  jsou doplněni o  další ši-
kovné kolegy a kolegyně. A právě první 
jmenovaný nám v  krátkosti představil 
ty nejdůležitější změny.

Samotná pobočka prošla mocným fa-
celiftem, jak jste se už mohli v minulém 
čísle IC_Journalu dočíst. Věřte, že změny 

se dotkly opravdu úplně všeho ve pro-
spěch co nejlepšího fungování veške-
rých procesů. Na dalších se svým týmem 
usilovně pracujeme. Showroom prošel 
velkým přepracováním, kde mimo jiné, 
jak už bylo též napsáno, najdete širokou 
a téměř ojedinělou škálu servisní tech-
niky a  nářadí. S  výběrem a  konzultací 
vám kromě mých kolegů pomůže i náš 
specialista na garážovou techniku a vy-
bavení servisů, který je zde k  dispozici 
každé pondělí. Pro zkrácení chvíle, třeba 
než kolegové přinesou zboží ze skladu, 
si můžete prohlédnout naše expozice 
nebo vám čekání zpříjemníme dobrou 
kávou. Anebo tu můžeme jen přátelsky 
pokecat či si sdělit připomínky, pochva-
ly atd. To už je na vás.

Ještě bych zmínil velké aktuální na-
skladnění pobočkového skladu, které 
bylo dokončeno začátkem února. Při-
jali a  zaskladnili jsme 70 palet zboží 
k  již stávajícímu. To znamená spousta 

položek k  okamžitému odběru! Lo-
gistika také projde v  nejbližší možné 
době lehkým tuningem, abyste zboží 
měli od  objednání nejlépe do „včera“. 
Je toho spousta, a  jak jsem již zmínil, 
na  dalších krocích pracujeme. Ačkoliv 
to bude znít možná trochu jako klišé, 
nebojte se nás vyzkoušet. Jsem pře-
svědčen o kvalitách, které jsme schop-
ni v současné chvíli nabídnout.

Vše důležité, co jsem chtěl sdělit, máte 
v řádcích nahoře. Od teď se budeme opět 
vídat nejen na stránkách IC_Journalu, ale 
samozřejmě především na pobočce. Vě-
řím a  i  díky reakcím některých z  vás si 
troufnu tvrdit, že můj návrat je pozitivní 
zprávou a to mi dělá velkou radost!"

Tak ještě jednou, díky za vřelé přijetí při 
návratu a těším se u nás na pobočce!

Miloslav Hodek
manažer pobočky

Inter Cars Vestec
Vídeňská 452
252 42 Praha – Vestec

Tel.: 244 400 005
Mobil: 724 805 884
E-mail: praha.vestec@intercars.eu

Otevírací doba:
Po–Pá: 8:00–18:00, So: 9:00–13:00
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Drazí přátelé,

dovolte, abychom vás trochu opožděně pozdravili v novém roce a popřáli hodně 

pracovních a osobních úspěchů, radost ze života a pevné zdraví.

I více než dva měsíce po Vánocích se děti ve vzpomínkách stále vracejí k vánoč-

ním prázdninám a hlavně ke svátečním dnům, kdy se těšily z vytoužených dárků, 

které našly pod stromečkem. A že jich nebylo málo! Pražský IC Ježíšek měl, chu-

dák, co dělat, aby jim dopřál veškerá specifi ka jejich tužeb. Každý dárek, překrás-

ně zabalený, byl sám o sobě malé umělecké dílo. Některým dětem bylo vyloženě 

líto svůj úhledný balíček rozbalit. Nakonec přirozeně zvítězila zvědavost. Pro nás 

dospěláky bylo až dojemné, s jakou radostí a nadšením vybalovali své mobilní 

telefony, přehrávače MP4, značkové kopačky, hokejovou výzbroj, vesty na airsoft, 

kolečkové brusle, hodinky, kosmetiku, povlečení, či ponorný mixér.  Moc děkujeme 

za to velikánské úsilí, mnoho peněz a času, které jste museli vynaložit, aby kaž-

dé z dětí mohlo u stromečku zažít pocit štěstí. Velmi si vážíme vaší náklonnosti 

a dlouholetého nezištného přátelství.

Vaši velvyslanci, Ivan s Kubou, přivezli mimo hromady balíků a balíčků ještě po-

silovací stroje, které jsou v denní permanenci našich sportovců a slečen toužících 

po postavě modelek, také velmi hodnotné dárky od fi rmy Electro World. Posíláme 

všem velikánské poděkování. Drahé  iPody jsme dětem zatím nerozdali. Nechává-

me je jako motivaci k výborným školním výsledkům nebo jako dárky za výjimeč-

né úspěchy. Dětem jsme všechny dárky ukázali a momentálně zaznamenáváme 

zlepšení chování i snahu ve škole, doma, či při plnění domácích povinností. Kéž 

by jim to vydrželo!!!!

S úctou a poděkováním za celý Domůvek

teta Olga

PS: Těšíme se na setkání s vámi!
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Na sklonku minulého roku jsme požáda-

li o rozhovor pana Zdeňka Donáta, na-

šeho zákazníka a majitele autoservisu 

CARTO, spol. s r. o. Pan Donát se kromě 

autoopravárenství také aktivně věnuje 

off -roadovému sportu, takže se v tomto 

článku můžete těšit i na zajímavosti z to-

hoto odvětví.  

Řekněte nám něco o začátcích vašeho 

podnikání a  kdy jste se rozhodl pro 

otevření autoservisu.

S podnikáním jsem začal na počátku roku 

1990. Tehdy jsem se rozhodl pro soukromou 

autodopravu, netrvalo ale dlouho a oslovil 

mě můj dlouholetý kamarád s nápadem 

prodávat nové vozy značky Hyundai. A tak 

se stalo, že jsme v roce 1992 založili fi rmu 

Arto, spol. s r. o., a v Hradci Králové otevře-

li autosalon a autoservis nových vozů této 

značky. Řadu let se nám dařilo, a jak prodej 

vozů, tak i servis zdárně fungovaly. Ale jak to 

v životě chodí, nic netrvá věčně, a tak přišla 

i krize, která měla za následek odprodej fi r-

my, a já i můj společník jsme se rozhodli jít 

každý svou cestou .

To však byl současně impuls k tomu, abych 

si na svém vlastním pozemku vybudoval 

autoservis, zaměřený především na pozá-

ruční servis vozů Hyundai. Protože jsme jich 

v Hradci Králové a přilehlém okolí prodali 

stovky, nebyla ani na začátku mého samo-

statného podnikání o práci nouze.

Jaké služby nabízíte našim zákazníkům?  

V současné době nabízíme svým zákazní-

kům rozsáhlý servis, včetně generálních 

oprav motorů, převodovek, ale zároveň 

i běžnou, avšak velmi nutnou pozáruční 

údržbu – výměny autoskel, opravy brzdo-

vých, vstřikovacích systémů, alternátorů, 

startérů a řadu dalších prací potřebných 

k bezproblémovému provozu vozidla. 

Provádíme také garanční prohlídky vozů 

v záruce, neboť vlastníme dostatečné dia-

gnostické vybavení, které nám umožňuje 

poskytovat i tyto služby. Provozujeme také 

pneuservis a uskladnění pneu stálým zákaz-

níkům, klempířské práce, přípravy a zajištění 

STK. Dalším z nosných programů naší fi rmy 

je prodej nových, ale také starších použitých 

náhradních dílů. V průběhu minulých let 

jsme rozšířili spektrum značek, na které po-

skytujeme kompletní servis včetně diagnos-

tiky, o vozy KIA, SsangYong a Rover.

Škála těchto služeb vyžaduje jistě 

schopný tým lidí.

Pochopitelně, stabilní a zkušený tým mecha-

niků je bezesporu základem úspěchu každé-

ho autoservisu, který chce v dnešní ne zrov-

na jednoduché době přežít. Měl jsem určitě 

štěstí a jsem velmi rád, že se mechanici, se 

kterými jsem spolupracoval již v autorizova-

ném servisu, rozhodli pokračovat se mnou 

i nadále. Mohu tak s jistotou říct, že dnes ti 

stěžejní pracovníci mají více než patnáctileté 

zkušenosti s korejskými vozy. To je zcela jistě 

obrovská deviza.

Jak začala vaše spolupráce se společ-

ností Inter Cars?  

V Hradci Králové funguje celá řada solid-

ních obchodníků s neoriginálními náhrad-

ními díly, se kterými jsem spolupracoval 

a z části spolupracuji i nadále. Zlom nastal 

v okamžiku, kdy se na trhu objevila fi rma 

Inter Cars a přišla s nabídkou dodávek ná-

hradních dílů převážně na vozy korejské 

provenience. Bylo pak jen otázkou času, kdy 

naše spolupráce bude v rozsáhlejším měřít-

ku. Po prvotních zkušebních objednávkách 

se potvrdilo, že Inter Cars bude velmi brzy 

stěžejním dodavatelem pro náš autoservis. 

A to se také potvrdilo. Opravdu velmi široký 

sortiment dílů za velmi příznivé ceny nedá-

val v podstatě jinou volbu než úzkou spolu-

práci s touto fi rmou.

Jaké další benefi ty vám přináší spolu-

práce se společností Inter Cars?

Výhody obchodní spolupráce jsem již z části 

vyjmenoval a určitě by se dalo ještě mnoho 

napsat. Ale jak se říká, nejen prací živ je člověk 

a i já potřebuji občas zapomenout na starosti 

a problémy všedních dnů. Proto jsem velmi 

ocenil nabídku na spolupráci i ve sportovní 

činnosti. A jelikož mým koníčkem jsou au-

tomobilové závody, přesněji řečeno závody 

off -roadových speciálů, má i toto sponzorské 

spojení svoji logiku. Věřím, že jsme fi rmě Inter 

Cars neudělali ostudu, protože v roce 2009 

jsme získali titul mistra ČR v kategorii neu-

pravených vozů – třída Amatér a v letošním 

roce jsme při svém premiérovém startu již 

v „ostré“ třídě Speciál obsadili z našeho po-

hledu velmi lichotivé šesté místo v celkovém 

hodnocení vozů nad dva litry. Současně se 

společně s fi rmou Inter Cars pokoušíme vy-

chovat nejmladšího závodníka v závodech 

malého mistrovství ČR v autocrossu. Ve svých 

třinácti letech a v konkurenci ostřílených 

dospělých řidičů získal v letošním roce třetí 

místo v kategorii Speciál. A tak doufám, že 

naše spolupráce bude pokračovat i nadále 

k oboustranné spokojenosti.

Jaké máte plány do budoucna?

Pochopitelně plánů je mnoho, ale vše se 

bude odvíjet od všeobecné ekonomické 

situace a poptávky na trhu. Jednoznačná je 

dostavba skladovacích prostor pro náhradní 

díly na již zmiňované značky a také obnova 

vozů používaných zákazníky po dobu opravy 

jejich vozidel. Stabilizace fi rmy a zlepšování 

služeb pro naše klienty je věc již samozřej-

má. A úplně na konec, pokud k tomu všemu 

zbude ještě čas, chuť, nadšení a fi nanční 

prostředky, tak bychom rádi na sezonu 2011 

postavili zbrusu nový závodní speciál.  

Děkujeme vám za  velmi příjemný roz-

hovor a přejeme mnoho osobních, pro-

fesních i sportovních úspěchů!

Z
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Co nabízíme?
 ■  spojení se silným a spolehlivým partnerem 

v oblasti dodávek náhradních dílù
 ■  stabilní zázemí celoevropské sítě
 ■  speciální nákupní podmínky a bonusy
 ■  společný a cílený marketing na celostát-

ní i regionální úrovni
 ■  fi nanční podporu, reklamu, marketing 

a vybavení autoservisu
 ■  kompletní softwarové řešení pro profe-

sionální autoservis
 ■  členství ve VIP Clubu Inter Cars
 ■  pravidelná školení

Vaše předpoklady:
 ■  nezávislý profesionální autoservis
 ■    alespoň 4 servisní stání
 ■ odpovídající servisní vybavení
 ■   široké spektrum profesionálních servis-

ních služeb
 ■   umístění v obchodně zajímavé lokalitě
 ■  stálé připojení k internetu a odpovídající 

IT vybavení
 ■  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

Jihlava

RožňavaBanská Bystrica

Prievidza

Hradec
Králové

Provozovatelem servisní sítě Provozovatelem servisní sítě Q-Service Q-Service 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

QUALITY SERVICE

www.q-service.eu



„Q-SERVICE“ je meziná-

rodní servisní síť profe-

sionálních nezávislých 

autoservisů. Vlastníkem 

a  provozovatelem chrá-

něné obchodní značky je 

společnost Inter Cars S. A. 

(jeden z největších distri-

butorů autodílů ve střední 

a východní Evropě).

Historie a vývoj servisní sítě Q-SERVICE 

Síť nezávislých autoservisů Q-SERVICE byla založena 

v roce 1997 společností Inter Cars Polsko. Podnět k její-

mu vzniku daly zkušenosti z provozování servisní sítě OSS 

– Original Sachs Service, jejímž zakladatelem byla společ-

nost ZF-Trading, a také vývoj na evropském poli v oblasti 

autoopravrenství a nezávislých autoservisů.

V devadesátých letech a zejména na základě trendů spo-

jených s uvolněním trhu v autoopravárenských službách 

po zavedení tzv. blokové výjimky v roce 2004 se začaly 

na evropském trhu formovat různé servisní koncepce, 

které poskytují svým členům podporu v mnoha různých 

oblastech a samozřejmě také konkurenční výhody podle 

toho, jaké je jejich zaměření a specializace. Mezi tzv. Full-

service concepts se díky svému nasměrování, způsobu 

poskytování podpory a svým principem zaměření na vy-

sokou odbornost služeb a péči o zákazníka autoservisu 

zařadil i servisní koncept QUALITY-SERVICE. Jde o plno-

hodnotný servisní koncept s celoevropskou působností 

tvořený nezávislými profesionálními autoservisy.

Současnost a plány do budoucna

Aktuálně čítá síť Q-SERVICE cca 370 profesionálních 

servisů v Polsku. Na území České a Slovenské republiky 

byl tento servisní projekt spuštěn v roce 2009 a od roku 

2010 funguje také v dalších zemích střední a jižní Evropy. 

V roce 2010 zahájilo „v barvách“ Q-SERVICE svoji spolu-

práci prvních 7 servisů v České republice a 10 na Slo-

vensku.  Podle stejných pravidel se servisní síť rozrůstá 

ve všech zemích, kde má své obchodní aktivity společ-

nost Inter Cars.

V současné době probíhají jednání s dalšími partnery 

z řad nezávislých profesionálních autoservisů, kteří se 

stanou součástí této ojedinělé výběrové sítě. Předběžný 

plánovaný celkový počet členů servisní sítě Q-SERVICE 

je s ohledem na kvalitu a prestiž této servisní koncepce 

stanoven tak, že v každém kraji České republiky bude po-

stupně zřízeno jen několik spolupracujících autoservisů.

Hlavní rysy spolupracujícího servisu Q-SERVICE:

�  Autoservis je nezávislým podnikatelem v oblasti au-

toopravárenství, který ve svém regionu zajišťuje pro 

motoristickou veřejnost široké spektrum služeb.

�  Po splnění vstupních výběrových kritérií a podpi-

su smlouvy o spolupráci získává autoservis statut 

Q-SERVICE a certifi kát za plnění standardu servisní 

sítě Q-SERVICE v oblasti kvality služeb, technického 

vybavení, odbornosti oprav a používání originálních 

nebo kvalitativně rovnocenných náhradních dílů.

�  Ze strany zřizovatele je podporována rostoucí od-

bornost servisu v poskytování služeb a servis prochá-

zí systémem vzdělávání v oboru autoopravárenství 

a autodiagnostiky.

�  Samozřejmostí je spolupráce a významná podpora 

servisu ze strany Inter Cars v oblasti růstu úrovně vy-

bavenosti dílen technologickým zařízením, diagnos-

tikou a informačními technologiemi.
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Nabídka služeb:

� mechanické opravy

�  inspekční a sezonní prohlídky dle servisního 

plánu

� opravy autoelektriky

� pneuservis

� servis klimatizací

� měření emisí 

� diagnostika sériová (OBD, EOBD)

� příprava a zajištění STK

� karosářské opravy (s rovnacím rámem)

�  karosářské opravy (drobné bez rovnacího 

rámu)

� lakování v lakovacím boxu

� lakýrnické práce (drobné)

� výměny autoskel – autosklo servis

� montáž zabezpečení vozidel

� tuning, chiptuning

� mytí vozu a interiéru

� montáž autodoplňků

� servis HYUNDAI, KIA, DAEWOO a evrpské vozy

� prodej náhradních dílů a autodoplňků

� odtahová služba

� asistenční služba

� zapůjčení náhradního vozidla

� vyzvednutí a přistavení vozu (pick-up service)

� vyřízení pojistných událostí

� půjčovna automobilů

� autobazar

� prodej pneu

�  prodej služeb na splátky (CETELEM, Home Cre-

dit, Essox, Provident…)

� prodej a leasing nových a ojetých vozů

KK servis, s. r. o.
Poděbradská 19/106
194 00 Praha 9
tel.:   281 860 186

mobil:   603 444 938

fax:   272 700 612

servis@kk-servis.cz

www.kk-servis.cz

Otevírací doba:
Po–Pá 7:30–16:30

Loc:  50°6'17.65"N 

 14°32'4.59"E

Nabídka služeb:

� mechanické opravy

�  inspekční a sezonní prohlídky dle servisního 

plánu

� opravy autoelektriky

� měření emisí 

� diagnostika sériová (OBD, EOBD)

� diagnostika systémů (osciloskop)

� příprava a zajištění STK vč. LPG

� diagnostika podvozku (geometrie)

� mytí vozu a interiéru

� montáž autodoplňků

� prodej náhradních dílů a autodoplňků

� prodej pneu

� renovace veteránůAutoslužby Svárovský
Nádražní 897
393 01 Pelhřimov
tel.:  565 322 660

mobil:  603 528 209

fax:  565 322 169

auto.svarovsky@tiscali.cz

www.autosvarovsky.cz

Otevírací doba:
Po 10:00–18:00; Út–Pá 7:00–15:00

Loc: 49°25'27.893"N,15°13'25.109"E

Nabídka služeb:

� mechanické opravy

�  inspekční a sezonní prohlídky dle servisního 

plánu

� opravy autoelektriky

� pneuservis

� diagnostika sériová (OBD, EOBD)

� zajištění měření emisí

� příprava a zajištění STK

� karosářské opravy (s rovnacím rámem)

� karosářské opravy (drobné bez rovnacího rámu)

� lakování v lakovacím boxu

� lakýrnické práce (drobné)

� výměny autoskel – autosklo servis

� prodej náhradních dílů a autodoplňků

� vyřízení pojistných událostí

� prodej pneuTOMSERVIS Tomáš Lomozník
Hladnovská 781/78
712 00 Ostrava
tel.:  596 248 131

mobil:  725 883 525

fax:  596 248 131

tom-servis@seznam.cz

Otevírací doba:
Po–Pá 08:00–17:00

Loc:  49°51'2.736"N

18°18'22.685"E

Ing. Otakar Dvořák
Manažer servisní sítě Q-Service

Představujeme Vám nové servisy „Q-SERVICE“:
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Nabídka služeb:

� mechanické opravy

�  inspekční a sezonní prohlídky 

 dle servisního plánu

� opravy autoelektriky

� pneuservis

� servis klimatizací

� diagnostika sériová (OBD, EOBD)

� diagnostika systémů (osciloskop)

� zajištění měření emisí

� příprava a zajištění STK

�  karosářské opravy (s rovnacím rámem)

�  karosářské opravy (drobné bez rovnacího 

rámu)

� lakování v lakovacím boxu

� lakýrnické práce (drobné)

� diagnostika podvozku (geometrie)

� montáž zabezpečení vozidel

� tuning, chiptuning

� mytí vozu a interiéru + renovace laku

� montáž autodoplňků

�  MOTO pneuservis; instalace xenonových světel

� prodej náhradních dílů a autodoplňků

� odtahová služba

� zapůjčení náhradního vozidla

�  vyzvednutí a přistavení vozu (pick-up service)

� vyřízení pojistných událostí

� prodej pneu

�  odsávání nežádoucích kapalin z nádrže

Autoservis Napajedla, s. r.o.
Areál Slavia 685
763 61 Napajedla
tel.:  602 434 537

info@asnapajedla.cz

www.asnapajedla.cz

Otevírací doba:
Po–Pá 8:00–16:30

So / Ne – dle dohody

Loc: 49°9'50.546"N, 

17°30'46.636"E

Nabídka služeb:

� mechanické opravy

�  inspekční a sezónní prohlídky 

 dle servisního plánu

� opravy autoelektriky

� pneuservis

� servis klimatizací vč. LPG

� měření emisí 

� diagnostika sériová (OBD, EOBD)

� diagnostika systémů (osciloskop)

� zajištění měření emisí

� příprava a zajištění STK

� karosářské opravy (s rovnacím rámem)

�  karosářské opravy (drobné bez rovnacího 

rámu)

� lakování v lakovacím boxu

� lakýrnické práce (drobné)

� diagnostika podvozku (geometrie)

�  diagnostika brzd (válcová/plošinová zkušebna)

� výměny autoskel – autosklo servis

� montáž zabezpečení vozidel

� mytí vozu a interiéru

� montáž autodoplňků

� prodej náhradních dílů a autodoplňků

� odtahová služba

� vyzvednutí a přistavení vozu (pick-up service)

� vyřízení pojistných událostí

� prodej pneu

AUTOCENTRUM Svejkovský
Plzeňská 823
337 01 Rokycany
tel.:  371 723 070

mobil:  728 725 159

fax:  371 723 070

z.svejkovsky@seznam.cz

www.autocentrumsvejkovsky-lpg.cz

Otevírací doba:
Po–Pá 8:00–17:00

Loc: 49°44'33.28"N, 13°35'10.63"E

Nabídka služeb:

� mechanické opravy

�  inspekční a sezonní prohlídky 

 dle servisního plánu

� opravy autoelektriky

� pneuservis

� servis klimatizací

� diagnostika sériová (OBD, EOBD)

� diagnostika systémů (osciloskop)

� zajištění měření emisí

� příprava a zajištění STK

� karosářské opravy (s rovnacím rámem)

�  karosářské opravy (drobné bez rovnacího rámu)

� lakování v lakovacím boxu

� lakýrnické práce (drobné)

� diagnostika podvozku (geometrie)

� výměny autoskel – autosklo servis

� montáž autodoplňků

�  servis a prodej CHRYSLER & JEEP, DODGE, INFINI-

TY, HUMMER

� prodej náhradních dílů a autodoplňků

� odtahová služba

� zapůjčení náhradního vozidla

� vyřízení pojistných událostí

� půjčovna automobilů

� autobazar

� prodej pneu

� pojištění Credium

� leasing, úvěr Credium

A.T.AUTO, s. r. o.
Zikmunda Wintra 9
320 16 Plzeň
tel.:  377 423 032

mobil:  602 163 497

fax:  377 423 032

atauto@volny.cz

www.atauto.cz

Otevírací doba:
Po–Pá 7:30–12:00; 12:30–16:00

Loc: 49°44'10.308"N, 13°22'8.65"E

Nabídka služeb:

� mechanické opravy

�  inspekční a sezonní prohlídky dle servisního 

plánu

� opravy autoelektriky

� pneuservis

� servis klimatizací

� diagnostika sériová (OBD, EOBD)

� zajištění měření emisí

� příprava a zajištění STK

�  karosářské opravy (drobné bez rovnacího rámu)

� diagnostika podvozku (geometrie)

�  diagnostika tlumičů (shocktester / měřicí 

přístroj – zkušebna)

� výměny autoskel – autosklo servis

� ruční mytí vozu a interiéru

� montáž autodoplňků

�  motoservis, opravy autoskel, výroba certifi kova-

ných protektorů, montáž tažných zařízení

� prodej náhradních dílů a autodoplňků

� asistenční služba

� prodej pneu
Czech Style, s. r. o.
Tečovská 1239
763 02 Zlín Malenovice
tel.:  571 120 100

mobil:  775 771 992

info@czstyle.cz

Otevírací doba:
Po–Pá 7:30–17:00

So–dle dohody / Ne – zavřeno

Loc: 49°12'42.536"N, 

17°35'45.565"E

Q
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THE HEAVYWEIGHT IN SAFETY
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Fleet program Inter Cars

Jedním z nástrojů podpory prodeje ná-

hradních dílů je program IC Fleet, jehož 

principem je zajistit pro fi rmu provozující 

vozový park (pro KLIENTA) údržbu a opra-

vy těchto vozidel při výhradním použití 

náhradních dílů ze sortimentu Inter Cars.

Program zahrnuje tyto služby:

�  běžná údržba a intervalové prohlíd-

ky vozidel dle předpisu výrobce;

�  sériová diagnostika řídicích jednotek 

a systémů;

�  pneuservis;

�  servis klimatizací;

�  rychloservis (výměna olejů, fi ltrů, 

brzdových komponentů, výfuků);

�  měření a seřízení geometrie;

�  kompletní mechanické opravy.

Po dohodě lze nabízené služby rozšířit 

o vyzvednutí a přistavení vozidla (tzv. pick-

up servis), poskytnutí náhradního vozidla, 

sezonní úschovu pneumatik apod.

KLIENTI – fi rmy zapojené do programu

Firmy se zájmem o IC Fleet program mo-

hou využívat mnoho výhod, které tento 

program nabízí. Patří mezi ně přede-

vším znatelná úspora nákladů na servis 

a údržbu firemních vozidel díky používá-

ní snížených hodinových sazeb za práci 

oproti značkovým autoservisům, vypra-

cování přesné kalkulace každé zakázky 

podle normočasů výrobce, která je navíc 

vždy odsouhlasena KLIENTEM. Firmy s ví-

ceznačkovým vozovým parkem mohou 

navíc servisovat všechna tato vozidlo 

v jednom servisním středisku za stej-

ných podmínek pro všechny značky 

a typy vozidel. U všech zakázek je pak 

sledován jejich průběh a po ukončení 

jsou následně ukládány do servisní his-

torie každého vozidla.

Servisní střediska IC Fleet programu

Servisy zapojené do programu musí spl-

ňovat několik zásadních kritérií, mezi kte-

ré patří vhodné technologické vybavení 

v závislosti na skladbě vozového parku 

KLIENTA (diagnostický software, pneu-

servis, vhodné zvedací zařízení, software 

pro vedení zakázek apod.), předpokláda-

ná kapacita servisu a v neposlední řadě 

dobré renomé servisu u zákazníků. Prio-

ritu při výběru vhodného servisního stře-

diska pak mají servisy zapojené do servis-

ních konceptů AutoCrew a Q-SERVICE. 

Hlavním přínosem pro servis zapojený 

do projektu IC Fleet je stálý přísun zaká-

zek a garance platební morálky.

S rostoucím zájmem většiny společností 

najít v oblasti údržby a oprav firemních 

vozidel stále větší úspory vzrůstá obliba 

tohoto projektu napříč celou republi-

kou. K světlejší budoucnosti fleetových 

servisů také nahrává fakt, že leasingové 

společnosti začínají (nebo v minulých 

letech začaly) využívat služeb neautori-

zovaných servisů pro vozidla provozova-

ná formou operativního leasingu. 

Náhradní díly

Při opravách používáme náhradní díly 

mimo jiné od následujících dodavatelů:
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Dodavatelé - školitelé:

Dodavatelé - vystavovatelé:

SHOWCAR je unikátní projekt společnosti Inter Cars. Jedná 
se o spojení odborných (výukových) a praktických školení 
a prezentace sortimentu dodavatelů. Hlavním cílem  pro-
jektu je propagace profesionálního technického výukového 
programu zaměřeného na majitele servisů a jejich zaměst-
nance a prezentace nářadí a garážového vybavení z nabídky 
Inter Cars. Program je určený pro majitele autoservisů a je-
jich zaměstnance.

�  speciální technická školení pro vybrané 
skupiny zákazníků

� prezentace nářadí a dílenského vybavení z nabídky IC
�  představení produktů a sortimentu předních 

světových výrobců
� audiovizuální prezentace dodavatelů
� školící místnosti uvnitř návěsu pro výukovou část
� venkovní stan pro praktickou část

SHOWCAR

DoDoDoDoDoDoDoDoDoDoDoDoDoDoDoDoDoDoDoDodadadadadadadadadadadadadadadadadadadadavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavateteteteteteteteteteteteteteteteeteetelélélélééééléééléélélééééééé - ------- šššššššššššššššššššškokokokokokokokokokokokokokokokokokokokolillilililiiilililil tetetetetetetetetetetetetetetetetetetetelélélélélééééééééélééééééé:::::::::::::::

DoDoDoDoDoDoDoDoDoDoDoDoDoDoDoDoDoDoDoDodadadadadadadadadadadadadadadadadadadadavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavateteteteteteteteteteeteteteteteeteteteléléléléléééléééééléééééééé - ------ vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvysysysysysysysysysysysysysysysysysysysystatatatatatatatatatatatatatatatatatatatavovovovovovovovovovovovovoovovovovovovovavavavavavavavavavavavavavavavavavvavatetetetetetetetetetetetetetetetetetetetelélélééééééééééééléééééé:::::::::::::::



PROTECT 
YOUR ENGINE

80% OF ENGINE WEAR
OCCURS DURING THE FIRST
90 SECONDS OF START UP!

COMMA SYNTHETIC OIL IS DESIGNED FOR:
� COLD START PROTECTION THROUGH 

ULTRA LOW VISCOSITY.
� REDUCED WEAR AND IMPROVED SLUDGE

PREVENTION FOR A CLEANER ENGINE.
� STAYS IN-GRADE RIGHT THROUGH THE SERVICE

INTERVAL FOR ASSURED PROTECTION.

“Just part of the service”

SYNERZP/2

CHRAŇTE
SVŮJ MOTOR

80 % OPOTŘEBENÍ MOTORU
VZNIKÁ BĚHEM PRVNÍCH 

90 SEKUND PO NASTARTOVÁNÍ!
 

SYNTETICKÉ OLEJE COMMA
JSOU VYRÁBĚNY TAK, ABY POSKYTOVALY:

�  OCHRANU BĚHEM STUDENÝCH STARTŮ DÍKY 
     NÍZKÉ VISKOZITĚ

�  NIŽŠÍ OPOTŘEBENÍ A ZAMEZILY TVORBĚ ÚSAD 
     PRO ČISTŠÍ MOTOR

�  STEJNÉ VLASTNOSTI PO CELOU DOBU
       SERVISNÍHO INTERVALU
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Vážení zákazníci, čtenáři, 

stalo se již tradicí, že začátek každého 

roku je ve znamení představení nové po-

doby a náplně našeho věrnostního pro-

gramu VIP Club Inter Cars. Nejinak tomu 

bude i v tomto roce a vydání IC Journalu. 

Prostřednictvím VIP Clubu se snažíme 

naše loajální zákazníky odměnit za  je-

jich věrnost a  spolupráci a  nabídnout 

jim určitou přidanou hodnotu v podobě 

zajímavých akcí a zájezdů a upevnit tak 

naše společné obchodní partnerství.

Členové VIP Clubu mají možnost výbě-

ru dle své chuti a toho, co je jim nejbliž-

ší, buď odpočinek na  plážích známých 

letovisek, adrenalin a  zábavu, nebo 

něco dobrodružnějšího v  podobě do-

volené v některé exotické zemi.

Letošním rokem vstupujeme s VIP Clu-

bem do sedmého, a doufáme že dalšího 

šťastného ročníku. Mnozí z vás již VIP Club 

znají, mnozí se zúčastnili některé z námi 

pořádaných akcí, ale pro mnohé je to no-

vinka. Dovolte, abychom vám na následu-

jících řádcích představili, co VIP Club je, jak 

se můžete stát jeho členy a co vás čeká. 

Ještě ani neskončila zima a VIP Club má 

za sebou první akci, kterou bylo již tradiční 

lyžování v rakouských Alpách, konkrétně 

na Kaprunu, kterého se zúčastnilo 60 osob. 

Podrobnosti z celé akce se dočtete v repor-

táži v tomto čísle. Další nejbližší akcí bude 

poslední týden v dubnu adrenalinový pro-

dloužený víkend ve slovinských Julských 

Alpách s raftingem, canyoningem a dalšími 

aktivitami. Koncem května čeká 100 členů 

VIP Clubu Inter Cars 2010 dovolená v Tu-

recku a zlatým hřebem za rok 2010 bude 

10 denní poznávací zájezd do exotické In-

die s 2denní návštěvou Nepálu. Myslíme, 

že ti z vás, kteří se stali za loňský rok členy 

VIP Clubu, se mají na co těšit. Stejnou mož-

nost máte v letošním roce i vy. I letos jsme 

zůstali věrni obdobnému rozdělení, a to 

každoroční lyžovačka s tím, že pro změnu 

vyzkoušíme jiné alpské středisko, k stan-

dardní nabídce pobytu u moře tentokrát 

na řecké Krétě dáváme ještě možnost výbě-

ru mezi plavbou po holandských kanálech 

se spoustou zábavy a nevšedních zážitků 

a dále pak zábavním parkem Ferrari World 

v Abú Dhabí, které nenechá ani jednoho 

fanouška hřebce z Maranella chladným. Vr-

cholem nabídky je jedna z posledních bašt 

komunismu, a tou je perla karibiku Kuba se 

všemi krásami, klady i zápory. Domníváme 

se, že je opravdu z čeho vybírat a že tato na-

bídka osloví další zákazníky, kteří se stanou 

členy VIP Clubu a našimi přáteli.

Hlavním cílem VIP Clubu je zpříjemnit 

vám život, odměnit vás za vaši loajalitu.

Jak se můžete stát členem VIP Clubu 

Inter Cars 2011?

VIP Club Inter Cars 2011 je věrnostní pro-

gram společnosti Inter Cars Česká republika, 

s. r. o., určený všem obchodním partnerům 

registrovaným v některé z našich pobo-

ček. Na základě výše realizovaného obratu 

u naší společnosti v období od 01/01/2011 

do 31/12/2011 získáváte VIP body a jim pří-

slušné karty různých hodnot, od bronzové, 

která je základní kartou, přes stříbrnou a zla-

tou až po platinovou. Čím vyšší hodnotu VIP 

karty získáte, tím zajímavější a větší balík bo-

nusů máte možnost využít. Body se vám při-

pisují automaticky za každou realizovanou 

obchodní operaci, tzn. zboží objednané, 

zakoupené a zaplacené v cenách bez DPH 

u společnosti Inter Cars.

Za nákup dílů pro osobní automobily:

každých 100 Kč = 1 bod.

Za nákup dílů pro nákladní automobily:

každých 200 Kč = 1 bod.

Jaké karty VIP Clubu Inter Cars 2011 

můžete získat?

Bronzová VIP karta

Pro zisk bronzové VIP karty musíte na svém 

VIP účtu dosáhnout hodnoty alespoň 

8 000 bodů a tím splníte základní podmín-

ku členství ve VIP Clubu Inter Cars 2011.

Stříbrná VIP karta

Stříbrnou VIP kartu získáte v momentě 

dosažení hodnoty alespoň 13 000 bodů 

na svém VIP účtu.

Zlatá VIP karta

Pro získání zlaté VIP karty musí hodnota 

vašeho VIP účtu být alespoň 18 000 bodů.

Platinová VIP karta

Vlastníkem platinové VIP karty se stáváte 

tehdy, když je na Vašem VIP účtu alespoň 

23 000 bodů.

Na  co se můžete ve  VIP Clubu Inter 

Cars  2011 těšit?

1. 9denní pobyt na Kubě
- září 2012

-  ubytování v hotelu****, služby all inclusive

Kuba – socialistická perla Karibiku. 

Staré americké křižníky silnic, vůně rumu 

a tabáku, jazz i karibská hudba a všudy-

přítomná atmosféra revoluce. Nekoneč-

né písčité pláže, koloniální architektura, 

nádherné temperamentní ženy. Dalo by 

se pokračovat téměř donekonečna. Kuba 

nabízí zkrátka pro každého něco.  

Centrum hlavního města, Havany, je sou-

částí světového kulturního dědictví a je pod 

ochranou UNESCO. Na žádném jiném místě 

na světě nenaleznete tolik protikladů. Čas 

jakoby se zde zastavil současně na vrcholu 

koloniální éry a 60. let 20. století. 

Poznejte kubánský neuspěchaný styl živo-

ta, nechte se rozmazlovat službami v ex-

kluzivním all inclusive hotelu, naučte se 

poznávat jednotlivé druhy rumu či tančit 

salsu, navštivte legendární La Bodegui-

ta del Medio, kde míchají nejlepší mojito 

na světě. Zkrátka prožijte nezapomenutel-

nou dovolenou na ostrově Ernesta Hemin-

gwaye, Fidela Castra a Che Guevary s VIP 

Clubem Inter Cars.

Zlatá VIP karta I   ..................... 1 osoba

Platinová VIP karta I ............... 1 osoba
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2a. Abu Dhabi – Ferrari World
- květen 2012

- ubytování v hotelu****

Zábavní park Ferrari World, který si mi-

lovníci rychlých aut a zábavních parků ne-

můžou nechat ujít! Čeká na vás více než 

20 atrakcí, které vyprávějí příběh historie 

značky se vzpínajícím se koněm ve zna-

ku. Opravdu nezapomenutelným zážit-

kem bude jízda na nejrychlejší horské 

dráze na světě Formula Rossa, která do-

sáhne své maximální rychlosti 240 km/h 

za méně než 5 sekund a zrychlení na 100 

km/h trvá pouhé 2 s! Atrakce G-Force vás 

vystřelí do výšky 62 m s přetížením 3,8 G! 

V sekci Made in Maranello se můžete 

podívat, jak vznikají vozy značky Ferrari, 

a mnoho dalšího.

2b.  8denní pobyt v Řecku
- červen 2012

- ubytování v hotelu****, služby all inclusive

Kréta – pohádkově krásný ostrov opře-

dený mnoha mýty. Místo, kde Daidalos 

a Ikaros uskutečnili svůj sen o létání a kde 

se narodil nejmocnější řecký bůh Zeus. Ten 

dal ostrovu jméno podle své dcery Kriti, 

která se narodila z jeho velké lásky k fénické 

princezně Evropě. Najdete zde vše, na co si 

jen vzpomenete – vysoké hory, hluboké 

kaňony, úrodné náhorní plošiny, krasové 

jeskyně a především nádherné pláže, pa-

mátky, výbornou řeckou kuchyni a rozma-

nitou zábavu. Ať už upřednostňujete aktiv-

ní dovolenou s výlety, nebo jen odpočinek 

na pláži, je pro vás Kréta to pravé.

2c. Plavba holandskými kanály
- květen 2012

- ubytování na lodi

Plavba holandskými kanály s návště-

vou Amsterdamu. Holandsko, jak ho 

určitě neznáte – poznejte krásy holand-

ských měst, grachtů a přírody nezapo-

menutelným způsobem. Proplavte ho 

na lodi. Během plavby navštívíte přísta-

vy a zajímavá místa v okolí. Přenocování 

na lodi s kompletním vybavením (kuchyň, 

sprcha atd.), navíc možnost vlastního říze-

ní lodi a nácvik ovládání. Večerní program 

v typických holandských restauracích. Ka-

nály, mosty, květinové trhy, coff ee shopy, 

případně známá muzea.

Bronzová VIP karta II  .............. 1 osoba

Stříbrná VIP karta  ................... 1 osoba

Zlatá VIP karta II  .....................  2 osoby

Zlatá VIP karta III .................... 1 osoba

Platinová VIP karta II  .............  2 osoby

Možnost výběru pouze 1 akce

Abú Dhabí nebo Řecko nebo Holandsko

3. Lyžování v Alpách 

- leden 2012

- ubytování v hotelu***

Lyžování v  Alpách – lyžování v nejzná-

mějších alpských zimních střediscích se 

100% jistotou skvělých sněhových podmí-

nek po celou sezonu, desítkou kilometrů 

dokonale upravených sjezdovek, od těch 

sportovních přes lehčí svahy pro celou 

rodinu až po náročné freeridové trasy. Vše 

doplněné moderními lanovkami a odpo-

vídajícím zázemím. Pro oddych a zábavu 

jsou zde bazény, sauny, bowling nebo 

noční lyžování a sáňkování, případně jízda 

na pneumatikách a mnoho dalších aktivit.

Bronzová VIP karta I  ................2 osoby

Stříbrná VIP karta  ................... 1 osoba

Zlatá VIP karta III .....................2 osoby

Platinová VIP karta I ............... 1 osoba

Platinová VIP karta II  ............. 1 osoba

Užívejte si život s námi!

SLOVINSKO TURECKO INDIE A NEPÁL
2011 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září

2012 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září
ALPY HOLANDSKO

ABÚ DHABÍ

KUBAKRÉTA



VIP Club Inter Cars – lyžování v Alpách

Začátek roku je členy VIP Clubu vnímán 

a  očekáván jako tradiční lyžování s  In-

ter Carsem. Jako vždy v místech, kde je 

záruka upravených sjezdovek, a v letoš-

ním roce především tam, kde je dosta-

tek jakéhokoliv sněhu. A  tak vzhledem 

k dobrým zkušenostem z loňského roku 

se i  letos cílem naší akce stal rakouský 

Uttendorf nedaleko Zell am See a Kap-

runu. Ale hezky popořádku. 

Jako vždy byla pomyslnou startovní čarou 

pobočka v Brně, kde se větší část z cel-

kem více než šedesáti účastníků „nalodila“ 

do prostorného a velmi komfortního ko-

rábu v podobě dálkového autobusu spo-

lečnosti Rozsíval. Zbývající část účastníků 

zvolila dopravu individuální. Již od první-

ho okamžiku bylo jasné, že moravská vě-

tev výpravy je vybavena, možná dokonce 

i vyzbrojena vším, co se nechá na jejich za-

hrádkách utrhnout, samozřejmě patřičně 

zkapalněným. Takže vyjma řidičů slavného 

Karla a Karla všichni minimálně jednou 

okusili jaký kdo byl palič a to se opakovalo 

v pravidelných intervalech zhruba do dru-

hé hodiny ranní, kdy všichni postupně 

usnuli spánkem spravedlivých. 

Den prvý

Do hotelu Koch jsme dorazili podle plánu 

kolem 7 hodiny a již na nás čekala vydatná 

snídaně a po ní rychlé ubytování a pak… 

pak už odjezd na svah a lyžovačka. Přestože 

počasí nás příliš vlídně nepřijalo, bylo za-

mračené, teplota lehce nad nulou, panovaly 

určité obavy z kvality sněhu a optimálních 

podmínek. A tak jsme se téměř jednohlasně 

shodli na tom, že cílem dnešního lyžování 

bude ledovec, konkrétně Kaprun. Volba, jak 

se posléze ukázalo, byla správná, Kitzstein-

horn nás přivítal velmi vlídně, a i přes zaka-

boněné ráno nám ještě během dopoledne 

ukázal svoji příjemnější tvář v podobě azu-

rově modrého nebe a skvělých lyžařských 

podmínek. A tak i přes poměrně silný stude-

ný vítr jsme si mohli všichni začít užívat dle 

libosti frýrajdové tratě nebo se nechat uná-

šet v dlouhých kárvových obloucích. Málem 

bych zapomněl, že pro správnou funkci 

krevního oběhu nám moravští kolegové 

ordinovali po kapkách svou životadárnou 

tekutinu. Pochopitelně ve zdraví prospěš-

ných a bezpečných dávkách. Den utekl jako 

voda, a tak nezbývalo než se vrátit zpátky 

do hotelu. Myslím, že po takto náročném 

dni většina uvítala relax na svých pokojích, 

někteří pak ještě uvolňující několikakolovou 

saunu přímo v hotelu.

Den druhý

Stejně jako předešlý ani ten dnešní den 

nám nepřichystal probuzení do vysněné 

prosluněné alpské krajiny se zářícími vr-

cholky – teploty opět nad nulou, déšť, no 

prostě nic co bychom chtěli právě v tuto 

chvíli vidět. Opět tedy následovala sázka 

na jistotu, a to na Kaprun. Tajně jsme dou-

fali, že by se mohl opakovat předchozí den 

a my vyjedeme nahoru, kde se po chvíli 

nepohody stane zázrak a budou krásné 

podmínky pro lyžování. Bohužel nic ta-

kového se nekonalo a Alpy nám ukázaly 

svoji odvrácenou tvář. Jednou jsme sjeli 

střední červenou a bylo nám jasné, že to 

dnes bude něco mezi vůlí, dobrodružstvím 

a čistým hazardem. A tak jsme se dohodli, 

že odvážlivci mohou lyžovat, zbytek grupy 

přijme vlídné přístřeší Apreskis baru a bude 

čekat na lepší počasí a v pravé poledne si 

řekneme co dál. Pár jednotlivců skutečně, 

i přes nepřízeň počasí, zvolilo lyžování, my 

uvážlivější jsme otevřeli účet na baru. Po-

malu, ale jistě se začala rozjíždět příjemná 

zábava a velmi přátelská atmosféra. V pravé 

poledne jsme se všichni sešli na baru, to už 

byla zábava v plném proudu a pozvánka 

na drink v podobě wiliamsky (hruškovice 

s kouskem hrušky) pro všechny byla téměř 

samozřejmostí. Jak to tak bývá, nezůstalo 

jen u jedné a už se celým Apreskis neslo 

hlasité Inter Cars. Když na rakouské sjez-

dovce začali znít Kabáti, už nikdo nepochy-

boval o české nadvládě. Dalšími hymnami 

se staly songy od Black Eyed Peas nebo DJ 

Otziho, ale to už tančil celý bar v jednom 

rytmu bez ohledu na to, jestli k nám někdo 

patří, nebo ne. Takto jsme velmi příjemně 

strávili celé odpoledne. 

Večer byl opět věnován odpočinku, který 

jsme dnes více než jindy potřebovali, a tak 

jsme se vydali do zcela nově otevřených Spa 

v Kaprunu s velkým množstvím možností vý-

běru bazénů s různě teplou vodou, tobogá-

nem, venkovním bazénem se slanou vodou. 

Prostě úžasné uvolňující zakončení dne.

Den třetí

Je tady další ráno a probleskující modrá 

obloha je určitým příslibem, že bychom 

mohli být dnes odměněni, a tak dáváme 

„pro změnu“ opět šanci Kaprunu na repa-

rát. A opravdu, odměna v podobě toho nej 

počasí a podmínek pro lyžování se dosta-

vila. Celý den si všichni užíváme skvělé ly-

žovačky, žádné závody, prostě jen brázdění 

stovek metrů skvěle upravených sjezdovek. 

Jako pozdní oběd klasická gulaschzupe, 

slunění na teráskách, wiliams na rozlouče-

nou a je čas se vrátit zpátky do hotelu. 

Na večer máme naplánované sáňkování, ale 

vzhledem k již několikrát zmíněné nepřízni 

počasí byla nejdelší sáňková dráha v Rakous-

ku zavřená, a tak jsme alternativně zařadili, 

z předchozího dne ověřené Spa v Kaprunu.

Následující den ráno už nás čekalo pouze 

rozloučení a návrat do Brna, kde celá naše 

akce před třemi dny odstartovala. Doufám, 

že těm, kteří se lyžování zúčastnili, tato 

reportáž alespoň trochu připomněla, co 

jsme během několika mála dní prožili, a ti 

co s námi nebyli, se třeba v budoucnu také 

stanou členy VIP Clubu a některé z námi 

plánovaných akcí se zúčastní. Ještě jednou 

díky všem za podíl na skvělé atmosféře 

a těším se na brzkou shledanou.

Užívejte si život s námi!
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Tlumi� pérování
plynový 
Magnum Technology

Homokinetický kloub 
Pascal

Vzp�ra stabilizátoru 
Fortune Line

Chladi� pro vozy bez
klimatizace
Thermotec

�����	
���ování
Magnum
Technology

Sada brzdových desek
ABE

Sada brzdových 
kotou��
ABE

�ep �ízení
Fortune Line

Sada brzdových
�elistí
ABE

Tlumi� pérování
plynový
Magnum Technology

Škoda Fabia 1.4, 99-

925,-

449,-

223,-
1 120,- 396,- 660,-

598,-

209,-

523,-

687,-

KVALITNÍ AUTODÍLY
ZA VELMI LÁKAVÉ CENY

Sleva z uvedených maloobchodních 
���������	
���������������

Vyzkoušejte nás

Uvedené ceny jsou maloobchodní bez DPH a vztahují se ke konkrétnímu modelu. 
Pro více infomací k�	�
�������������������������



Nové značky v Premium klubu
Naším dlouhodobým cílem je uvádět na trh vysoce kvalitní produkty za velmi přízni-

vé ceny. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli rozšířit nabídku značek, které jsou v Pre-

mium klubu zastoupeny o další. Premium klub je známý nabídkou sortimentu s vý-

borným poměrem kvalita/cena a nejinak je tomu i o nových „členů“ tohoto klubu. 

Více informací o nových značkách v Premium klubu naleznete na jejich interneto-

vých stránkách, které jsou kompletně v českém jazyce.

4 PLUS 1+    Nízké procento reklamací srovnatelné s díly dodávanými do prvovýroby

 2+    Skladové zásoby poboček Inter Cars umožňují krátké dodací lhůty

 3+   Kvalita ověřena výbornými prodejními výsledky na trzích EU

 4+   Tyto značky výhradně v síti Inter Cars

Exkluzivní distributor těchto produktů je 

společnost Inter Cars  �  www.intercars.cz

Thermotec vodní čerpadlo

Aplikace Obj. číslo Cena

SKODA, FABIA Combi (6Y5)  1.4, 2000.04->  1397 ccm, 68 KM, 50 kW  D1S006TT 891

HYUNDAI, GETZ (TB)  1.5 CRDi, 2003.03->  1493 ccm, 82 KM, 60 kW D10522TT 640

OPEL, ASTRA H  1.7 CDTI, 2004.03->  1686 ccm, 100 KM, 74 kW D1X044TT 493

FORD, FUSION (JU_)  1.4, 2002.08->  1388 ccm, 80 KM, 59 kW D1G040TT 556

SKODA, OCTAVIA (1Z3)  1.9 TDI, 2004.06->  1896 ccm, 105 KM, 77 kW D1W037TT 562

RENAULT, MEGANE I Grandtour (KA0/1_)  1.6 e (KA0F), 1999.03->  1598 ccm, 90 KM, 66 kW D1R026TT 515

THERMOTEC
- díly chladící soustavy (chladiče, ventilátory, vodní čerpadla,  topná tělesa apod.)

- pro asijské i evropské vozy 

- A/C díly - označení K…TT

www.thermotec-autoparts.com

Kanaco ložisko/náboj kola – přední

Aplikace Obj. číslo Cena

DAEWOO, LEGANZA (KLAV)  2.0 16V, 1997.06->2002.12  1998 ccm, 133 KM, 98 kW H10070 1 327

HYUNDAI, GETZ (TB)  1.5 CRDi, 2003.03->  1493 ccm, 82 KM, 60 kW H10511 1 029

NISSAN, ALMERA II (N16)  1.5, 2000.07->  1498 ccm, 90 KM, 66 kW H11038 1 250

MAZDA, 6 Hatchback (GG)  2.0 DI, 2002.08->  1998 ccm, 121 KM, 89 kW H13013 1 219

NISSAN, NOTE (E11)  1.6, 2006.03->  1598 ccm, 110 KM, 81 kW H11042 2 032

SUZUKI, SX4 (GY)  1.6 VVT, 2006.06->  1586 ccm, 107 KM, 79 kW H18023 1 776

KANACO
- sady ložisek kol převážně pro asijské vozy 

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

Magnum Technology tlumič pérování – přední/zadní

Aplikace Obj. číslo Cena

SKODA, FABIA Combi (6Y5)  1.4, 2000.04->2007.12  1397 ccm, 68 KM, 50 kW AGT010MT 925

SKODA, FELICIA II (6U1)  1.3, 1998.01->2001.06  1289 ccm, 68 KM, 50 kW AHS001MT 540

SKODA, OCTAVIA (1U2)  1.9 TDI, 1997.08->  1896 ccm, 110 KM, 81 kW AGW017MT 915

PEUGEOT, 206 hatchback (2A/C, T3E)  1.4 i, 1998.09->  1360 ccm, 75 KM, 55 kW AGP046MT 1 278

FIAT, PUNTO (188)  1.2, 1999.09->  1242 ccm, 60 KM, 44 kW AGF048MT 958

DACIA, LOGAN  1.4  (LSOA, LSOC, LSOE, LSOG), 2004.09->  1390 ccm, 75 KM, 55 kW AGR133MT 1 240

MAGNUM TECHNOLOGY
-   funkční vlastnosti a samotná charakteristika tlumičů je stejná jako ta prvovýrobní. Ty-

pickou vlastností této značky je spolehlivost po dlouhou dobu používání a především 

plnění veškerých požadavků na kvalitu i při použití v těch nejtěžších podmínkách

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

-  divize Magnum Truck pro nákladní automobily

www.magnum-technology.com

srpen
2008

jaro
2011Prodejní tip

28

BTA ložisko/náboj kola – přední/zadní

Aplikace Obj. číslo Cena

SKODA, FELICIA II (6U1)  1.3, 1998.01->2001.06  1289 ccm, 68 KM, 50 kW H1S000BTA 233

CITROËN, C3 (FC_)  1.1 i, 2002.02->  1124 ccm, 60 KM, 44 kW H1P004BTA 478

OPEL, ASTRA G hatchback (F48_, F08_)  1.6 16V, 1998.02->2005.01 1598 ccm, 

101 KM, 74 kW
H1X005BTA 1 832

FORD, FIESTA V (JH_, JD_)  1.3, 2001.11->  1299 ccm, 60 KM, 44 kW H1G019BTA 486

FIAT, PANDA (169)  1.1, 2003.09->  1108 ccm, 54 KM, 40 kW H1F012BTA 392

DACIA, LOGAN  1.4  (LSOA, LSOC, LSOE, LSOG), 2004.09->  1390 ccm, 75 KM, 55 kW H1R006BTA 496

BTA
-  ložiska kol, ložiska převodovky, uložení hnacího hřídele, křížové čepy, těsnící kroužky 

klikové, vačkové hřídele a jiné těsnivo.
- pro evropské, asijské, americké osobní i nákladní vozy 
- uložení hnacího hřídele LKW
- křížové čepy hnacího hřídele LKW

a 

dmí

o asijské i evr

)a apod.)

sijské i ev

y

Pavel Svoboda
Produktový manažer



JC Premium olejový fi ltr

Aplikace Obj. číslo Cena

SKODA, OCTAVIA (1U2)  1.9 TDI, 1996.09->  1896 ccm, 90 KM, 66 kW B1W027PR 116

PEUGEOT, 206 hatchback (2A/C, T3E)  1.1 i, 1998.09->  1124 ccm, 60 KM, 44 kW B1C005PR 98

RENAULT, CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_)  1.2, 2000.06->  1149 ccm, 58 KM, 43 kW B1R013PR 170

VOLVO, V70 II kombi (P80_)  2.4 D5, 2001.08->  2401 ccm, 163 KM, 120 kW  B1V008PR 110

OPEL, ASTRA H  1.7 CDTI, 2004.03->  1686 ccm, 100 KM, 74 kW B1X021PR 147

VW, GOLF IV Variant (1J5)  1.9 TDI, 1999.05->2001.06  1896 ccm, 110 KM, 81 kW B1W027PR 116

Aplikace
vzduchový fi ltr

Obj. číslo Cena

SKODA, FABIA Combi (6Y5)  1.4, 2000.04->  1397 ccm, 68 KM, 50 kW  B2S001PR 183

SKODA, OCTAVIA Combi (1Z5)  1.9 TDI, 2004.09->  1896 ccm, 105 KM, 77 kW B2W042PR 224

FORD, FOCUS II (DA_)  1.8 TDCi, 2005.01->  1753 ccm, 115 KM, 85 kW B2G063PR 235

VOLVO, V70 II kombi (P80_)  2.4 D5, 2001.08->  2401 ccm, 163 KM, 120 kW  B2V020PR 191

VW, GOLF IV Variant (1J5)  1.9 TDI, 1999.05->2001.06  1896 ccm, 110 KM, 81 kW B2W025PR 164

PEUGEOT, 307 SW (3H)  2.0 HDI 110, 2002.03->  1997 ccm, 107 KM, 79 kW B2P035PR 153

JC PREMIUM
- fi ltry (olejové, vzduchové, kabinové, palivové)

Yamato tyč/vzpěra stabilizátoru

Aplikace Obj. číslo Cena

HONDA, ACCORD VIII Tourer (CM_)  2.2 i-CTDi, 2004.01->  2204 ccm, 140 KM, 103 kW J64050YMT 849

HONDA, CR-V II (RD_)  2.0, 2002.07->2006.09  1998 ccm, 150 KM, 110 kW J64017YMT 384

MAZDA, 2 (B2W)  1.25, 2003.04->  1242 ccm, 75 KM, 55 kW J63037YMT 526

MAZDA, 6 Hatchback (GG)  2.0 DI, 2005.06->  1998 ccm, 143 KM, 105 kW J63035YMT 370

MITSUBISHI, COLT VI  1.3, 2004.06->  1332 ccm, 95 KM, 70 kW J65050YMT 180

NISSAN, ALMERA II (N16)  1.5, 2000.07->  1498 ccm, 90 KM, 66 kW J61004YMT 283

YAMATO
-  jako potvrzení kvality vzhledem k bezpečnosti zákazníků jsou všechny produkty této společnosti 

opatřeny originálním logem
- díly řízení top kvality, části zavěšení kol, klouby, vzpěry, ramena, stabilizátory apod. 
- špičková kvalita dílů řízení, odpružení a gumo-kovových dílů převážně pro asijské vozy
www.yamatoautomotive.com

Fortune Line hlava (kul. čep) táhla řízení

Aplikace Obj. číslo Cena

SKODA, FABIA Combi (6Y5)  1.4, 2000.04->  1397 ccm, 68 KM, 50 kW  FZ1083 264

CITROËN, XANTIA Break (X2)  1.8 i, 1998.01->2003.04  1761 ccm, 90 KM, 66 kW FZ1095 217

VW, GOLF IV Variant (1J5)  1.9 TDI, 1999.05->2001.06  1896 ccm, 110 KM, 81 kW FZ1542 172

OPEL, ASTRA G hatchback (F48_, F08_)  1.6 16V, 1998.02->2005.01  1598 ccm, 

101 KM, 74 kW
FZ1960 196

DACIA, LOGAN  1.4  (LSOA, LSOC, LSOE, LSOG), 2004.09->  1390 ccm, 75 KM, 55 kW FZ1032 479

PEUGEOT, 307 SW (3H)  2.0 HDI 110, 2002.03->  1997 ccm, 107 KM, 79 kW FZ1094 217

FORTUNE LINE
- části zavěšení kol, klouby, vzpěry, ramena, stabilizátory apod. 

- převážně pro evropské vozy 

- výhodná nabídka nejen pro vozy ŠKODA

www.fortunaline.com.pl

ABE
-  náhradní díly, které jsou odolné a poskytují spolehlivou ochranu i při nejtěžších pracov-

ních podmínkách a zajišťují nejvyšší komfort a bezpečnost při jízdě

- nejvyšší kvalita a pokročilé výrobní technologie prvků brzdového systému

- kompletní sortiment brzdových komponentů pro asijské i evropské vozy

- brzdové čelisti, kotouče, bubny, destičky, válečky, díly brzdové hydrauliky

www.abebrakes.com

ABE brakes brzdový kotouč – přední osa

Aplikace Obj. číslo Cena

SKODA, FABIA Combi (6Y5)  1.4, 2000.04->  1397 ccm, 68 KM, 50 kW  C3W001ABE 580

SKODA, FELICIA II (6U1)  1.3, 1998.01->2001.06  1289 ccm, 68 KM, 50 kW C3S003ABE 339

CITROËN, XSARA Break (N2)  2.0 HDI 90, 1999.02->2005.08  1997 ccm, 90 KM, 66 kW C3C006ABE 578

PEUGEOT, 206 hatchback (2A/C, T3E)  1.1 i, 1998.09->  1124 ccm, 60 KM, 44 kW C3P002ABE 328

VW, GOLF IV Variant (1J5)  1.9 TDI, 1999.05->2001.06  1896 ccm, 110 KM, 81 kW C3S004ABE 839

OPEL, ASTRA H  1.7 CDTI, 2004.03->  1686 ccm, 100 KM, 74 kW C3X007ABE 860
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Čas, kdy je vhodné přezout automobil 

na letní pneumatiky, se nezadržitelně blíží, 

a proto bychom vám rádi představili naši 

nabídku pro letní sezonu 2011.

I v roce 2011 bude společnost Inter Cars 

se svojí nabídkou pneu sortimentu patřit 

k nejlepším na trhu. V naší nabídce nalez-

nete stejně jako v minulých letech všechny 

světové, renomované značky, jako například 

Pirelli, Goodyear, Michelin, Kleber, Dunlop, 

General, Barum, Hankook  a mnohé další. 

V nabídce naleznete jak běžné, tak specifi c-

ké rozměry, to vše za velmi příjemné ceny, 

při zachování té nejvyšší světové kvality. 

V nabídce zůstává většina známých profi -

lů, přibudou i některé nové. Jako příklad je 

možné uvést nové profi ly Sebring Formula 

Z2, Michelin Pilot Super Sport, Hankook 

K115 a K425, General Grabber AT, Pirelli 

P1 Cinturato, Fulda Sport Control nebo 

Bridgestone  EP 150 Ecopia.

Úspěšný prodej pneumatik je podmíněn 

nejen širokou nabídkou sortimentu a dob-

rými cenami, stejně důležitým faktorem je 

také kvalitní dostupnost pneu sortimentu, 

kterou nabízíme prostřednictvím kvalitně 

zásobeného skladu v Myslowicích, který 

umožňuje dodání pneu do druhého dne 

po objednání.

Nabídka společnosti Inter Cars zahrnuje rov-

něž disky, a to jak klasické, tak samozřejmě 

hliníkové. Vybírat lze z mnoha výrobců, jako 

jsou například Rial, Alutec, Autec, Enzo, Dotz 

a další. Pro více informací o celkové nabíd-

ce sortimentu pneumatik a disků neváhejte 

kontaktovat nejbližší pobočku Inter Cars.  

LETNÍ PNEUMATIKY A DISKY

Objednací číslo Rozměr Značka Profi l Li/Si Cena

165/70R14 81TALTIMAX RT 165/70 R 14 General Altimax RT 81 T 736

165/70R14 81TDYNAXER HP3 165/70 R 14 Kleber Dynaxer HP3 81 T 795

175/65R14 82TENERGY SAVER 175/65 R 14 Michelin Energy Saver 82 T 1 053

175/65R14 82TGRIPT1 175/65 R 14 Sebring Grip T1 82 T 717

185/60R14 82HALTIMAX HP 185/60 R 14 General Altimax HP 82 H 776

185/60R14 82HRAINEXPERT 185/60 R 14 Uniroyal RainExpert 82 H 897

195/65R15 91HFORMULAZ2 195/65 R 15 Sebring Formula Z2 91 H 907

195/65R15 91HP6 ECOIMPACT 195/65 R 15 Pirelli Cinturato P6 Ecoimpact 91 H 1 192

195/70R15 104REUROVAN 195/70 R 15 General Eurovan 104 R 1 242

195/70R15 104RRAINMAX2 195/70 R 15 Uniroyal Rain Max 2 104 R 1 402

195/75R16 107RAGILIS 195/75 R 16 Michelin Agilis 107 R 1 975

195/75R16 107REUROVAN 195/75 R 16 General Eurovan 107 R 1 527

205/55R16 91VFORMULA Z2 205/55 R 16 Sebring Formula Z2 91 V 1 171

205/55R16 91VP7 ECOIMPACT 205/55 R 16 Pirelli Cinturato P7 Ecoimpact 91 V 1 563

205/55R16 91WFORMULA Z2 205/55 R 16 Sebring Formula Z2 91 W 1 192

205/55R16 91WRE050A 205/55 R 16 Bridgestone Potenza RE 050 A 91 W 1 614

205/65R16 107TCHRONO 205/65 R 16 Pirelli Chrono 107 T 2 361

205/70R15 106RCHRONO 205/70 R 15 Pirelli Chrono 106 R 1 942

215/55ZR17 94WEXALTOPE2 215/55 R 17 Michelin Pilot Exalto PE2 ZR 94W 3 818

215/65R16 98HGTREK ST20 215/65 R 16 Dunlop Grandtrek ST 20 98 H 2 045

215/65R16 98HGRABBER UHP 215/65 R 16 General Grabber UHP 98 H 1 765

225/40R18 92WSPORTCONT3 225/40 R 18 Continental SportContact 3 92 W 2 876

225/45R17 91WSPORTCO3 MO 225/45 R 17 Continental SportContact 3 MO 91 W 2 365

225/45R17 94WEXCELLENCE 225/45 R 17 Goodyear Excellence 94 W 2 234

225/50R17 98WFORMULA Z2FR 225/50 R 17 Sebring Formula Z2 FR 98 W 2 143

225/50R17 98YRE050A 225/50 R 17 Bridgestone Potenza RE 050 A 98 Y 3 616

225/50ZR17 98YPZERO ROSSO 225/50 R 17 Pirelli PZero Rosso Asimm. ZR 98Y 3 497

225/55R17 101WP7 ECOIMPMO 225/55 R 17 Pirelli Cinturato P7 Ecoimpact MO 101 W 3 507

225/70R15 112SAGILIS 225/70 R 15 Michelin Agilis 112 S 2 260

235/45R17 94WP7 ECOIMP 235/45 R 17 Pirelli Cinturato P7 Ecoimpact 94 W 2 820

235/55R18 100VGRABBER UHP 235/55 R 18 General Grabber UHP 100 V 2 775

235/60R16 100HWRANG HP AW 235/60 R 16 Goodyear Wrangler HP AW 100 H 2 302

235/60R18 103VDIAMARIS 235/60 R 18 Michelin 4x4 Diamaris 103 V 3 823

235/65R17 108VGRABBER UHP 235/65 R 17 General Grabber UHP 108 V 2 422

235/65R17 108VSCORP.VERDE 235/65 R 17 Pirelli Scorpion Verde 108 V 3 237

245/40ZR18 93YPZERO ROSAS 245/40 R 18 Pirelli PZero Rosso Asimm. ZR 93Y 3 880

245/40ZR18 97YSPORT 3 245/40 R 18 Michelin Pilot Sport 3 ZR 97Y 4 608

255/50R19 107YEAGLEF1 SUV 255/50 R 19 Goodyear Eagle F1 Asymmetric SUV 107 Y 4 688

255/55R18 109WGRABBER UHP 255/55 R 18 General Grabber UHP 109 W 2 775

255/55R18 109WSCORP.VERDE 255/55 R 18 Pirelli Scorpion Verde 109 W 3 523

275/40ZR20 106YPZER ROSN1 275/40 R 20 Pirelli PZero Rosso Asimm. N1 ZR 106Y 5 358

275/45R20 110YLAT SP N0 275/45 R 20 Michelin Latitude Sport N0 110 Y 6 562

* LI - index nosnosti, SI - index rychlosti. 
Uvedené ceny jsou velkoobchodní v Kč bez DPH. Změna cen vyhrazena.
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Název Specifi kace Cena

X-FLOW TYPE LL 5W30
dostupná balení:

1L, 5L, 25L, 199L

Syntetický motorový olej 200 / 1L

ACEA A3/B3 A3/B4 API SL CF 910 / 5L

GM-LL-A-025 / GM-LL-B-025, VW 502 00 / VW 505 00 4 175 / 25L 

X-FLOW TYPE PD 5W40
dostupná balení:

1L, 5L, 25L, 199L

Syntetický motorový olej 1 035 / 5L

ACEA A3/B3 A3/B4 C3 API SL CF 5 000 / 25L

VW 505 01, FORD WSS-M2C917-A 37 999 / 199L

X-FLOW TYPE G 5W40  
dostupná balení: 

1L, 5L, 25L, 60L 199L

Syntetický motorový olej 799 / 5L

ACEA A3/B3 API SL CF 3 786 / 25L

MB 229.1, VW 502 00 / VW 505 00 8 555 / 60L

X-FLOW TYPE F PLUS 5W30
 dostupná balení: 

1L, 5L, 25L

Syntetický motorový olej 199 / 1L

ACEA A1/B1 API SL CF 899 / 5L

FORD WSS-M2C913-A / WSS-M2C913-B 3 999 / 25L

X-FLOW TYPE F 5W30 
dostupná balení: 

1L, 5L, 25L, 60L 199L

Částečně syntetický motorový olej 640  / 5L

ACEA A1/B1 API SL CF 3 075  / 25L

FORD ZETEC ENGINES 7 020  / 60L

X-FLOW TYPE S 10W40
dostupná balení:

1L, 5L, 25L, 60L 199L

Částečně syntetický olej 535  / 5L

ACEA A3/B3 API SL CF 2 500 / 25L

MB 229.1, VW 501 01 / VW 505 00 5 850  / 60L

X-FLOW TYPE MF 15W40 
 dostupná balení: 

1L, 5L, 25L, 60L 199L

Minerální motorový olej 525 / 5L

ACEA A3/B3 API SL CF CG-4 2 225  / 25L

MB 228.1 / MB 229.1, VW 501 01 / VW 505 00 5 220  / 60L

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

Název Specifi kace Cena

PROLIFE 5W30
 dostupná balení:

1L, 5L, 20L, 60L, 205L

Syntetický motorový olej 373 / 1L

ACEA A3 B4 C3 1 812 / 5L

VW 504 00, VW 507 00; MB 229.51; BMW LL-04 6 987 / 25L 

XTECH 5W30
dostupná balení:

1L, 2L, 5L, 20L, 60L, 205L

Syntetický motorový olej 226 / 1L

ACEA A5 B5 API SL CF 999 / 5L

FORD WSS-M2C913-C 3 499 / 20L

SYNER-D 5W40
dostupná balení:

1L, 5L, 20L, 205L

Syntetický motorový olej 256 / 1L

ACEA A3 B4 API SM CF 1 228 / 5L

MB 229.1 / MB 229.3, VW 502 00 / VW 505 00, BMW LL-98, 

RN0700 / RN0710
4 569 / 20L

DIESEL PD 5W40
dostupná balení:

1L, 4,5L, 20L, 60L, 205L

Syntetický motorový olej 245 / 1L

ACEA C3 API SM CF 1 111 / 4,5L

VW 505 01, FORD WSS M2C917-A, VW 502 00/VW 505 00, 

MB229.31, BMW LL-04
4 738 / 20L

SYNER-G 5W40
dostupná balení:

1L, 5L, 20L, 60L 205L

Syntetický motorový olej 254 / 1L

ACEA A3 B4 API SM CF 1 189 / 5L

MB 229.1 / MB 229.3, VW 502 00 / VW 505 00, BMW Longlife 

98, RN0700 / RN0710, Porsche
4 573 / 20L

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

Společnost Comma Oil & Chemicals Ltd. začala působit na českém trhu 

až v nedávné době, ale svá maziva ve světě nabízí již od roku 1965, kdy 

byla založena. Comma sídlí v Anglii a v současné době zaměstnává přes 

200 lidí. Důraz klade nejen na kvalitu svých olejů, ale i maximální infor-

movanost uživatelů. Proto je na webových stránkách www.commaoil.

com umístěn aplikační průvodce, který umí dle zadaného automobilu 

určit vhodný olej a ostatní provozní kapaliny z dílny této anglické spo-

lečnosti. Comma se stala technickým partnerem pro šampionát FIA 

Formule 2, kde svými oleji, chladícími a dalšími provozními kapalinami 

zásobuje všech 24 závodních automobilů. Díky tomu může svá maziva 

podrobit nejtěžším zátěžovým zkouškám.

Comma v současné době nabízí dvě řady olejů, X-FLOW a PERFORMAN-

CE, přičemž obě tyto řady obsahují velmi kvalitní oleje a splňují nejpřísnější 

kritéria a specifi kace. X-FLOW je určena především jako levnější alternativa 

k řadě PERFORMANCE a pro automobily nevyžadující některé nejnovější spe-

cifi kace (např. VW 507 00). Vzhledem k tomu, že Comma aktualizuje složení 

a specifi kace svých olejů dle aktuálních požadavků na trhu, je řada PERFOR-

MANCE průběžně vylepšována a původní portfolio z této řady se 

přesune do řady X-FLOW. Jde tedy o oleje, 

které nemusí splňovat 

specifi kace určené pro ně-

které nejmodernější auto-

mobily, ale před rokem 

nebo dvěma se nacházely 

v řadě PERFORMANCE.

U dnešních moderních au-

tomobilů již nestačí rozlišovat 

oleje dle viskozity. Proto společnost Com-

ma v současné době nabízí 7 olejů s viskozitou 5W30, které mají 

odlišné specifi kace, aby vyhovovaly co možná největšímu spektru automobilů.

Společnost se nezabývá pouze distribucí olejů, proto si u nás můžete zakoupit 

například brzdové a hydraulické kapaliny, nemrznoucí směsi, převodové oleje 

a jiná maziva značky Comma. Pro více informací neváhejte kontaktovat po-

bočky Inter Cars.

Název Specifi kace Cena

X-FLOW TYPE LL 5W30
dostupná balení:

1L, 5L, 25L, 199L

Syntetický motorový olej 200 / 1L

ACEA A3/B3 A3/B4 API SL CF 910 / 5L

GM-LL-A-025 / GM-LL-B-025, VW 502 00 / VW 505 00 4 175 / 25L

X-FLOW TYPE PD 5W40
dostupná balení:

1L, 5L, 25L, 199L

Syntetický motorový olej 1 035 / 5L

ACEA A3/B3 A3/B4 C3 API SL CF 5 000 / 25L

VW 505 01, FORD WSS-M2C917-A 37 999 / 199L

X-FLOW TYPE G 5W40 
dostupná balení: 

1L, 5L, 25L, 60L 199L

Syntetický motorový olej 799 / 5L

ACEA A3/B3 API SL CF 3 786 / 25L

MB 229.1, VW 502 00 / VW 505 00 8 555 / 60L

X-FLOW TYPE F PLUS 5W30
 dostupná balení: 

1L, 5L, 25L

Syntetický motorový olej 199 / 1L

ACEA A1/B1 API SL CF 899 / 5L

FORD WSS-M2C913-A / WSS-M2C913-B 3 999 / 25L

X-FLOW TYPE F 5W30 
dostupná balení: 

1L, 5L, 25L, 60L 199L

Částečně syntetický motorový olej 640  / 5L

ACEA A1/B1 API SL CF 3 075  / 25L

FORD ZETEC ENGINES 7 020  / 60L

X-FLOW TYPE S 10W40
dostupná balení:

1L, 5L, 25L, 60L 199L

Částečně syntetický olej 535  / 5L

ACEA A3/B3 API SL CF 2 500 / 25L

MB 229.1, VW 501 01 / VW 505 00 5 850  / 60L

X-FLOW TYPE MF 15W40
dostupná balení: 

1L, 5L, 25L, 60L 199L

Minerální motorový olej 525 / 5L

ACEA A3/B3 API SL CF CG-4 2 225  / 25L

MB 228.1 / MB 229.1, VW 501 01 / VW 505 00 5 220  / 60L

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

Název Specifi kace Cena

PROLIFE 5W30
 dostupná balení:

1L, 5L, 20L, 60L, 205L

Syntetický motorový olej 373 / 1L

ACEA A3 B4 C3 1 812 / 5L

VW 504 00, VW 507 00; MB 229.51; BMW LL-04 6 987 / 25L

XTECH 5W30
dostupná balení:

1L, 2L, 5L, 20L, 60L, 205L

Syntetický motorový olej 226 / 1L

ACEA A5 B5 API SL CF 999 / 5L

FORD WSS-M2C913-C 3 499 / 20L

SYNER-D 5W40
dostupná balení:

1L, 5L, 20L, 205L

Syntetický motorový olej 256 / 1L

ACEA A3 B4 API SM CF 1 228 / 5L

MB 229.1 / MB 229.3, VW 502 00 / VW 505 00, BMW LL-98, 

RN0700 / RN0710
4 569 / 20L

DIESEL PD 5W40
dostupná balení:

1L, 4,5L, 20L, 60L, 205L

Syntetický motorový olej 245 / 1L

ACEA C3 API SM CF 1 111 / 4,5L

VW 505 01, FORD WSS M2C917-A, VW 502 00/VW 505 00,

MB229.31, BMW LL-04
4 738 / 20L

SYNER-G 5W40
dostupná balení:

1L, 5L, 20L, 60L 205L

Syntetický motorový olej 254 / 1L

ACEA A3 B4 API SM CF 1 189 / 5L

MB 229.1 / MB 229.3, VW 502 00 / VW 505 00, BMW Longlife 

98, RN0700 / RN0710, Porsche
4 573 / 20L

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

Jan Eliáš
Produktový manažer
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KYB – PRUŽINY PÉROVÁNÍ K-FLEX
Víte, že…?

�  Pružiny pérování drží celou hmotnost vozidla nad vozovkou 

a pohlcují veškeré nerovnosti povrchu vozovky.

�  Tlumič pérování ve vozidle tlumí kmitavý pohyb pružin. Do-

hromady tvoří zavěšení kola, jež udržuje pneumatiku v kon-

taktu s vozovkou. 

�  Správně fungující pružina zavěšení výrazně zvýší živostnost 

tlumiče a ostatních dílů zavěšení, včetně pneumatik. 

�  Únava materiálu (sesednutí pružiny) a účinky koroze ovlivňují 

funkčnost pružiny. Pružina změní svoji výšku, koroze zeslabí 

průměr drátu a pružina pak praskne. Opotřebované pružiny 

přispívají ke snížení bezpečného ovládání vozidla, zejména 

prodloužení brzdné dráhy, zhoršení jízdní stability a v nepo-

slední řadě zvýšené opotřebení pneumatik.

Proč měnit pružiny pérování?

� Zajištění správné výšky vozidla.

� Zlepšení kontaktu pneumatiky s vozovkou.

� Zlepšení jízdního komfortu.

� Zlepšení geometrie pozvozku.

� Úspora nákladů díky zvýšení živostnosti tlumičů.

Kdy mají být pružiny vyměněny?

� Únavový lom.

� Únavové sesednutí pružiny.

Pružiny by měly být vyměněny vždy v páru na nápravě. Zajistí se tím 

správná světlá výška vozidla a zároveň se zabrání ponořování vozi-

dla na jednu stranu při brzdění. Tlumiče pérování by měly být vymě-

něny ve stejnou dobu jako pružiny pérování, neboť tím je dána plná 

funkčnost celého zavěšení tak, jak ji udává výrobce vozidla.

Pro ukázku uvádíme 

příklad na vozidle 

Opel Astra (112 000 

najetých kilometrů), 

kde je jasně vidět úna-

vové sesednutí u ješ-

tě originální pružiny 

(vlevo) v porovnání 

s novou pružinou 

značky KYB (vpravo).

Důkazem, že výměna pružin má v dnešní době své opodstatnění, 

může být i následující ukázka klesající hmotnosti pružin u nových 

automobilů a zároveň narůstající celkové hmotnosti vozidla v ča-

sové ose od roku 1990 (v tomto případě VW Golf )

Výhody užívání pružin pérování značky KYB K-fl ex: 

�  Vinutí za studena (vhodné pro malé a střední průměry drátu) 

i za tepla (vhodný způsob pro větší průměry drátu,  neboť ne-

zanechává v materiálu takové pnutí).

� Výroba dle ISO 9001 standardů.

�  Využití technologie kuličkování (otryskáváním ocelovými bro-

ky) – zvýšení zpevnění povrchu pružiny a výrazné zlepšení 

odolnosti vůči únavovému lomu.

� Ochrana povrchu pružiny proti korozi fosfátováním.

�  OE pružiny typu „miniblock“ v nabídce (BMW 3, VW Passat, 

Opel Zafi ra a další).

�  Pružiny s bočním zatížením (tvar banán) v nabídce (Škoda Fabia, 

Ford Focus II, Citroen C2 atd.).

Aplikace Tlumič / pružina pérování KYB přední / zadní náprava Objednací číslo Cena

Škoda Fabia (6Y2) 1.2 / 1.4
KYB Excel G - tlumič pérování

přední osa KYB334835 1 465

zadní osa KYB343328 1 209

KYB K-Flex - pružina pérování
přední osa KYBRH1711 730

zadní osa KYBRH6085 803

Škoda Octavia (1U2) 1.9Tdi
KYB Excel G - tlumič pérování

přední osa KYB333713 1 872

zadní osa KYB343348 1 524

KYB K-Flex - pružina pérování
přední osa KYBRC1703 745

zadní osa KYBRH5543 730

Škoda Superb (3U4) 1.9Tdi
KYB Excel G - tlumič pérování

přední osa KYB341844 1 919

zadní osa KYB343281 1 730

KYB K-Flex - pružina pérování
přední osa KYBRH1021 1 147

zadní osa KYBRX6650 1 096

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

) 1.2 / 1.4

Petr Janováč
Produktový manažer



OSRAM XENARC®
ještě intenzivnější než kdy předtím

Nová řada výbojek OSRAM XENARC® COOL BLUE® INTENSE

Objednací číslo ECE W Patice
Světelný tok 

(lm)
Teplota

chromatičnosti (K)
Cena

OSR66144 CBI XENARC D1S 35 PK32d-2 3200 5000 2 973
OSR66154 CBI XENARC D1R 35 PK32d-2 2800 5000 3 110
OSR66240 CBI XENARC D2S 35 P32d-2 3200 5000 2 301
OSR66250 CBI XENARC D2R 35 P32d-2 2800 5000 2 438
Uvedené ceny jsou maloobchodní v Kč bez DPH. Změna cen vyhrazena.

extra modré a extra kontrastní světlo od společnosti OSRAM – díky nové technologii byl použit speciální systém plnění 

namísto obvyklého povrstvení baňky. Rostoucí počet náročných řidičů je fascinován souhrou detailů a perfektní techno-

logie. S novou výbojkou XENARC® COOL BLUE® INTENSE máte všechny trumfy v ruce. Mezi 

první automobily využívající tuto technologii se řadí MERCEDES BENZ, po modelech třídy E 

a S, do kterých se tyto výbojky již v prvovýrobě dodávají, budou během roku 2011 postupně 

následovat i další modely, které jsou vybaveny xenonovými reflektory.

�  Výkon:

  podstatně vyšší světelný výkon, o 20 % více světla* 

pro perfektní osvětlení cesty a individualizaci světel-

ného designu.

�  Účinnost:

  efekt COOL BLUE® díky vyšší teplotě barvy (5 000 kel-

vinů), čiré vnější baňce, a proto rovnoměrné distribu-

ci světla.

�  Nekompromisní kvalita:

  dlouhá životnost v porovnání s halogenovými žárov-

kami, kvalita OEM, schválení EHK a ocenění DOT.

�  Srovnáno s konvenčními výbojkami s barevným po-

vrstvením baňky.

Klíčové prodejní argumenty pro XENARC® COOL BLUE® INTENSE

Přední světla OSRAM XENARC® COOL BLUE® INTENSE

Rady pro bezpečnou výměnu xenonových výbojek.
Xenonové výbojky mohou být vyjmuty nebo vyměněny pouze školeným technikem.

Projděte si prosím následující instrukce a informace pro vaši vlastní bezpečnost!

Nyní extra modré světlo díky
speciálnímu plnicímu systému
místo obvyklého povrstvení baňky.

Charakteristický znak: modrá
keramická trubice pro jasné optické 
odlišení od standardní verze.

1. Vypněte přívod napětí
Vypněte zapalování a refl ektory. Odpojte svorku od minusového
pólu baterie a poté odpojte předřadník.

2. Kabelová spojka / zapojení
Odstraňte kryt předních světlometů a odpojte konektor.

3. Výměna světelných zdrojů
Odstraňte existující světelné zdroje a nahraďte je novými, které jsou ve shodě
s původně použitými světelnými zdroji. Vždy vyměňujte světelné zdroje v párech!

4. Zkontrolujte propojky
Než vrátíte kryt předních světlometů zpět, prověřte všechny
relevantní elektrické kontakty.

5. Test funkčnosti
Zapojte baterii, předřadník (balast) a zapněte refl ektory.
Systém prověřujte teprve ve chvíli, kdy je vše opět  opatřeno krytem.
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Petr Janováč
Produktový manažer
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Výběr brzdových komponent na automobily Škoda

Použití Popis Objednací číslo 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

Brzdový kotouč - přední

(Ø 255,8 mm) - větráno
LUC DF2803 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 4x4 Brzdový kotouč - přední

(Ø 280 mm) - větráno

LUC DF2804
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 4x4

Brzdový kotouč - zadní

(Ø 232 mm) - plný
LUC DF2805

636

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

(1U2) 1.8T, 1.8T 4x4, 2.0, 1.9TDI / Octavia Combi(1U5) 1.8 20V, 1.8T, 1.8T 4x4, 2.0, 2.0 4x4,

1.9TDI, 1.9TDI 4x4

Brzdový kotouč - přední

(Ø 288mm) - větráno
LUC DF4027

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

Brzdové destičky - přední

LUC GDB1357
863

Octavia(1Z3) 2.0TDI 16V/Octavia Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V Brzdové destičky - přední, 

zkosené, čidlo

LUC GDB1550
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 4x4, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4x4, 2.0 TDI16V

Brzdové destičky -zkosené

bez čidla

LUC GDB1622
983

Fabia(6Y2) 2.0, 1.9TDI, 1.9 TDI RS/Fabia Sedan (6Y3) 2.0, 1.9TDI/Fabia Combi (6Y5) Brzdové destičky - zadní LUC GDB1475 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 4x4

Brzdový buben 230 mm
LUC DB4262 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

Brzdový buben 200mm

LUC DB4299 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

Brzdový váleček - levý/pravý

(Ø 19 mm, hliník) LUC BWD113A 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 4x4

Brzdové čelisti - zadní

L/P(Ø 230 mm) 
LUC GS8639 931

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

Brzdové čelisti - zadní

(Ø 200 mm) 
LUC GS8526 576

Uvedené ceny jsou maloobchodní v Kč bez DPH. Změna cen vyhrazena.
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Brzdové komponenty jsou dozajista jednou z nejdůležitějších 
součástí, které lze v automobilu nalézt. Z hlediska bezpečnosti je 
proto doporučováno použití pouze vysoce kvalitních produktů. 
V opačném případě je ohrožena jak již zmíněná bezpečnost, tak 
i životnost a funkčnost ostatních součástí vozidla. 
V tomto prodejním tipu můžete nalézt brzdové komponenty vý-
robce TRW Automotive pro automobily značky ŠKODA. Autodíly 
TRW nejsou na aftermarketovém trhu žádným nováčkem a sne-
sou všechna nejpřísnější kritéria. Veškeré náhradní díly výrobce 
TRW jsou testovány, a to až na limitní hodnoty.
Nákupem nejen brzdových komponent značky TRW získáváte díly, 
které jsou charakteristické vysokou kvalitou použitých materiá-
lů, dlouhou životností a vynikajícím poměrem cena / výkon.  
Pro více informací neváhejte kontaktovat svou nejbližší po-
bočku Inter Cars.
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Michal Peterka
Produktový manažer
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Velká jarní akce s Inter Cars!
          Postaráme se o Vaši zahradu!
Neposekáme Vám trávník, nevysekáme křoví,

ale stroje, které od nás dostanete, Vám s tím pomohou!

Žací traktor vybavený výkonným
ètyøtaktním motorem Briggs & Stratton

� Robustní jednonožový žací kruh z ocelového plechu
� Elektrický startér pro pohodlné nastartování motoru
� Mechanická manuální převodovka se zpětným chodem
� Mechanická spojka žacího mechanismu

Benzínová sekaèka + Køovinoøez + Motorová pila

Benzínová motorová pila třídy “profi ” pro řezání průměrů od 20 do 40 cm
Obsah: 45,6m3 � Výkon: 2,6 kW (3,5 HP) � Palivová nádrž - objem: 0,47 l
� Olejová nádrž (pro řetěz) - objem: 0,27 l � Drážka lišty: 33 cm � Palivová směs
(bezolovnatý benzín se speciálním olejem Dolmar pro dvoutaktní motory)
v poměru 1:50 � Hmotnost 5,1 kg � Model řetězu: 686 � Dělení řetězu: 0,325”

Benzínová sekaèka + Køovinoøez

� 4-taktní motorový křovinořez vybavený přímou hřídelí a madlem ve tvaru “U”
� Výkon: 1,07 kW (1,5 HP)
� Obsah: 33,5 cm3

� Nádrž na benzín: 0,65 l
� Hmotnost (bez žacích nožů): 7,1 kg
� Standardně dodávaný žací nůž: 3-zubý

Benzínová sekaèka s pojezdem

Šířka záběru: 46 cm � Typ motoru: Briggs & Stratton 675 Ready Start
� Šasí: ocel � Uložení kol: kuličkové ložisko � Nastavení výšky sečení: 
20 - 75 mm � Pohon kol: 3-stupňový � Průměr kol (přední/zadní): 178/203 mm 
� Systém startování: lankem � Objem koše: 60 l � Hmotnost: 35 kg 
� Ideální pro travnatou plochu do 1 800 m2 � Technologie sečení: 4Cut

březen - duben - květen

Akce probíhá od 1. března do 31. května 2011. Ilustrační foto. 
Změna bonusů vyhrazena. V případě vyčerpání zásob zde uvedených 
bonusů, bude zákazníkovi poskytnut náhradní bonus ve stejné hodnotě. 
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Velká jarní akce s Inter Cars!
Postaráme se o Váš servis!

Jistě jste již objevili naši nabídku dílenského vybavení
na www.vybaveniservisu.cz! V případě, že Vás nabídka
zaujala je tato část kampaně přesně pro Vás!

Elektro-hydraulický dvousloupový 
zvedák EVERT, nosnost 3,2 t 
nebo Diagnostika DELPHI DS150

Elekro-hydraulický dvousloupový zvedák Evert
� výška základny je ideální pro nízké dílny
� ovládání na jedné straně
� výška zdvihu: 1 900 mm
� čas zdvihu: 55 s
� síla motoru: 2,2 kW

Roèní software pro kalkulaci oprav vozidel SilverDAT II 
nebo Automatická zouvaèka s ramenem EVERT

Software SilverDAT II umožňuje vytvořit přesnou kalkulaci nákladů na opra-
vu vozidla, podle výrobcem stanovených norem oprav a údržby u více než 
1 450 typů osobních, lehkých užitkových, nákladních vozidel a motocyklů.
Hlavní výhody aplikace:
�  přesná indikace všech variant standardní, příplatkové a mimořádné 
 výbavy v závislosti na období výroby
�  možnost kalkulace ceny běžných servisních úkonů, mechanických 
 oprav a údržby
�  komunikace v českém jazyce
�  kalkulace oprav či podklady vytvořené pro znalecké posudky jsou 
 bezvýhradně uznávány všemi pojišťovnami jak v Německu, tak 
 postupně i v dalších zemích Evropy vč. ČR a SR.
� integrovaná identifi kace vozidla prostřednictvím VIN kódu vozidla 

Automatická zouvačka s ramenem Evert
� pneumatické vychýlení ramena dozadu
� pneumatické blokování
� pomocné rameno výrazně urychluje a usnadňuje práci
� vhodné i pro větší servisy
� výkon motoru 0,75 / 1,1 kW
� pracovní tlak 8 - 10 bar
� vnitřní uchycení 12” - 23”
� vnější uchycení 10” - 20”
� šířka disku 41”

Automatická zouvaèka EVERT 
nebo Náøaïový vozík TOPTUL

Automatická zouvačka Evert
� pneumatické vychýlení ramena dozadu
� pneumatické blokování
� výkon motoru 0,75 / 1,1 kW
� pracovní tlak 8 - 10 bar
� vnitřní uchycení 12” - 23”
� vnější uchycení 10” - 20”
� šířka disku 41”

Nářaďový vozík Toptul
� s centrálním zámkem
� 7 zásuvek; 5 vybavených - 229 ks nářadí
� hmotnost: 95kg s vybavením 
� rozměry (š/d/v): 687 x 450 x 995 mm

Vyvažovaèka EVERT nebo Pneumatický 
bodový zvedák + odsávaèka PROFITOOL

Vyvažovačka Evert
� 3 funkce ALU, program statického vyvážení
� samokalibrace
� samodiagnostika
� mikroprocesorový systém je doplněn integrovaným
   programem s vysokou přesností vyvažování
� LED display
� pracuje i s hliníkovými disky

březen - duben - květen

nebo

nebo

nebo nebo

Diagnostika Delphi DS150  jednoduchá na obsluhu, poskytující zároveň 
širokou škálu funkcí. Bezdrátová komunikace umožňuje mobilní práci. 
Pravidelná jednoduchá aktualizace dat z internetu probíhá až 4x ročně. 
Zařízení je možné používat i po vypršení licence. Diagnostika se dá zakou-
pením TRUCK licence rozšířit i pro použití na nákladní automobily. 

Pneumatický bodový zvedák
� nosnost: 1.8 t
� rozsah: 160 - 440 mm 

Odsávačka s kontrolní nádobou 8l
� objem zásobníku: 90l 
� tlakové vypouštění 
� sada odsávacích sond

+

Akce probíhá od 1. března do 31. května 2011. Ilustrační foto. 
Změna bonusů vyhrazena. V případě vyčerpání zásob zde uvedených 
bonusů, bude zákazníkovi poskytnut náhradní bonus ve stejné hodnotě. 

Další info na www.vybaveniservisu.cz
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Velká jarní akce s Inter Cars!
Postaráme se o Vaši domácí relaxaci!

Pro 3D zážitky už nemusíte chodit do kina! 
Přinášíme Vám třetí rozměr do obýváku. 
A co si tak obohatit fi lmové zážitky dobrou kávou 
z kvalitního espresso stroje?

Samsung UE46C8000 (3D LCD LED TV 200 Hz)

LED televize SAMSUNG přináší doslova zcela nový druh zábavy a to s podporou 3D včetně převodu 
z 2D! Nádherného, křišťálově jasného obrazu je dosaženo použitím moderní LED technologie. Je 
odstraněno rozmazání okrajů a v každém pixelu jsou obnoveny plné, syté barvy. Televizor zobrazuje 
širší škálu přirozených barev ve větší hloubce, a to včetně jemných odstínů. A technologie 200 Hz 
odstraňuje rozmazání okrajů. Výsledkem je plynulý a ostrý obraz, kterému nebudete chtít uvěřit. 
Televizor má velkou 46” obrazovku (116 cm) a Full HD rozlišení 1920 x 1080 px. Pro přijímání signálu 
je integrovaný DVB-T a DVB-C tuner s podporou MPEG-4, ale také tuner pro analogové vysílání.
I/O: 4x HDMI, 1x VGA, 1x komposit, 1x scart, 2x USB, 1x LAN, WiFi

LENOVO IdeaCentre A700 Black

Elegantní, špičkově vybavený a výkonným hardwarem osazený herní počítač Lenovo IdeaPad 
A700 zabudovaný v multidotykovém LCD profesionálního vzhledu s Full HD rozlišením, který 
lehce zapadne na Váš stůl a nezabere drahocenné místo. Tento model je osazen inovativním 
čtyřjádrovým procesorem Intel Core i7 740QM, jehož jádra běží na frekvenci 1,73 GHz a s tech-
nologií Intel Turbo Boost dosáhne až 2,93 GHz. Procesor je podpořen operační pamětí DDR3 
s kapacitou 4 GB. Bohatý grafi cký výkon poskytne vyspělá grafi cká karta ATI Mobility Radeon 
HD5650 s 1 GB vlastní paměti pro zpracovávaná data. Sestava potěší možností ukládání dat na 
pevný disk s kapacitou 1 TB. O přehrávání fi lmů nebo zálohování dat se postará optická vypalo-
vací jednotka podporující přehrávání Blu-ray disků

Samsung UE40C7000 (3D LCD LED TV)

LED televize SAMSUNG přináší doslova zcela nový druh zábavy a to s podporou 3D včetně 
převodu z 2D - díky funkci 3D Ready si vychutnáte skvělý prostorový efekt! A technologie 200 Hz 
odstraňuje rozmazání okrajů. Výsledkem je plynulý a ostrý obraz, kterému nebudete chtít uvěřit. 
Televizor má dostatečně velkou 40” obrazovku (102 cm), na které můžete sledovat Vaše oblíbené 
fi lmy, dynamický sport nebo fantasticky barevně laděné dokumentární fi lmy a to vše v kvalitě při Full 
HD rozlišení 1920 x 1080 px. Zvuk poskytnou dva reproduktory 2 x 15 W. Dostačující jsou také 
možnosti připojení dalších přístrojů. Pomocí čtyř vstupů HDMI lze snadno připojit zdroje vysokého 
rozlišení, jako například BluRay přehrávače nebo konzoli PLAYSTATION 3. 
I/O: 4x HDMI, 1x komposit, 1x scart, 2x USB, 1x LAN, WiFi

Kávovar DéLonghi ESAM 4200

Plně automatický kávovar se zabudovaným mlýnkem.
Tento kávovar je určen všem, kteří si rádi vychutnají kvalitní kávu.
- automatické espresso s tlakem 15 bar
- zabudovaný mlýnek na kávu
- nastavitelná hrubost mletí

březen - duben - květen

Akce probíhá od 1. března do 31. května 2011. Ilustrační foto. 
Změna bonusů vyhrazena. V případě vyčerpání zásob zde uvedených 
bonusů, bude zákazníkovi poskytnut náhradní bonus ve stejné hodnotě. 
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Velká jarní akce s Inter Cars!
Postaráme se o Vaši kondici!

Jestli se rozhodnete vyměnit víkend u 3D televize za sportovní 
vyžití, připravili jsme pro Vás alternativu!

Celoodpružený MTB Author ERA 2.0

Rám carbon monocque, odpružený vzduchový tlumič SUNTOUR 
Epicon AM LOD uzamykatelný 190 / 50 mm (zadní stavba 130 mm),
přední vidlice RST Titan 15 Air SRL vzduchová dálkově uzamykatelná 
15 mm pevná osa 1.5” taper sloupek (120 mm), měnič SHIMANO XT,
brzdy SHIMANO M575 kotoučové hydraulické (7” kotouče), pneu 
GEAX Saguaro Kevlar 26” x 2.20”

Author REVOLT

Rám AUTHOR carbon monocoque 26”, přední vidlice ROCK 
SHOX Recon Gold TK Solo Air RL vzduchová dálkově uza-
mykatelná 20 mm pevná osa 1.5” taper sloupek (100 mm), 
měnič SHIMANO XT, Brzdy SHIMANO M575 kotoučové hydrau-
lické (6” kotouče), pneu GEAX Barro Race Kevlar 26” x 2.00”

Author VISION

Rám triple butted dural 6069 26”, přední vidlice ROCK SHOX Recon Gold 
TK Solo Air vzduchová uzamykatelná 1.5” taper sloupek (100 mm), měnič 
SHIMANO XT, brzdy SHIMANO M575 kotoučové hydraulické (6” kotouče), 
pneu GEAX Mezcal Kevlar 26” x 2.10

Author BASIC nebo dìtské MIRAGE

Basic
Rám dural 6061 26”, přední vidlice 
RST Gila TnL olejová uzamykatelná 
(100 mm), měnič SHIMANO Alivio, 
brzdy TEKTRO 37AL, pneu MAXXIS 
Copper Head 26” x 2.00”

březen - duben - květen

č.

CENA

č.

CENA

č.

Mirage
Rám dural 6061 24”, přední vidlice 
RST Capa T 24 (50 mm), měnič 
SHIMANO Acera, brzdy TEKTRO 
37AL, pneu 24” x 1.75”

Akce probíhá od 1. března do 31. května 2011. Ilustrační foto. 
Změna bonusů vyhrazena. V případě vyčerpání zásob zde uvedených 
bonusů, bude zákazníkovi poskytnut náhradní bonus ve stejné hodnotě. 

nebo
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V-Line – zapalovací svíčky NGK
Řada svíček V-Line je v současnosti vlajkovou lodí programu zapa-
lovacích svíček společnosti NGK. Tato řada byla zavedena v roce 
1991 a její popularita začala okamžitě vzrůstat. V únoru 2005 dosá-
hl prodej 100 milionů svíček a jejich oblíbenost pokračuje dodnes, 
kdy se jich prodalo již přes 200 milionů.
V současné době je možné svíčky V-line použít ve více než 4 000 
typech aut, čímž pokrývají 90 procent současného vozového par-
ku. Již dlouhá léta NGK spolupracuje na vývoji se všemi hlavními 
světovými automobilovými výrobci a jejich zkušenosti jsou zhod-
nocené právě v řadě svíček V-Line. Všechny svíčky V-line tak zajiš-
ťují bezproblémové startování a efektivní spalování za prakticky 
jakýchkoliv podmínek. V sortimentu V-Line najdete rozličné typy, 
od běžných svíček až po platinové svíčky s laserem svařovanými 
elektrodami.
Zapalovací svíčky řady V-Line samozřejmě najdete v nabídce spo-
lečnosti Inter Cars.

Objednací číslo Cena

V-LINE NR1 2876 146

V-LINE NR2 2268 81

V-LINE NR3 4553 90

V-LINE NR4 5637 50

V-LINE NR5 6466 73

V-LINE NR6 7281 87

V-LINE NR7 1183 86

V-LINE NR8 2364 73

V-LINE NR9 3153 92

V-LINE NR10 3577 92

V-LINE NR11 5282 99

V-LINE NR12 6129 92

V-LINE NR13 5339 101

V-LINE NR14 6465 102

V-LINE NR15 2941 91

V-LINE NR16 4783 75

V-LINE NR17 6237 73

V-LINE NR18 3975 70

V-LINE NR19 7265 98

V-LINE NR20 4388 149

V-LINE NR21 5932 177

V-LINE NR22 2470 178

V-LINE NR23 4483 150

V-LINE NR24 3045 171

V-LINE NR25 7586 225

V-LINE NR26 6895 178

V-LINE NR27 5461 169

V-LINE NR28 4856 85

V-LINE NR29 6342 175

V-LINE NR30 6343 341

V-LINE NR31 6344 256

V-LINE NR32 6345 99

V-LINE NR33 1662 85

V-LINE NR34 1664 323

V-LINE NR35 1667 85

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

Jiří Hron
Produktový manažer



Akumulátory pro motocykly

Nabídka motocyklových akumulátorů Magneti Marelli obsahuje celkem 48 referencí. Obsa-

huje 6-i 12voltové baterie pro všechny druhy motocyklů, od skútrů až po velké cruisery. Použít 

je lze také ve vodních a sněžných skútrech a čtyřkolkách. Nabídku v současnosti tvoří dvě 

řady – řada Standard a řada využívající technologii AGM. Ta druhá je kompletně bezúdržbová 

a díky technologii AGM i velmi odolná proti negativním mechanickým vlivům. V přiložené 

tabulce najdete srovnání cen s akumulátory oblíbeného výrobce 4RIDE.

Objednací číslo Řada Kód baterie Cena Záměna Cena

068501419010 Standard B14L-A2 999 CB14L-A2 4RIDE 1 040

068501216510 Standard B12AL-A 729 CB12AL-A 4RIDE 758

068500405610 Standard B4L-B 335 CB4L-B 4RIDE 412

068501220020 AGM TX14-BS 1 449 YTX14-BS 4RIDE 1 519

068501018020 AGM TX12-BS 1 130 YTX12-BS 4RIDE 1 179

068500609020 AGM TX7A-BS 950 YTX7A-BS 4RIDE 1 059

068500812020 AGM TX9-BS 899 YTX9-BS 4RIDE 978

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

Objednací číslo Popis Objem Cena za balení Cena za 250 ml

007935090710 PAG 46 250 ml 265 265

007935090720 PAG 100 250 ml 265 265

007935090730 PAG 150 250 ml 265 265

007950024630 PAO 68 250 ml 280 280

007935090660 PAG 46 1 l 795 198,75

007935090670 PAG 100 1 l 795 198,75

007935090680 PAG 150 1 l 795 198,75

007950024640 PAO 68 1 l 745 186,25

007935090740 POE 1 l 880 220

007950024500 PAG 46 5 l 3 180 159

007950024510 PAG 100 5 l 3 180 159

007950024520 PAG 150 5 l 3 180 159

007950024650 PAO 68 5 l 3 360 168

007950024490 POE 5 l 3 520 176

Uvedené ceny jsou maloobchodní v Kč bez DPH. Změna cen vyhrazena.
Jiří Hron
Produktový manažer

Oleje do klimatizací

V nabídce dílenského vybavení společnosti 

Magneti Marelli najdete také celou řadu ole-

jů pro klimatizace. Vybrat si můžete z řady 

PAG (olej na bázi glykolu), PAO (syntetický 

univerzální olej) a řady POE (olej na bázi 

polyesteru). Oleje PAG jsou nejpoužívanější 

z důvodu příznivé ceny, jejich nevýhodou 

je ale schopnost velmi dobře vázat vodu ze 

vzduchu, což v praxi znamená, že v případě, 

kdy zůstane nádoba s olejem hodinu ote-

vřená, se olej znehodnotí. Tento nedostatek 

je z velké části odstraněn u olejů PAO a POE, 

které mají několikanásobně nižší pohltivost 

vlhkosti.
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Společnost Bosal, výrobce výfukových 

systémů a  tažných zařízení, je jedním 

z  nejdůležitějších světových dodavatelů 

tohoto sortimentu jak pro prvovýrobu, tak 

pro aftermarket. Firma byla založena již 

v  roce 1923 a  v  současné době disponu-

je výrobou v  desítkách závodů po  celém 

světě. Bosal je rovněž jedním z důležitých 

partnerů automobilových společností 

ve  vývoji a  designu výfukových systémů 

(výrobní centrum v  Belgii, výrobní závo-

dy v USA, Jižní Africe…), zavádění nových 

technologií zlepšujících vlastnosti výfuků 

a jejich konstrukci. 

Mezi významné přínosy těchto výzkumů 

a inovací patří:

•  koncepce multivrstvého výfukového 

systému (snížení hmotnosti, zlepše-

ní emisních parametrů, snížení teplot 

v motorovém prostoru);

•  konstrukce katalyzátorů s  radiálním 

prouděním výfukových plynů (použití 

kovového substrátu – snížení objemu 

katalyzátoru a zvýšení jeho výkonu);

•  využití laserového svařování pro af-

termarket (prvovýrobní technologie 

umožňující lepší stálost a těsnost výfu-

kových tlumičů).

V přiložené tabulce vám přinášíme cenové 

porovnání systémů Bosal s  konkurenční 

výrobou, ukazující na provázanost popsa-

né vysoké kvality s velmi příznivou cenou.

Společnost HEPU® je největším výrobcem 

vodních čerpadel v  Německu s  výrobní tra-

dicí delší než 40 let. Široký rozsah produkce 

zahrnuje vodní čerpadla pro všechny evrop-

ské a také podstatnou část japonských a ko-

rejských automobilů. 

Pokud chceme, aby motor pracoval spoleh-

livě po řadu let, je nutné používat kvalitní 

vodní čerpadlo. Vysoké míry efektivity a op-

timálního provozního stavu lze dosáhnout, 

pouze pokud je motor udržován v optimál-

ních teplotách. Při použití nekvalitních čer-

padel dochází k rychlému opotřebení moto-

ru a snížení jeho životnosti. Vodní čerpadla 

HEPU® nabízejí vynikající průtok chladiva jak 

při běžných provozních podmínkách, tak 

i při vysokých rychlostech. Tento hydraulický 

výkon je zajištěn díky spolehlivé technologii 

těsnění, protikorozní ochraně, odolnosti pro-

ti kavitaci a využití komponentů vysoké kva-

lity. Zmíněné vlastnosti neumožňují vodním 

čerpadlům HEPU® pouze ochranu proti pře-

hřívání, ale zároveň snižují jak spotřebu, tak 

i emise škodlivých látek. Vysoké kvalitě pro-

dukce odpovídá i certifi kace TÜV ISO 9001.

Sortiment značky HEPU® je proto meziná-

rodně znám jako produkt srovnatelný s  vý-

robou originálních dílů.

Objednací číslo Aplikace Cena

P643 ŠKODA Felicia I,3 94- (007070246), Felicia II (6U1) 1.6 98-01 1 290
P836 CITROEN Jumper / Evasion / Berlingo / Xsara 952
P054 RENAULT 1.7 / 1.6D / 1.9D; VOLVO 340 (D16,B172K) 440-480 881
P565 AUDI A2 1.2 / 1.4 TDi; ŠKODA Fabia / Roomster / Praktik / Octavia  1 701
P813 PEUGEOT 106 / 205 / 206 / 306 / 307 / 309 / 405 / Partner 822
P569 VW Bora / Golf IV / Passat 1.9 TDI 03- / ŠKODA Octavia Combi (1Z5) 2.0 TDI 1 281
P512 VW Golf / Passat / Sharan; AUDI 80 / 90 / 100 / A6 / Avant 631
P841 PEUGEOT 806 2,0 99-; Boxer, Expert 2,0 HDi 99-; CITROEN Evasion, Jumper  2,0 HDi  1 198
P549 AUDI A3 1,9TDI 97-; Octavia 1,9D / TDi; Golf IV   1 298
P569 ŠKODA Superb (3T4) 2.0 TDI, 07.08 - 1 281

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

Výfukové systémy a katalyzátory BOSAL

V řil ž é b l á ři áší

Objednací 
číslo

Díl Aplikace
Cena platná 
od 1.4.2011

Číslo Walker
a obvyklá cenová hladina na trhu

BOS099-313 Katalyzátor Citroen Xsara 00-04 4 990 20610 6 772 - 8 578
BOS099-414 Katalyzátor Mercedes Sprinter 00-06 5 790 20767 17 909
BOS099-633 Katalyzátor Opel Corsa B 94-01 5 220 20233 7 915 - 10 026
BOS099-570 Katalyzátor Škoda Octavia 99-06 7 120 20629 10 435 - 12 490
BOS099-445 Katalyzátor Renault Laguna II 01-07 8 190 20876 11 004
BOS290-237 Tlumič výfuku Fiat Bravo 95-01 4 792 21047 6 601 - 7 283
BOS278-859 Tlumič výfuku Ford Escort 95-00 2 063 21972 4 412 - 5 289
BOS171-569 Tlumič výfuku Mazda 626 88-97 1 696 15675 3 356 - 3 847
BOS185-407 Tlumič výfuku Opel Vectra B 95-02 3 378 21004 5 165 - 6 188
BOS219-117 Tlumič výfuku Suzuki Swift 89-91 1 280 16678 3 665
Uvedené ceny jsou maloobchodní v Kč bez DPH a jsou platné od 1.4.2011. Změna cen vyhrazena.

Vodní čerpadla HEPU® – kvalita „Made in Germany“
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Filtry Knecht jsou zárukou nejvyšší kvality 

německé společnosti Mahle, která byla za-

ložena v roce 1920 a svoji činnost zahájila 

o rok později výrobou pístů z lehké slitiny. 

Filtry společnost začala sériově vyrábět o ně-

kolik let později, v roce 1929. Kvalitu svých 

výrobků Mahle prokazuje dodržováním 

stejně vysokých standardů pro prvovýrobu 

i aftermarket. Výčet značek automobilů, mo-

tocyklů, nákladních aut i pracovních strojů, 

kterým Mahle dodává své produkty včetně 

fi ltrů jako OE díly, překračuje číslo 140. Jme-

nujme alespoň některé z nich – Alfa Romeo, 

Audi, BMW, Caterpillar, Citroën, 

Dacia, DAF, Ducati, Fiat, Ford, 

GM, Harley Davidson, Hon-

da, Hyundai, Iveco, Jaguar, 

Kia, Land Rover, MAN, Maz-

da, Mercedes-Benz, 

Nissan, Opel, Peuge-

ot, Porsche, Renault, 

Renault trucks, Seat, 

Stihl, Škoda, Toyota, 

VW, Volvo, Yamaha.

Dánská společnost Nissens letos slaví 90. na-

rozeniny. Produkce chladičů (vodních, vzdu-

chových a olejových), kondenzátorů, výpar-

níků, topení, ventilátorů a vysoušečů značky 

Nissens probíhá na 63 000 m2 ve třech továr-

nách v Dánsku a v jedné na Slovensku.

Vodní chladiče Nissens, které vám v tomo 

vydání IC Journalu přinášíme, jsou vyvíjeny 

s ohledem na vysokou kapacitu a spoleh-

livost chlazení. Jejich kvalita je testována 

v laboratořích Nissens, kde jsou podrobeny 

zkouškám odolnosti vůči tlaku, tepelné rozpí-

navosti, vibracím a korozi. Produkce i testová-

ní chladičů probíhá v souladu s normou ISO/

TS 1694 a OE standardy.

Objednací číslo Aplikace Cena

NIS 61390A Citroen Jumper; Fiat Ducato; Peugeot Boxer  3 179    

NIS 65277A
Škoda Octavia I, Yeti; VW Golf V, VI, Passat, Touran; Audi A3; Seat 

Altea, Toledo III, Leon
 2 654    

NIS 65280A
Škoda Octavia I, Combi, Superb I, Combi; VW Scirocco, Golf V, VI; 

Audi A3
 2 733    

NIS 65281A Škoda Octavia I, Combi, Superb I, Combi; VW Scirocco, Audi TT  3 185    

NIS 62519A Mercedes Sprinter 2-t, 3-t, 4-t  4 035    

NIS 630041 Opel Astra G, Zafi ra  2 829    

NIS 652711
Škoda Fabia I, Combi, Praktik, Roomster; Seat Ibiza III, IV, V, Cordoba; 

VW Polo
 1 198    

NIS 652011 Škoda Octavia I, Combi; VW Bora, Golf IV; Seat Toledo II; Audi A3, TT  927    

NIS 63502A
Citroen Berlingo, C4, C4 Picasso, Xsara, Xsara Picasso; Peugeot 206, 

307, Partner
 2 660    

NIS 60299 Škoda Superb I; VW Passat; Audi A4, A6  1 887    

NIS 62431A Mazda 323, Premacy  3 368    

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

Objednací číslo Aplikace Cena

OC90 Opel Astra F, G, Corsa A, B, Omega A, B, Vectra A, B, C 80

OC195
Hundai Getz; Mazda 323 I, II, III, 626 I, II, III, IV, V; Nissan Almera I, II, 

Micra, Murano, Primera, Qashqai

177

OC205
Hundai Accent, Elantra, Getz, i20, i30, Lantra I, II, Santa Fé, Sonata I, 

II, III, IV; Kia Cee´d, Sorento; Mitsubishi Pajero II, III, IV

200

OC248 Citroen Jumper; Fiat Ducato; Peugeot Boxer 450

OX143D OEKO
Škoda Octavia I, Superb I; Audi A3, A4, A6; VW Bora, Golf IV; Seat 

Alhambra, Cordoba, Ibiza II, III

164

OC236 Nissan Almera II, Navara, Pathfi nder II, Primera III; Chrysler 300 C, M 170

OC264
Škoda Fabia I, Octavia I, II, Superb; Seat Cordoba I, II, Altea, Alham-

bra

188

OC295 Škoda Fabia I, II, Octavia I, II, Felicia; VW Bora, Golf III, IV 144

OX188D OEKO
Škoda Fabia I, II, Octavia II; Audi A2, A3 II, A4; Seat Altea, Alhambra; 

Ford Galaxy

190

OX339/2D OEKO

Citroen Berlingo I, II, III, C2, C3 I, II, C4 I, C5 I, II, III, C6, C8, Xsara, 

Jumper IIII; Opel Insignia; Peugeot 206, 207, 307, 308, 407, Partner, 

Boxer III

273

OC535 Ford Focus II, C-Max, Galaxy II, Mondeo IV 285

OC606
Ford C-Max, Escort III, IV, V, VI, VII, Fiesta I, II, III, IV, V, VI, Focus I, II, 

Fusion, Galaxy I, Mondeo I, II, IV

190

OX177/3D OEKO BMW 3, 5, 7, X3, X5, X6 405

OX196/1D OEKO VW Touareg; Audi A4, A5, A6, A8, Q7 310

OC471
Renault Clio II, III, Kangoo, Laguna II, Megane I, II, III, Scenic I, II, III; 

Nissan Primera III, Note; Opel Movano, Vivaro

230

Uvedené ceny jsou maloobchodní v Kč bez DPH. Změna cen vyhrazena.
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Je to již více než 30 let (přesně v r. 1976), 

co společnost Bosch vyvinula a  uvedla 

na  trh první lambda sondu, užívanou 

ve vozech Volvo 240/260 v USA. Lambda 

sonda je v zásadě kyslíkový článek měřící 

koncentraci kyslíku ve sledované oblasti. 

Lambda sondy pracují na principu, který 

je znám již více než sto let a byl používán 

při měření koncentrace kyslíku při tavení 

kovů.

Lambda sonda v  motoru na  základě 

naměřených hodnot podává informaci 

o  aktuální bohatosti palivové směsi. 

Z  toho zjistíme, zdali je třeba směs 

obohatit, nebo jestli naopak není palivem 

plýtváno. Optimalizací celého procesu 

pak dosáhneme nejen nižší spotřeby, ale 

motor je díky tomu i šetrnější k životnímu 

prostředí.

Dvě ze tří vozidel vyrobených v  Evropě 

jsou vybavovány lambda sondami 

Bosch. S  přibližně 900 objednacími 

čísly nabízí Bosch nejširší produktový 

program. V  nabídce najdete také tzv. 

širokopásmové sondy, které lze použít 

do více motorů a mají tak univerzálnější 

využití. Objednací čísla pro tyto sondy 

jsou tvaru 0 258 007 xxx nebo 0 258 017 

xxx pro zážehové motory a 0 281 004 xxx 

pro vznětové.

LAMBDA SONDY BOSCH

Objednací číslo Použití Cena

0 258 007 351 Škoda Octavia 1,6 2 260

0 258 007 355 Škoda Fabia 1,4 2 090

0 258 007 357 VW Polo 1,2 2 090

0 258 007 359 VW Golf V 1,6 2 090

0 258 007 361 VW Golf 2,3 2 090

0 258 007 363 Audi RS4 2,7 2 090

0 258 017 178 VW Passat 1,6 2 090

0 258 017 180 VW New Beetle 2 090

0 281 004 026 Fiat Bravo 1,9 D 3 075

0 281 004 148 Škoda Octavia 1,9 TDI 3 200

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

Výběr ze sortimentu BOSCH

Jiří Hron
Produktový manažer



LuK Repset DMF

Výrobci: Audi, BMW, Citroen, Fiat,

 Ford, Chrysler, Mercedes,

 Nissan, Peugeot, Renault,

 Seat, Škoda, Toyota,

 Volkswagen, Volvo

Modely: různé

Objednací č.:
 600 0001 00 až

 600 0070 00

LuK Repset DMF – kompletní řešení orientované 
na praxi!

RepSet DMF (Dual Mass Flywheel) je dopl-

něním k již existujícím opravárenským sa-

dám Luk RepSet a LuK RepSetPro!

Tyto nové sady nabízejí kompletní řešení, 

protože obsahují veškeré díly potřebné pro 

profesionální opravu spojky.

Vedle spojkové lamely a přítlačného kotou-

če spojky obsahují také dvouhmotový setr-

vačník, vypínací ložisko popř. hydraulické 

centrální vypínací ložisko, vodící pouzdro 

(pokud je součástí programu Schaeff ler Au-

tomotive Aft ermarket) a veškeré potřebné 

šrouby pro upevnění dvouhmotového setr-

vačníku na klikovou hřídel, a to vše v kom-

pletní sadě.

Druhé provedení RepSet DMF obsahuje DFC 

spojku (Damped Flywheel Clutch), tzn. již 

předem smontovanou jednotku obsahující 

dvouhmotový setrvačník, přítlačný kotouč, 

spojkovou lamelu a upevňovací šrouby. 

Pro opravy tak vznikají následující výhody:

 Optimální úroveň servisu - všechny díly • 

pocházejí od jediného dodavatele a jsou 

vzájemně přizpůsobeny

 Odstranění technických problémů, které • 

mohou vzniknout kombinací dílů rů-

zných výrobců

Při opravě jsou k dispozici všechny • 

potřebné díly, předchází se tak mož-

ným technickým problémům v případě 

nevyměnění některého z komponentů

Součástí balení RepSet DMF je i v tomto 

případě konvenční vypínací ložisko nebo 

hydraulické centrální vypínací ložisko!

Tímto způsobem jsou vyloučeny problémy, 

které nastávají v některých případech v dů-

sledku kombinace komponentů spojky růz-

ných výrobců.

V RepSet DMF jsou obsaženy sladěné 

a vzájemně přizpůsobené díly, nemohou 

tedy vzniknout žádné chyby s přiřazením 

jednotlivých komponentů.

Schaeff ler Aft ermarket GmbH & Co. KG
Průběžná 74 a, 100 00 Praha

Tel. +420 267298601-3

Fax +420 267298600

www.Schaeffler-Aftermarket.com

Aftermarket.cz@Schaeffler.com

Stav 01.2011
LuK 0017
Technické změny vyhrazeny
© 2009 Schaeff ler Automotive Aft ermarket

Příslušné náhradní díly naleznete v na-
šem online katalogu na adrese
www.Schaeff ler-Aft ermarket.com nebo
v RepXpert na adrese www.RepXpert.com.

SERVICE-INFO

LuK 0017 - RepSet DMF_CZ.indd   1 3.3.2011   17:19:52



Spojková sada RepSet

Centrální vypínací ložisko

Dvouhmotový setrvačník 

LuK INA FAG Products Services News

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

RepSetDMF
Spojková sada „All inclusive“

ouhmotovýý setrvačník ý setrvačníkDvoouhmotovýý s

ntrální vypínací ložisko

Profesionální výměna spojky v OE kvalitě

RepSetDMF je kompletní spojková sada pro profe-

sioální servis – obsahuje dvouhmotový setrvačník, 

přítlačný kotouč nebo SAC spojku, spojkovou lamelu, 

vypínací ložisko, případně sadu speciálních šroubů 

a příslušenství.

 

V nabídce je více než 50 referencí pro vozy: Audi, 

BMW, Chrysler, Citroën, Fiat, Ford, Lancia, Peugeot, 

Renault, Seat, Škoda, Toyota, Volkswagen

Vaše výhody:
• všechny potřebné díly najednou

• záruka od jednoho dodavatele

• 100% testovaná OE kvalita všech 

komponentů

Technické informace na internetovém 

portálu RepXpert www.repxpert.cz

Technická infolinka LuK: +420 602 240 554

210x297_RepSet DMF_CZ.indd   1 15.12.2009   16:51:43



Když v roce 1837 na anglický trůn nastou-

pila královna Viktorie, byla společnost 

Marcus Samuel and Company již zavede-

ným obchodníkem na asijských trzích. Její 

lodě dopravovaly na Dálný východ mimo 

jiné exotické ulity a lastury, které si našly 

cestu do každého tehdejšího viktorián-

ského domu. Počátkem devadesátých let 

devatenáctého století začala společnost 

M. Samuel and Company na východní trhy 

dovážet ruský kerosin. Podnikání v petro-

lejářském průmyslu se rychle rozvíjelo a již 

za několik let získala společnost licence 

k těžbě na Borneu. První plavidlo nesoucí 

název Murex bylo spuštěno na vodu v roce 

1892 a neslo jméno po oblíbené lastuře. 

Flotila společnosti byla známa jako Shell 

Line. Jakmile bylo zřejmé, že význam 

podnikání v petrolejářském průmyslu do-

statečně ospravedlňuje jeho převedení 

do samostatné společnosti, vznikla „Shell“ 

Transport and Trading Company Limited.

Název Specifi kace a aplikace Cena

HELIX HX6 5W40
dostupná balení:
1L, 5L, 55L, 209L

Částečně syntetický motorový olej 251 / 1L

ACEA A2/A3/B2/B3/B4 API SM CF 1 180 / 5L

VW 500 00/501 01/502 00/505 00 , MB 229.1 , BMW LL-98 9 998 / 55L 

HELIX HX6 10W40
dostupná balení:
1L, 5L, 55L, 209L

Částečně syntetický motorový olej 172 / 1L

ACEA A2/A3/B2/B3 API SM CF 779 / 5L

VW 500 00/501 01/505 00 , MB 229.1 7 915 / 55L

HELIX ULTRA EXTRA 5W30
dostupná balení:

1L, 4L, 20L, 55L, 209L

Syntetický motorový olej 589 / 1L

ACEA A2/A3/B2/B3/B4/C2/C3 2 254 / 4L

VW 500 00/501 01/502 00/503 00/503 01/ 505 00/505 01/506 00/504 00/507 00 10 465 / 20L

MB 229.51/229.31 , BMW LL 04 / 01 / 98 / Chrysler MS-11106, PSA B71 2290 19 800 / 55L

Fiat 9.55535 S1, Porsche C30 74 800 / 209L

HELIX DIESEL HX7 AV 5W30
dostupná balení:
1L, 4L, 55L, 209L

Částečně syntetický motorový olej 430 / 1L

ACEA A3/B3/B4/C3 API CF 1 499 / 4L

VW 500 00/501 01/502 00/505 00/505.01 , FORD WSS-M2C917A 19 999 / 55L

HELIX HX7 AF 5W30
dostupná balení:

1L, 20L, 209L

Částečně syntetický motorový olej 299 / 1L

ACEA A1/B1 API SJ 5 713 / 20L

FORD WSS-M2C913A / M2C913B 62 131 / 209L

HELIX ULTRA 5W40
dostupná balení:
1L, 4L, 55L, 209L

Syntetický motorový olej 333 / 1L

ACEA A2/A3/B2/B3/B4 API SM CF 1 330 / 4L

VW 500 00/501 01/502 00/503 01/505 00 , MB 229.5/229.3/229.1 , BMW LL 01/98 16 569 / 55L

Ferrari , Porsche A40, Renault 0700/0710 , FIAT 9.55535 Z2 60 918 / 209L
Uvedené ceny jsou maloobchodní v Kč bez DPH. Změna cen vyhrazena.

SHELL HELIX
Nároky na motory osobních automobilů poslední dobou neustále stoupají 

a s nimi stoupají i nároky na výrobu a vývoj motorových olejů. Ke špičkovým pro-

duktům patří řada olejů společnosti Shell – motorové oleje Shell Helix. Ta byla 

vyvíjena tak, aby zaručovala dokonalou ochranu všech motorů, od malých rodin-

ných aut až po závodní speciály. Potvrzením kvality těchto produktů a jedineč-

nou příležitostí pro jejich testování je spolupráce s jedním z nejúspěšnějších týmů 

závodů Formule 1, s týmem Ferrari.

Emblém společnosti Shell, odvozený z lastu-

ry měkkýše hřebenatky kuchyňské, je dobře 

znám po celém světě. I názvy většiny olejů 

a maziv Shell využívají názvy konkrétních 

rodů, podrodů nebo sekcí, příležitostně byl 

zvolen i konkrétní druh. Příkladem jsou mo-

torové oleje Shell Helix pro osobní vozy, 

motorové oleje Shell Rimula pro nákladní 

vozy a řada dalších olejů a maziv určených 

pro průmyslové aplikace.   
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Ruville
Společnost Ruville, založená v roce 1922 Egonem von Ruvillem, má 
ve své nabídce širokou škálu automobilových dílů určených na trh after-
marketu, u nichž je zajištěna vysoká kvalita, zaručená právě svojí téměř 
devadesátiletou tradicí. 

Tentokrát vám z nabídky této německé společnosti přinášíme sady pro 
vodní pumpy. 
Vodní pumpy jsou dennodenně vystavovány maximální zátěži. Zajišťují 
v oběhu chlazení vozidla dokonalou cirkulaci chladicí kapaliny. Zda vod-
ní pumpa pracuje v pravém slova smyslu bez tření, záleží do jisté míry 
na kvalitě ložisek. Pro zaručení maximální spolehlivosti kuličkových loži-
sek je Ruville nechává vyrábět vybranými evropskými partnery. Dalším 
podstatným dílem je kluzný těsnící kroužek, který může dlouhodobě za-
ručit, že chladicí kapalina nevyteče z oběhu nebo nepronikne do ložiska 
a oběh chlazení zůstane uzavřený. I zde Ruville dbá na kvalitu totožnou 
s OE díly. Ozubené řemeny, stejně jako napínací a vratné kladky patří k nej-
důležitějším součástem sad pro vodní pumpy. Použití nekvalitních kladek 
může mít za následek vážné škody na motoru. Sady pro vodní pumpy 
jsou komplexním řešením pro výměnu 
dílů. Komponenty, které jsou vzájemně 
perfektně sladěny, mohou dlouhodobě 
zaručit nejvyšší míru spolehlivosti.

Objednací číslo Aplikace Cena

EVR55491701 Škoda Octavia, Combi; VW Bora, Caddy II, Golf IV, Polo; Seat Cordoba, Leon, Ibiza III, Toledo II 5 915   

EVR55443701 Škoda Octavia, Combi; VW Bora, Caddy III, Golf V, VI, Passat; Seat Cordoba, Altea, Leon, Ibiza III, Toledo II, III; Audi A3, A4 2 866   

EVR55446701 VW Transporter IV; Audi A6 2 948   

EVR55456701 Škoda Fabia, Combi, Octavia, Roomster, Praktik; Audi A2; VW Golf IV, V; Seat Altea, Ibiza III, IV, V 4 838   

EVR55566701 Renault Kangoo, Clio II, Laguna, Laguna II, Megane I, II, Scénic I, II, Thalia 4 127   

EVR55580701 Renault Laguna I, II, Master II; Opel Movano, Vivaro; S40 I, V40 kombi 3 796   

EVR55581701 Renault Clio II, III, Kangoo, Megane II, Scénic II, Grand Scénic II, Thalia; Nissan Almera II, Micra 3 455   

EVR55844731 Alfa Romeo 145, 146, 156; Fiat Punto, Stilo, Bravo, Brava 3 891   

EVR55801701 Fiat Panda, Punto, Uno; Lancia Y10 1 447   

EVR56600721 Citroen Berlingo, Xsara; Peugeot 106 I, II, 205 I, II, 206, 306, 307, 405 II, Partner 1 847   

EVR55850721 Alfa Romeo 145, 146, 147, 156 3 628   

EVR55921711 Citroen Berlingo, Jumper, Xantia, Xsara; Peugeot 206, 306, 406, 806, Partner, Boxer; Fiat Ducato 2 884   

EVR55958701 Citroen C2, C3, Berlingo, Saxo; Peugeot 106 II, 206, 306, Partner 2 552   

EVR55302702 Opel Astra F, G, Corsa A, B, Vectra A, B, Kadett E; Daewoo Nexia 1 980   

EVR55766701 Škoda Octavia, Combi; VW Golf V, Passat, Jetta III, Touran; Audi A3, A4, A6; Mitsubishi Outlander 6 257   

EVR55327713 Opel Astra F, Corsa B, Tigra, Vecta B 3 182   

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

Zita Flekalová
Produktová manažerka
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Objednací číslo Aplikace Cena

PP 845/1 Fiat Ducato; Opel Kadett E, Omega B, Vectra A, Vectra B 176

PM 819 Ford Escort VII, Mondeo II; Peugeot Boxer; Suzuki Vitara; Volvo 440K, 460L; VW Passat, Transporter III 104

PS 820 Mercedes C, E, G, kombi, coupe, Daewoo Musso 29

PS 822
Škoda Favorit, Forman; VW Golf I, II, Passat, Polo, Scirocco, Jetta I, II; Seat Ibiza, Toledo I; Renault Clio I; Peugeot 205 I, II, 305 

I, II, 405 I; Ford Escort II, III, IV

26

PS 842 BMW 3, 5; Ford Escort II, III, IV, Fiesta II, III 19

PP 864 Citroen Xsara, Saxo; Fiat Brava, Bravo, Punto; Nissan Micra, Peugeot 106 I, II 241

PP 852 Mazda 323 III, IV, V, VI, 626 II, III, IV; Mitsubishi Colt II, Galant II, Lancer III, Pajero I, II, Suzuki Grand Vitara 411

PM 816/1 Nissan Primera; Opel Vivaro; Renault Laguna I, II, Megane II, Scenic II, Grand Scenic II; Volvo S40 I, V40 kombi 160

PM 858 Citroen Berlingo, Jumpy, Xantia, Xsara; Peugeot 205 II, 206, 306, 309 II, 405 I, II, 605, 806 139

PP 836 Škoda Superb; VW Golf I, II, III, IV, Passat; Audi A4, A6; BMW 3, 5, 6, 7; Mercedes C, kombi, E, S, Vito, Sprinter 310

PP 831 Škoda Favorit, Forman, Pick-up, Felicia I, II; Ford Astra F, Corsa A, Omega A, Vectra A; Peugeot 106 I, II, 205 I, II, 306 161

PP 839 Škoda Felicia I, II; VW Golf II, III, IV, Jetta II, Passat, Polo, Sharan, Transporter III, IV; Seat, Alhambra,  Ibiza II; Ford Galaxy 268

PP 839/1 Škoda Fabia, Fabia Combi, Octavia, Octavia Combi, Superb, VW Bora, Golf IV, Passat; Seat Leon, Toledo II, Audi, A3, A4, A6, A8 443

PM 936 Opel Astra G, H, Vectra B, C, Frontera B; Saab 9-3, 9-5 129

PP 831/1 Renault Clio I, II, III, Kangoo, Megane I, II, Thalia, Laguna I, II; Peugeot 106 I, II, 206, 207, 306, 405, 406, 407, 605, 607, 806, 807 262

PP 905 Škoda Fabia, Fabia Combi; Opel Astra G, Corsa B, C, Vectra B, C; Seat Cordoba, Ibiza II, III, IV, VW Polo, Jetta III 209

PM 815/4 Opel Movano, Vivaro; Renault Trafi c II, Master II, III 158

PE 973/3 Škoda Octavia, Octavia combi, Superb, Superb Combi, Yeti; VW Caddy III, Tiguan, Touran, Audi A3, TT 299

PP 848/2 Ford Transit 663

PE 816/4 Citroen Berlingo, C5, C8, Xsara; Fiat Scudo; Peugeot 206, 306, 307, 406, 607, 806, 807, Partner 295

PP 839/6 Ford Galaxy; Seat Alhambra; VW Sharan 481

PP 836/3 Škoda Fabia, Combi, Praktik, Octavia, Octavi Combi; VW Golf V, Jetta III, Touran; Seat Altea, Toledo II, III 597

PP 839/5 Škoda Fabia, Combi, Praktik; VW Polo; Seat Cordoba, Ibiza IV 439

Uvedené ceny jsou maloobchodní v Kč bez DPH. Změna cen vyhrazena.
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FILTRON – olejové fi ltry
Filtron patří mezi evropské producenty a distributory olejových, vzdu-

chových, palivových, kabinových, hydraulických a průmyslových fi ltrů 

pro motorová vozidla, stroje a motory od počátku 80. let 20. století. 

Více než polovina produkce této polsko-americké společnosti míří 

na trhy po celém světě (např. do Německa, Velké Británie, Francie, Irska, 

Švédska, Švýcarska, Ruska, Itálie, Bulharska, České republiky, Maďarska, 

do Ameriky i Afriky) jak v rámci prvovýroby (Aston Martin, Lotus, Ford, 

Volkswagen, Seat, GM, Fiat, Land Rover, MG Rover), tak i do oblasti 

aftermarketu. V nabídce společnosti Inter Cars naleznete více než 

dva tisíce fi ltrů FILTRON. Přes tři sta z nich jsou palivové, a právě ty 

Vám v tomto vydání IC Journalu 

představíme formou prodej-

ního tipu. V tabulce naleznete 

pouze výběr z naší nabídky.

Zita Flekalová
Produktová manažerka
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AKČNÍ NABÍDKA VYBAVENÍ AKČNÍ NABÍDKA VYBAVENÍ 
PNEUSERVISŮ PRO SEZÓNU PNEUSERVISŮ PRO SEZÓNU 

JARO 2011JARO 2011

Ke každému zakoupenému akčnímu setu navíc získáváte Ke každému zakoupenému akčnímu setu navíc získáváte 
bonus ve formě  startovacího balíčku v hodnotě  2000Kč!bonus ve formě  startovacího balíčku v hodnotě  2000Kč!

Startovací balíček obsahuje: montážní pastu 5kg, 50ks ALU lepících závaží a 60ks ventilků

nabídka platí od 1/3 do 31/5nabídka platí od 1/3 do 31/5

Přezouvačka 8851T
automatická 
pneumatické odklápění ramene 
pneumatické blokování hlavy
Průměr pneumatiky 12’’-23’’ (vnitřní)
Průměr pneumatiky 10’’-20’’ (vnější)

MOC cena:  73 900 Kč
Akční cena:  49 000 Kč
Akční cena:                Kč set s poloautomatickou 

Poloautomatická sezouvačka + vyvažovačka

Vyvažovačka CB956B
s LED zobrazením 
4 ALU programy 
systém skrytého závaží
automatická kalibrace
průměr ráfku 10” až 30”
šířka 1,5” až 10”  
hmotnost kola max. 75 kg
 

Poloautomatická sezouvačka + vyvažovačka

Přezouvačka RAE.2102
automatická 
pneumatické odklápění ramene 
pneumatické blokování hlavy
Průměr pneumatiky 12’’-20’’ (vnitřní)
Průměr pneumatiky 10’’-18’’ (vnější)
Plastové kryty čelistí a hlavy 

Vyvažovačka FASEP B221
autokalibrace, autodiagnostika
Alu programy, skryté  závaží,
automatický START – STOP
elektonické ramínko
průměr ráfku 8” až 26”
šířka až 16”
hmotnost kola max. 75 kg

MOC cena:  116 200 Kč
Akční cena:  99 000 Kč

Poloautomatická sezouvačka + vyvažovačka

Přezouvačka TCE4420
automatická 
pneumatické odklápění ramene 
pneumatické blokování hlavy
Průměr pneumatiky 13’’-23’’ (vnitřní)
Průměr pneumatiky 10’’-20’’ (vnější)”

Vyvažovačka WBE4220
s digitálním zobrazením 
ALU programy 
systém skrytého závaží
elektronická snímací ramínka
průměr ráfku 12” až 30”
šířka ráfku1” až 21”  
hmotnost kola max. 80 kg

MOC cena:  155 000 Kč
Akční cena:  129 900 Kč

+ ZDARMA

STARTO
VACÍ

BALÍČ
EK 

+ ZDARMA

STARTO
VACÍ

BALÍČ
EK 

Příplatek za přídavné montážní rameno jen 15 500 Kč

Příplatek za přídavné montážní rameno jen 15 500 Kč

Příplatek za přídavné montážní rameno jen 15 500 Kč

+ ZDARMA

STARTO
VACÍ

BALÍČ
EK 

+ ZDARMA

STARTO
VACÍ

BALÍČ
EK 

39 000 Kč set s poloautomatickou sezouvačkou

Automatická sezouvačka + vyvažovačka

Automatická sezouvačka + vyvažovačka

Automatická sezouvačka + vyvažovačka

Dofuk v čelistech

25 500

29 500

nabídka platí od 14/3 do 31/5nabídka platí od 14/3 do 31/5

AKČNÍ NABÍDKA VYBAVENÍ PNEUSERVISŮ AKČNÍ NABÍDKA VYBAVENÍ PNEUSERVISŮ 
PRO SEZÓNU JARO 2011PRO SEZÓNU JARO 2011

Ke každému zakoupenému akčnímu setu navíc získáváteKe každému zakoupenému akčnímu setu navíc získáváte
bonus ve formě startovacího balíčku v hodnotě 2000 Kč!bonus ve formě startovacího balíčku v hodnotě 2000 Kč!

nabídka platí od 14/3 do 31/5nabídka platí od 14/3 do 31/5

Startovací balíček obsahuje: montážní pastu 5kg, 50ks ALU lepících závaží a 60ks ventilků

Na  jarní sezónu jsme pro vás připravili atraktivní nabídku zařízení pro 
dílny a pneuservisy. Snažíme se vám tak pomoci a připravit vás na ná-
por zákazníků v prvních jarních dnech. V akční nabídce naleznete 3 sety 
dílenského vybavení pro pneuservisy, které uspokojí potřeby všech zá-
kazníků. Sortiment značky EVERT se v nabídce Inter Cars Česká republika 
s.r.o. objevila loňský rok na podzim a za velmi krátkou dobu zaznamenal 
pozoruhodný úspěch. Jedná se o cenově velmi dostupné zařízení, které 
však svou kvalitou převyšuje ostatní produkty asijské produkce. Je pri-

márně určeno servisům, které chtějí svým zákazníkům nabídnout kom-
pletní služby. Stroje EVERT skvěle obstojí v celoročním provozu středně 
vytížené dílny. Profesionální pneuservisy, které čelí velkému náporu zá-
kazníků, by měly sáhnout po kvalitním, profesionálním zařízení. Pro tako-
véto zákazníky máme v nabídce výrobky italské a německé provenience, 
tedy FASEP a BOSCH. Tyto stroje obstojí ve velmi vytížených provozech, 
kde není místo na kompromisy a očekává se, že zařízení bude dlouhodo-
bě a bezchybně pracovat pod maximálním zatížením. 

+ ZDARMA

STARTOVACÍ

BALÍČEK



AKČNÍ NABÍDKA VYBAVENÍ 
PNEUSERVISŮ PRO SEZÓNU 

JARO 2011

Ke každému zakoupenému akčnímu setu navíc získáváte 
bonus ve formě  startovacího balíčku v hodnotě  2000Kč!

nabídka platí od 1/3 do 31/5
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Tester baterií
Tester baterií Magneti Marelli slouží k testování nabití baterie, její 
účinnosti a hodnoty napětí. Je vybavený tiskárnou. Toto zařízení 
je univerzální tester pro ověření stavu baterie, stejně tak i správné 
funkce alternátoru a startéru. Navíc umožňuje zjistit pokles napětí 
při zatížení startéru a při používání ostatních el. zařízení při jízdě 
(topení, el. stahování oken, světel atd.) Všechny operace včetně 
tisku jsou v českém jazyce. Tester baterií Magneti Marelli je velmi 
snadno ovladatelný a uživatelsky jednoduchý. Všechny testy se 
provádějí krok po kroku dle instrukcí testeru. 

Prováděné testy:
- Napětí
- Maximální proud
- Grafi cké znázornění stavu baterie a úrovně jejího nabití

Všechny testy lze provádět u baterií: Gel, AGM (bezúdržbové), 
VRLA (částečně bezúdržbové), SLI (standard). 
Měření je prováděno dle norem: SAE, EN, IEC, DIN a JIS.

Zkoušky ve vozidle:
- Pokles napětí při startování
- Zátěžový test (kontrola alternátoru a regulátor napětí) 
-  Bezzátěžový test + testování účinnosti elektrických zařízení 

ve vozidle
-  Test stability napětí (kontrola regulátoru napětí a diod alterná-

toru)

Tiskárna:
Všechny testy provedené pomocí testeru baterií Magneti Marelli 
mohou být zobrazeny nejen na velkém, přehledném podsvíce-
ném displeji, ale také ihned vytištěny pomocí integrované tiskárny. 
Vytištěné údaje obsahují všechna data zaznamenaná během testu 
a dají tak zákazníkovi kompletní informace o stavu baterie, alterná-
toru a regulátoru napětí. 

Objednací číslo: 007950006900

Kompletní sada testeru baterií Magneti Marelli 
obsahuje vše, co budete potřebovat pro práci. 

Dodáváno v odolném plastovém kufříku.

Robustní konektory a nárazu-
vzdorné pouzdro zajišťuje dlouho-
dobý a spolehlivý provoz testeru.

Velký dvouřádkový displej s na-
stavitelným podsvícením je čitel-

ný za všech světelných podmínek.

Rychle a snadno dostupná tiskárna 
umožňuje okamžitě předat zákazní-

kovi výsledek provedeného testu.

tntníí sasadadad t tesesteteruru b batatereriíií M Magagnenetti
b dd t ř

é), 

Alex Jindra
Produktový manažer



Počínaje letošní jarní sezonou vstupuje 

do portfolia dodavatelů společnosti Inter 

Cars italská značka SPIN, která vyrábí zařízení 

pro servis klimatizací. Tato fi rma byla založe-

na v italském Rimini roku 1978 a od počát-

ku své existence dodává na trh inovativní 

výrobky vysoké kvality. Filozofi í společnosti 

je nabízet kvalitní výrobky pro profesioná-

ly. Od samého začátku věnuje velký důraz 

na vývoj, který však není samoúčelný, ale od-

povídá požadavkům a potřebám zákazníků. 

V současnosti patří SPIN mezi přední italské 

výrobce a exportuje do více než 50 zemí. 

V minulém roce zahájila společnost SPIN 

spolupráci s naší sesterskou fi rmou Inter 

Cars Slovensko a za poměrně krátkou dobu 

si vybudovala velice silné postavení mezi 

ostatními značkami, které by se daly pova-

žovat na středoevropském trhu za tradiční. 

Stalo se tak právě díky kvalitě produktů SPIN 

a velké ochotě reagovat na potřeby kon-

krétního trhu. Na začátek sezony nabízíme 

našim zákazníkům několik modelů plniček 

klimatizací, které splní různorodé požadav-

ky servisů. Samozřejmostí je i doplňkový 

sortiment spotřebního materiálu, chemie 

atd. Další produktové řady společnosti SPIN 

na sebe nenechají dlouho čekat.
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Breeze Evolution Breeze Evolution BUS Clever

Obj. index SPIN 01.001.09 SPIN 01.001.12 SPIN 01.018.01

Displej Ano Ano Ano

Vakuová pumpa 170l/min. 170l/min. 70l/min.

Kapacita zásobníku chladiva 22 kg 30 kg 12,5 kg

Výkon kompresoru 400 gr/min. 600 gr/min. 400 gr/min.

Ohřev Automaticky Automaticky Volitelně

Odsávání oleje Automaticky Automaticky Automaticky

Programovatelné vakuum Automaticky Automaticky Automaticky

Test vakua Automaticky Automaticky Automaticky

Dávkování oleje Automaticky Automaticky Automaticky

Plnění Automaticky Automaticky Automaticky

Test těsnosti Manuálně Manuálně Manuálně

Databáze vozidel Ano Ano Ano

Uživatelská databáze Ano Ano Ano

SW v češtině Ano Ano Ano

Kompenzace délky hadic Ano Ano Ano

Interní proplachování Ano Ano Ano

Kontrola vizkozity oleje Ano Ano /

Ukazatele vysokého a nízkého tlaku Ano Ano Ano

Ukazatel tlaku zásobníku chladiva Ano Ano Ano

Tiskárna Ano Ano Ano

Rozměry 570x610x1320 570x610x1320 500x520x950 

Váha 90 kg 110 kg 65 kg



Používání moderních vozidlových elek-

tronických systémů dnes není zdaleka jen 

doménou výrobců osobních aut. V možná 

ještě výraznější míře se s ním setkáváme 

i u nákladních automobilů.

Speciálně podle potřeb autoservisů náklad-

ních vozidel vyvinul Bosch tester pro diagnos-

tiku řídicích jednotek KTS Truck, včetně pří-

slušného balíku softwaru ESI[tronic] for Truck. 

Nový tester KTS Truck nabízí Bosch ve dvou 

variantách: jako samostatný modul KTS Truck 

pro použití se stávajícím dílenským PC či note-

bookem zákazníka, nebo jako kompletní sys-

tém KTS 800 Truck. V této verzi je modul KTS 

Truck doplněn nově vyvinutou diagnostickou 

ovládací jednotkou robustního tabletového 

PC, nazvanou DCU 130. V obou případech je 

komunikační modul s PC bezdrátově propo-

jen na bázi bluetooth protokolu.

Nové testery KTS Truck a KTS 800 Truck jsou 

ovládány softwarem ESI[tronic] for Truck, kte-

rý vedle diagnostiky řídicích jednotek obsa-

huje také technické informace, jako schémata 

zapojení, pokyny pro servis a opravy a infor-

mace o systému. Kromě toho jsou k dispozici 

katalogy náhradních dílů Bosch, včetně kata-

logových dat kooperačních partnerů Bosch, 

jako ZF Services, obsahující servisní informa-

ce a montážní pokyny pro produkty značek 

Sachs, Lemförder, Boge a ZF Parts. ESI[tronic] 

for Truck obsahuje veškeré potřebné infor-

mace pro provádění spolehlivé diagnostiky, 

kompletní údržby a efektivních oprav. 

Paket softwaru se vyznačuje vysokým po-

krytím trhu, přizpůsobeným běžným užitko-

vým a nákladním vozidlům, přívěsům a au-

tobusům na evropském trhu.

Pro více informací o nové LKW diagnostice 

BOSCH kontaktujte svého obchodního zá-

stupce nebo kteroukoliv pobočku Inter Cars.

KTS Truck:
nový tester Bosch pro nákladní vozidla

Používání moderních
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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 50 600,- 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 185 000,- 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 jednot-
ky, vybavení pneuservisu, dílenské vozíky, plničky a odsávačky olejů a mnoho dalších vč. příslušenství.

Neztrácejte čas a využijte naší nabídky!

POTŘEBUJETE VYBAVIT VÁŠPOTŘEBUJETE VYBAVIT VÁŠ
SERVIS A CHYBÍ VÁM PENÍZE?SERVIS A CHYBÍ VÁM PENÍZE?
U NÁS VÁM STAČÍ JEN 1 Kč!*U NÁS VÁM STAČÍ JEN 1 Kč!*

*Podrobnější informace získáte u našich obchodních zástupců nebo na kterékoli pobočce Inter Cars.
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Společnost Behr Hella Servis vznikla 

spojením dvou společností (Hella a Behr 

– dlouholetý výrobce sortimentu chlazení 

motoru a klimatizací) a je spolehlivým 

a komplexním dodavatelem, který nabízí 

více než 6 000 náhradních dílů chlazení 

a klimatizace pro osobní a užitková vozidla. 

Tyto díly se vyznačují dlouhou životností, 

spolehlivostí a zajišťují optimální chlazení 

motoru i klimatizace kabiny automobilu.

Sortiment: chladiče stlačeného vzduchu, 

vodní chladiče, visco spojky, kompresory, 

výparníky, kondenzátory, expanzní nádoby, 

ventilátory a další. 

Historie fi rmy Hella začíná v roce 1899, kdy 

byla v Německu založena specializovaná 

továrna na světla a příslušenství pro jízdní 

kola a automobily. Obchodní název Hella 

se objevuje v roce 1908 a v roce 1911 je 

postavena nová továrna v Lippstadtu, 

kde sídlí fi rma dodnes. V současné době 

má společnost Hella 64 poboček a 54 

výrobních závodů. Celkem zaměstnává 

téměř 23 000 pracovníků a po celou dobu 

její existence jsou její výrobky zárukou 

špičkové kvality, a to za použití vždy těch 

nejmodernějších technologií. Výrobky jsou 

dodávány přímo do prvovýroby a také pro 

trh s náhradními díly. 

Hella dodává automobilovému průmyslu 

inovované přístroje a systémy v požadované 

kvalitě, čase a v přijatelných cenách. Nabízí 

atraktivní sortiment a aktivní podporu 

prodeje. Výrobky Hella poskytují řidičům více 

bezpečnosti a komfortu.

Sortiment: osvětlení, žárovky, díly autoe-

lektriky a elektroniky, thermomanagement, 

startéry, alternátory a další.

chladičee sstlačenéhého oo vzduuchhc u,, 

čče, viscco spojky, kommpmpresoorry, 

nndenzáátoory, expanzní nánán dobbyby, 

ddalší. 

Kompletní nabídku náhradních dílů na nákladní vozidla tohoto významného dodavatele naleznete na všech pobočkách Inter Cars.

Behr Hella Service

Hella

Objednací číslo Popis Akční cena

8ML376 724-231 chladič vzduchu IVECO Tector 6 500

8MO376 733-421 chladič oleje DAF 95XF 11 020

8MA376 705-071 nádrž expanzní DAF 95, DAF 95XF 3 715

1GA006 876-001 světlomet pracovní hranatý H3 530

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

Výběr ze sortimentu Hella

Michal Holík 
Produktový manažer LKW
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Fomar Friction je přední výrobce třecích 

materiálů a patří k deseti největším v Evro-

pě. Ve své nabídce má široký sortiment brz-

dových destiček a obložení pro osobní vo-

zidla, dodávky, nákladní vozidla a autobusy.

Po mnoho let byl Fomar považován za ty-

pickou polskou společnost, a to nejen 

pokud jde o způsob řízení fi rmy, ale také 

z výrobního hlediska. Firma vyráběla pouze 

obložení montované do polských automo-

bilů a automobilů z východního bloku.

První velkou změnou provedenou ve spo-

lečnosti bylo zakoupení licence od jedné 

z velkých západoevropských fi rem v mo-

tobranži – společnosti Textar – na vyba-

vení nových výrobních prostor a na nové 

směsi. Další změnou bylo ukončení výro-

by obložení z azbestu (Fomar byl jedním 

z prvních v automobilovém průmyslu 

v Polsku, který přestal používat azbest 

ve svých produktech) a certifi kace 

procesu výroby dle normy 

ISO9001. 

V devadesátých letech začal 

Fomar úzce spolupracovat se 

západní Evropou, konkrétně 

s Dánskem, a společnost byla 

privatizována předním skandináv-

ským výrobcem třecího obložení, fi rmou 

A/S Roulunds Fabriker. Společnost začala 

fungovat dle skandinávských standardů. 

Tato doba byla pro fi rmu přelomová, v prů-

běhu pár měsíců se nabídka společnosti 

rozšířila o více než 800 pozic brzdových 

destiček a čelistí pro osobní automobily 

a tisíc položek brzdového obložení pro 

nákladní vozidla. V krátké době bylo při-

praveno mnoho vysoce kvalitních směsí 

pro výrobu obložení a instalovány nové 

výrobní linky. 

Efektem těchto událostí bylo přenesení vý-

roby obložení pro Evropu do Polska. 

Fomar pak začal dodávat výrobky nejen 

do jiných společností patřících do skupi-

ny Roulunds, ale také pro aftermarketový 

trh v západní Evropě. Fomar také začal 

spolupráci s předními evropskými výrobci 

a začal jim dodávat výrobky určené pro pr-

vomontáž, což je potvrzení vysoké kvality 

těchto produktů. 

Dalším důležitým momentem byl rok 2004. 

Akcie fi rmy převzala dánská fi rma Borg Auto-

motive Silkeborg – největší nezávislý dodava-

tel repasovaných alternátorů a startérů na af-

termarketový trh v západní Evropě. 

Nový akcionář umožnil fi rmě Fomar Borg Au-

tomotive další rozvoj a modernizaci výrobních 

linek a výzkumných laboratoří. Spolupráce 

v rámci skupiny vyústila získáním dalších trhů, 

včetně mimoevropských zemí z Asie a Afriky. 

Začala spolupráce 

s dalšími předními 

evropskými výrobci 

automobilů, hlavně 

ze Skandinávie. 

Navíc se v nabídce objevily produkty znač-

ky Lucas (startéry a alternátory). 

V současné době má Fomar Borg Automo-

tive více než 800 pozic brzdových destiček 

pro osobní automobily, 200 pozic brzdo-

vých čelistí, 50 pozic brzdových desek pro 

nákladní vozidla a asi 2 000 pozic brzdo-

vých obložení pro nákladní vozidla. Jejich 

prodej na evropském trhu probíhá jak pod 

značkou Fomar Friction, tak pod vlastními 

značkami zákazníků. Jedním z významných 

prvovýrobních zákazníků Fomar Borg je 

například VOLVO. 

Bezpečnost zákazníků je hlavním cílem, 

a proto Fomar Borg Automotive (shodně 

se skandinávským duchem) klade silný 

důraz 

na vysokou kva-

litu výrobků. Kvalita výrobků 

Fomar prodávaných na  aftermarketu 

je stejná jako kvalita výrobků urče-

ných pro prvomontáž. Klíčem k dosažení 

úspěchu je použití nejkvalitnějších směsí, 

které obsahují komponenty vysoké jakos-

ti, a nejlepší technologické procesy. Využití 

široké škály směsí pro výrobu obložení, de-

sek a čelistí umožňuje přesný výběr tech-

nických vlastností pro konkrétní vozidlo. 

Mnoho let zkušeností umožňuje Fomaru 

výběr vysoce kvalitních složek směsi, které 

jsou důležité pro vysokou jakost a funkč-

ní vlastnosti třecích materiálů. Preciznost 

a smysl pro detail, nekompromisní přístup 

ke kvalitě a bezpečnosti uživatelů, to jsou 

velmi důležité prvky know-how používané 

ve fi rmě po mnoho let. Výrobní proces je 

v každé fázi kontrolován s využitím moder-

ních strojů, vybavených speciálním soft-

warem. Příkladem 

může být proces 

lisování obložení při 

proměnlivé teplotě 

a tlaku, který je ne-

ustále monitorován 

počítačem. 

Fomar Borg Auto-

motive neustále ak-

tualizuje a doplňuje 

svou nabídku na základě potřeb zákazníků 

a evropských standardů. Jednou z  po-

sledních novinek je řada PRO – brzdové 

desky pro nákladní vozidla, dodávaná 

s kompletní sadou příslušenství. 

Je třeba také poznamenat, že všechny vyrá-

běné produkty Borg Fomar Automotive jsou 

ekologicky šetrné výrobky a výrobní proces 

splňuje veškeré požadavky dle ISO 9001, ISO 

14001, GOST, ISO /TS 16949, TUV, KBA. 

Testování

Brzdové obložení a desky jsou podrobeny 

zkouškám jak během normálního provozu, 

tak i v nejpřísnějších podmínkách, na zkušeb-

ní dráze v extrémním zatížení a většině ne-

příznivých povětrnostních a teplotních pod-

mínek. Kromě toho jsou speciální programy 

realizovány v extrémních terénních a klima-

tických podmínkách. Testy na vozidlech jsou 

životně důležité pro posouzení celého brzdo-

vého systému. Takové testy jsou prováděny 

výrobcem třecího materiálu, často ve spojení 

s výrobcem vozidla.

Výrobky, které prošly prv-

ními testy ve vozidle, jsou 

montovány do vozidel pou-

žívaných v různých částech 

světa. Silniční testy umožňu-

jí sledování procesu stárnutí 

a hodnocení účinků v různých 

klimatických podmínkách. Takový 

test trvá alespoň jeden rok, během 

kterého jsou brzdová obložení kontro-

lována v pravidelných intervalech. Během 

realizace zkušebního programu, je slože-

ní třecích materiálů neustále upravováno 

na základě výsledků zkoušek na silnici.

Bezpečnost

Bez ohledu na hmotnost vozidla, jízdní styl 

a podmínky brzdové obložení vyrobené 

ve Fomar Friction umí vždy zastavit vozi-

dlo, kdykoliv budete chtít. Brzdové destičky 

a brzdové obložení s ochrannou známkou 

Fomar Friction má výjimečnou odolnost 

proti extrémním teplotám a agresivním pro-

vozním podmínkám, sílu a vynikající brzdný 

účinek. Fomar Friction vám může nabíd-

nout produkt, který splňuje vaše nejnároč-

nější požadavky, za velmi přijatelnou cenu.

Inter Cars má v nabídce kompletní sorti-

ment brzdových desek a obložení toho-

to výrobce pro zahraniční a  tuzemská 

nákladní vozidla, návěsy a autobusy.
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Obj. číslo: Popis Akční cena

BS 7309 válec brzdový 16/24 KNORR pro kotoučovou brzdu 1 620

BR 9154AT ventil ABS MERCEDES 1 590

BR 9232AT ventil ABS KNORR 1 769

SV 1307 ventil pérování KNORR TRAILOR, IVECO 1 284

LA 8220 vysoušeč vzduchu KNORR s vytápěním IVECO E.Tech 440E42 3 200

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

Rádi bychom vás informovali, že společnost Inter Cars Česká 

republika se stala ofi ciálním distributorem výrobků pro užit-

ková vozidla KNORR-BREMSE v  ČR. Díky této spolupráci jsme 

schopni našim zákazníkům zajistit dodávku kompletního sortimen-

tu tohoto významného dodavatele v požadovaném čase, případně 

zprostředkujeme technickou podporu. 

V nabídce fi rmy KNORR-BREMSE také naleznete produkty vzducho-

vých brzdových systémů BENDIX a BOSCH, jejichž výrobu KNORR

-BREMSE převzala v minulých letech.

Díky mnohaletým zkušenostem v oblasti brzdových technologií 

a díky celosvětové činnosti v oblasti vývoje má společnost KNORR

-BREMSE největší sílu ve třech hlavních technologiích, a to:

� pneumatice

� mechanice

�  elektronice a komplexní regulační technice.

KNORR-BREMSE také neustále vyvíjí aktivní a pasivní asistenční sys-

témy řidiče a přispívá tím podstatně ke zvyšování bezpečnosti v sil-

ničním provozu. Program produktů v oblasti elektronických systémů 

sahá od zákonem předepsaných protiblokovacích systémů (ABS) přes 

elektronické brzdové systémy (EBS) až k elektronickému stabilizační-

mu programu (ESP) a k adaptivní regulaci rychlosti (ACC).

Jedním z posledních výrobních závodů, které fi rma KNORR-BREMSE 

otevřela, se nachází v Liberci. Zde probíhá například výroba posilova-

čů spojek, pedálových brzdičů, brzdových válců, fi ltrpatron.
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Koncern KNORR-BREMSE je předním světovým dodava-

telem brzdových systémů pro kolejová a užitková vozidla. 

Jako technologický průkopník se podnik již více než 100 

let zabývá rozvojem, výrobou a distribucí nejmodernějších 

brzdových systémů. Mezi další řadu výrobků patří dveřní 

systémy pro kolejová vozidla a torzní tlumiče kmitů. Kon-

cern KNORR-BREMSE zaměstnává v  60 lokalitách 25 zemí 

více než 16 000 pracovníků. Také v předchozím obchodním 

roce podnik pokračoval ve svém růstu a jeho obrat za rok 

2010 činil cca 3,71 miliardy €.

Michal Holík 
Produktový manažer LKW



Multibrand Software
• 29 značek

• 480 modelů 

• 7 800 systemů 

• 19 000 dokumentů 

• 18 000 funkcí

WABCO System Software
• 23 programů

• Technická data

•  Wow – 19 000 (diagnostických 

protokolů, schémat atd.)

•   WABCO „Inform“ Package 

Diagnostic

Multi-značkový
diagnostický systém
pro nákladní vozidla

Obj. číslo: Popis

WW02 130000
diagnostika WABCOWÜRTH "COMPLETE PREMIUM",
pro nákladní, lehká užitková a přípojná vozidla s licencí na jeden rok s počítačem PANASON IC

WW02 010010
diagnostika WABCOWÜRTH "COMPLETE LIGHT",
pro nákladní, lehká užitková a přípojná vozidla s licencí na jeden rok s dotykovým počítačem

WW02 010020 
diagnostika WABCOWÜRTH "COMPLETE SINGLE",
pro nákladní, lehká užitková a přípojná vozidla s licencí na jeden rok

WW02 010030 
diagnostika WABCOWÜRTH "SELECT",
pro nákladní, lehká užitková a přípojná vozidla s licencí na jeden rok, bez softwaru WABCO

WW02 010040 
diagnostika WABCOWÜRTH "TRAILER",
pro přípojná vozidla s licencí na jeden rok

WW02 010050
diagnostika WABCOWÜRTH "TRANSPORTER",
pro lehká užitková vozidla s licencí na jeden rok

Přehled sestav WABCOWÜRTH diagnostiky:
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Pokrytí výrobců:
CNHTC, DAF, Evobus FAW, Hino, Isuzu, Iveco, 
Kamaz, MAN, Mercedes-Benz, Renault, Scania, 
Solaris, Volvo, Haldex, Knorr-Bremse, WABCO, 
CIMC, Fliegl, Kögel, Krone, Schmitz Cargobull, 
Wabash a  také lehká užitková vozidla, jako 
např.: Citroën, Fiat, Ford, Iveco, Mercedes
-Benz, Peugeot, Volkswagen a další. (kompletní 
seznam naleznete na naší internetové stránce: 
www.wabcowuerth.com).

Michal Holík 
Produktový manažer LKW



Číslo ZAJIŠTĚNÍ NÁKLADU
P07.5M-01-5T Pás kotevní 5 t, šířka 50 mm, délka 7,5 m, hák - volný konec

P09.5M-01-5T Pás kotevní 5 t, šířka 50 mm, délka 9,5 m, hák - volný konec

P11.5M-01-5T Pás kotevní 5 t, šířka 50 mm, délka 11,5 m, hák - volný konec

PK06M-01-5T Pás kotevní 5 t, šírka 50 mm, délka 6m, hák - ráčna - hák

PK08M-01-5T Pás kotevní 5 t, šírka 50 mm, délka 8 m, hák - ráčna - hák

PK10M-01-5T Pás kotevní 5 t, šírka 50 mm, délka 10 m, hák - ráčna - hák

PK12M-01-5T Pás kotevní 5 t, šírka 50 mm, délka 12 m, hák - ráčna - hák

PK06M-01-5T-LH Pás kotevní 5 t, šírka 50 mm, délka 6 m, hák - ráčna zesílená STF 500 daN - hák

PK08M-01-5T-LH Pás kotevní 5 t, šírka 50 mm, délka 8 m, hák - ráčna zesílená STF 500 daN - hák

PK10M-01-5T-LH Pás kotevní 5 t, šírka 50 mm, délka 10 m, hák - ráčna zesílená STF 500 daN - hák

PK12M-01-5T-LH Pás kotevní 5 t, šírka 50 mm, délka 12 m, hák - ráčna zesílená STF 500 daN - hák

OCHRANIACZ
PASA STABIL MC

Kryt rohu kotevního pásu - černý, šířka 150 mm, délka 225 mm x 185 mm, 12 ks

OCHRANIACZ
PASA STABILO M

Kryt rohu kotevního pásu - červený, šířka 150 mm, délka 225 mm x 185 mm, 12 ks

OCHRANIACZ
PASA SZER.CZAR

Kryt rohu kotevního pásu - černý, šířka 133 mm, délka 100 mm, 1 ks

OCHRANIACZ
PASA SZEROKI

Kryt rohu kotevního pásu - červený, šířka 133 mm, délka 100 mm, 1 ks

CARGO-L001 Rozpěrná tyč 2350-2720mm Al 

CARGO-L002 Zábrana mezibočnicová 2400-2700 Al s uzávěry 

CARGO-L003 Nosník 2310-2540 Al 

CARGO-N003 Oko upevňovací

CARGO-E009 Oko upevňovací podlahové, nosnost 800daN, pozinkované 105 x 85

CARGO-E012 Třmen kotevní do rámu - komplet, nosnost 2000daN

CARGO-E013 Oko se třmenem, nosnost 2000daN

CARGO-E014 Oko upevňovací komplet, nosnost 2000daN

PROFESIONÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO BEZPEČNOUPROFESIONÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO BEZPEČNOU
PŘEPRAVU VAŠEHO NÁKLADUPŘEPRAVU VAŠEHO NÁKLADU
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MATA125108 Rohož protiskluzová gumová 10 m x 1,25 m x 8 mm  

MATA125156 Rohož protiskluzová gumová 15 m x 1,25 m x 6 mm  

MATA125203 Rohož protiskluzová gumová 20 m x 1,25 m x 3 mm  

MATA250506 Rohož protiskluzová gumová 5 m x 25 cm x 6 mm   

MATA250508 Rohož protiskluzová gumová 5 m x 25 cm x 8 mm 

MATA251003 Rohož protiskluzová gumová 10 m x 25 cm x 3 mm  

Číslo PLACHTOVÉ A SKŘÍŇOVÉ KONSTRUKCE

CARGO-E005
Trubka pro napínání plachty, velikost 27, délka 3300 mm,
pro koncovky CARGO-E005OS / KM / KS 

CARGO-E005KM Koncovka do profi lu napínání plachty 27, čtyřhran, mosaz

CARGO-E005KS Koncovka do profi lu napínání plachty 27, čtyřhran, ocel

CARGO-E005OS Koncovka do profi lu napínání plachty 27, drážka, ocel nerez

CARGO-E006/L Ráčna napínací PWP TENDER levá - hřídel s drážkou

CARGO-E006/P Ráčna napínací PWP TENDER pravá - hřídel s drážkou

CARGO-E007/L Ráčna napínací PWP TENDER levá - hřídel se čtyřhranem

CARGO-E007/P Ráčna napínací PWP TENDER pravá - hřídel se čtyřhranem

CARGO-N001L Napínaní bočních plachet levé, klika čtyrhran

CARGO-N001P Napínaní bočních plachet pravé, klika čtyrhran

CARGO-N002L Napínaní bočních plachet levé, klika šestihran

CARGO-N002P Napínaní bočních plachet pravé, klika šestihran

CARGO-E001 Pant plastový Edscha UltraLine

CARGO-E003 Destička plastového pantu Edscha LITE

CARGO-E004 Těsnění plachty 80797/33569/10050, délka 16m, šedá

CARGO-G001 Vzpěra plynová Edscha 700 N

CARGO-N011 Ložisko kuličkové, TSE

CARGO-E002 Ložisko kuličkové s vnitřním závitem M6

CARGO-E010 Závěr zadních vrat 16 mm, kompletní, pozinkovaný

CARGO-E011 Sloupek zvedací Liftmaster 770
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PN00.8M-02B Pás upínací plachty s plochým hákem 

PN00.8M-02D Pás upínací plachty s drátěným hákem 

PN00.8M-02KPL Pás upínací plachty s plochým hákem a ráčnou

CARGO-E015 Pant TIR, délka 90mm (70mm x 8mm)

CARGO-E016 Pant TIR - ložisko, délka 90mm (50mm x 8,8mm)

CARGO-E017 Uzávěr bočnicový zapuštěný, pozink

CARGO-E018 Aretace dveří páková, pozink

CARGO-E019 Aretace dveří - hák + protikus, nerez + podložka 

Číslo DRŽÁKY
CARGO-N004 Podložka velká do držáku rezervního kola

CARGO-N005 Podložka malá do držáku rezervního kola

CARGO-N006 Držák rezervního kola

CARGO-N007 Držák skříňky na nářadí V5094    

CARGO-N008 Držák skříňky na nářadí V5091  

CARGO-N009 Držák skříňky Jonesco s podložkami

CARGO-N010 Držák skříňky Jonesco s podložkami - návěs MEGA

CARGO-B001 Držák blatníku černý

CARGO-E020FK Držák klínu kola, pozink

Číslo BEZPEČNOSTÍ OZNAČENÍ VOZIDLA

CARGO-AADR Tabule ADR sklápěcí oranžová pro vozidla přepravující nebezpečný náklad

CARGO-ATIR Tabule TIR, sklápěcí, zámek z levé strany 
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CARGO-AER5 Refl exní označení tahače 2 kusy

CARGO-AET4 Refl exní označení návěsu 1130 x 196

CARGO-AET5 Refl exní označení návěsu  565 x 200, 2 kusy

CARGO-AM01 Refl exní pás obrysového znacení vozidel žlutý š.51mm d.50m - na PVC plachty

CARGO-AM02 Refl exní pás obrysového znacení vozidel červený š.51mm d.50m - na PVC plachty

CARGO-AM03 Refl exní pás obrysového znacení vozidel bílý š.51mm d.50m - na PVC plachty

CARGO-AT01 Refl exní pás obrysového znacení vozidel žlutý š.55mm d.50m - na pevný podklad

CARGO-AT02 Refl exní pás obrysového znacení vozidel červený š.55mm d.50m - na pevný podklad

CARGO-AT03 Refl exní pás obrysového znacení vozidel bílý š.55mm d.50m - na pevný podklad

Číslo DOPLŇKY

CARGO-C004 Držák boční zábrany, délka 700mm, žárově zinkovaný  

CARGO-C001 Zábrana boční 3m x 0,5m, hliník, držák pod číslem CARGO-C004

CARGO-C002 Zábrana boční, hliník, 2,5m x 0,5m, držák pod číslem CARGO-C004 

CARGO-C003 Zábrana boční, hliník, 2m x 0,5m, držák pod číslem CARGO-C004 

CARGO-C001/C Zábrana boční 3m x 0,5m, černá, držák pod číslem CARGO-C004 

CARGO-C002/C Zábrana boční, černá,  2,5m x 0,5m, držák pod číslem CARGO-C004 

CARGO-C003/C Zábrana boční, černá, 2m x 0,5m, držák pod číslem CARGO-C004 

CARGO-C005 Nárazník návěsu gumový 420mm   

CARGO-E008 Schůdek zaklapávací, pozinkovaný 160x150mm

CARGO-E020 Klín kola plastový G53

CARGO-LC28/6 Lano celní, délka 28m, průměr 6mm s koncovkami

CARGO-LC34/6 Lano celní, délka 34m, průměr 6mm s koncovkami

CARGO-LC34/8 Lano celní, délka 34m, průměr 8mm s koncovkami

CARGO-LC42/6 Lano celní, délka 42m, průměr 6mm s koncovkami

CARGO-LC6/100 Lano celní, délka 100m, průměr 6mm
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Optimální ochrana
Řada žhavících svíček D-Power vás  připraví  na zimu, protože D-Power nabízí :

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

Chcete vědět více o D-Power?
Zeptejte se vašeho prodejce.



Vážení zákazníci a kolegové,
jak jsem vás již v minulosti informoval, pro 

dopravu zboží z  Polska na  vaše pobočky 

využíváme dopravní společnost Tomspe-

dit, kterou počítám mezi velké zbraně lo-

gistiky ICCZ. 

Další aktivita společnosti Tomspedit, 

na které se menší měrou podílí také Inter 

Cars Česká republika a se kterou bych vás 

rád seznámil, je podpora týmu Lumír Galia 

– Ota Hloušek v mistrovství České republi-

ky ve Sprintrally. Měl jsem tu čest být v se-

zoně 2010 pozván na  závody v  Pačejově, 

kde tato posádka zvítězila ve své katego-

rii. Byl jsem opravdu nadšený organizací 

celého týmu a v neposlední řadě i pohos-

tinností, které se mi dostalo. Na  každém 

kroku bylo znát, že tým je z  Moravy. Po-

vznášející bylo vidět všechny mechaniky 

v  červených montérkách Inter Cars, jak 

zajišťují ty nejlepší podmínky pro posádku 

vozu. Proto jsem spojil se s panem Macíč-

kem a společně jsme požádali jednu část 

týmu, navigátora Otu Hlouška, o  shrnutí 

mistrovské sezony 2010.  

Fantastická sezona v barvách Tomspeditu
Posádka Lumír Galia – Ota Hloušek, startu-

jící v Mistrovství České republiky ve sprin-

trally se Škodou Felicia KitCar 1400, zažila 

v  loňském roce sezonu z  kategorie snů. 

Za  vydatné podpory fi rmy TOMSPEDIT 

a dalších partnerů se jí podařilo vyhrát ti-

tul ve  třídě A  do  1400 ccm! Po  dlouhých 

letech snažení si tak konečně splnili sen 

a  zároveň udělali velkou radost i  svým 

sponzorům a fanouškům. 

 

Po smolné sezoně 2009, kdy vinou něko-

lika technických závad zbyla na  tuto po-

sádku nepopulární bramborová medaile, 

šel tým do nových bojů s odhodláním ko-

nečně vše zvrátit a vybojovat kýžený titul! 

Auto prošlo kompletní repasí, vyměnily 

se exponované díly a jezdec i spolujezdec 

shodili nějaké to kilo. Pořád se ale posta-

vami liší od svých soupeřů, kteří jsou fi gur 

vesměs štíhlých až vyzáblých, z přesvědče-

ní, že nízká váha posádky je při malém ob-

jemu a výkonu vozů nižších tříd výhodou. 

K  tomu Lumír Galia říká: „Nemyslím si, že 

je to kdovíjaká výhoda. Oni ti hubeňouři 

potom nemají sílu točit volantem a navíc 

s naší váhou nám to jede z kopce rychleji! 

Kdysi jsme na  Rally Monte Carlo nabízeli 

Romanu Krestovi v servisní přestávce uze-

ný bůček a on odmítnul že nesmí. Myslím 

si, že to byla zásadní chyba, protože dobré 

jídlo je přece základ každého úspěchu. Já 

si bez bůčku, klobásek a slivovice závody 

vůbec neumím představit!“

I  když prioritou týmu bylo MČR ve  sprin-

trally, nezúčastnit se domácí Valašky 

prostě nešlo! Těžká dvoudenní soutěž je 

nejlepší na  rozjezd nové sezony; na  vy-

zkoušení techniky, posádky i  mechaniků 

po  dlouhé zimní přestávce. Přesto se ne-

dlouho po  startu objevila porucha alter-

nátoru. Ten v  nastávajícím soumraku ne-

stačil vyrábět proud pro přídavná světla 

a ta slábla a slábla. Posádka modré Felicie 

o tom ale v zápalu boje neměla ani tušení 

a v servisu, když se spolujezdec Ota Hlou-

šek vyškrábal z auta, začal nadávat: „Já už 

jsem fakt slepý! Diktuju 100 metrů, pravá 

5 před stromy a žádné stromy nevidím! To 

přece není možné, abych neviděl na pito-

mých 100 metrů!“  Všichni kolem se smáli 

a vysvětlovali, že když viděli auto přijíždět, 

mysleli,  že ve světlech jsou místo žárovek 

zapálené svíčky!  Vše se ale opravilo a dru-

hý den už proběhl bez problémů, konečné 

2. místo ve třídě a hlavně dosahované časy 

byly povzbuzující. 

Pak se rozběhl seriál MČR ve  sprintrally, 

který začal vítězstvím ve třídě na populár-

ní, téměř domácí Podkopce. Tentokrát ale 

byla největším soupeřem nečekaná cho-

roba. Ráno před startem totiž spolujezdce 

Otu Hlouška postihl nějakým žaludeční 

katar nebo viróza, která se údajně v okolí 

vyskytovala, a  chvíli to vypadalo, že naše 

posádka ani neodstartuje. Ota se ale pro-

jevil jako bojovník. Ačkoli byl bledý jako 

smrt a  z  auta mu v  servisu museli pomá-

hat mechanici, jak byl zesláblý, posádka 

dokončila první etapu v čele své třídy. Pří-

tomný lékař se mu snažil další účast roz-

mluvit, ale nakonec se dohodli, že kdyby se 

Otův stav zhoršil, závody vzdají a pojedou 

do  nemocnice. „Nafasoval“ tedy nějakou 

injekci, hrst živočišného uhlí a  mohli jet 

dál. Nebylo to ale vůbec lehké. „Druhá run-

da – to byl očistec! Měl jsem strašné křeče, 

nemohl jsem se vždycky dočkat cíle erzety 

a pak jsem neustále zvracel,“ vyprávěl Ota 

po soutěži. Stále se však drželi na 1. místě 

a  vyhráli s  náskokem přes 40 s. Vítězství 

to bylo doopravdy vydřené a zasloužené. 

Ota za  soutěž shodil přes 4 kg, ale jelikož 

mu Lumír jako poděkování za ten zoufalý 

boj věnoval sele, do další soutěže byl zase 

na své váze.

Následovalo vítězství v  Krkonoších, pak 

ale přišlo „až“ 2.místo na Vysočině, po ob-

rovském boji s  největším soupeřem Ven-

dou Kopáčkem. Lumír Galia k  tomu říká: 

„ Od  počátku se jela palba. Kopáček jel 

jak z praku a my jsme si říkali, že to tem-

po nemůže ustát. Po první rundě jsme už 

ale ztráceli skoro 20 s, a tak nám nezbylo, 

než se pořádně zkoncentrovat a  zkusit 

vše zvrátit. Nechtěli jsme se ale dostat až 

za hranu. Podařilo se nám ztrátu stáhnout 

na  rozdíl 3,8 s, pak nás ale lehce zdrže-

la posádka startující minutu před námi 

a kterou jsme dojeli v místě, kde se nedalo 

předjíždět. Na poslední erzetě jsme chtěli 

zabrat, ale bohužel jsme vyrobili chyb-

ku a  za  vítězem zaostali o  6,9 s. Smutek 

nám zmírnila posádka, která se nám při-

šla omluvit za zdržení. Do poslední chvíle 

netušili, že jim jedeme za zadkem a že prý 

se jim ještě v životě nestalo, aby je někdo 

předjížděl ani ne po  10 km, notabene se 

slabším autem. Jeli totiž s Renaultem Clio, 

který má přes 200k“.  

Další soutěž v  Pačejově byla i  přes nepří-

zeň počasí (déšť a liják) znovu vítězná. Lu-

mír Galia k  tomu dodává: „Jízda za  deště 

mi nevadí, mám ji dokonce docela rád, ale 

to co se odehrálo na  poslední vložce, už 

bylo moc. Byl to fakt boj o přežití! Auto ne-

jelo kousek rovně, pořád jsme lítali z jedné 

krajnice na druhou, do kopce se protáčela 

kola v proudech vody, co tekly dolů, a my 

se jen snažili nějak bez újmy dostat do cíle. 

To se nám nakonec povedlo, ale o nároč-

nosti vypovídá skoro minutová ztráta 

oproti minulému průjezdu, kdy „pouze“ 

pršelo. Vítězství ale bylo doma a vše vypa-

dalo nadějně.

Do  konce mistráku zbývaly 3 podniky 

a k titulu vítěze třídy A5 chybělo „jen“ jed-

nou vyhrát. Hned první pokus na  soutěži 

ve  Vyškově vyšel a  1. místo znamenalo 

zisk titulu za r. 2010! Ale i zde probíhal boj 

na ostří nože a dlouho nebylo rozhodnuto. 

Slovy Lumíra Galii: „ Od startu jsme chtěli 

dostat našeho největšího soupeře Vendu 

Kopáčka pod tlak a to se povedlo. Pomalu 

jsme mu odjížděli, on nakonec svou snahu 

přehnal a  udělal několik kotrmelců. Na-

štěstí se jim nic nestalo a my si mohli ko-

nečně oddechnout. Stejně to ale byly ještě 

nervy, dostat se do  cíle. To se člověk ani 

nesoustředí na jízdu, ale pořád jen poslou-

chá, jestli se něco neozve v motoru, jestli 

něco neupadne, a  vůbec je to mnohem 

horší než bojovat o vteřiny“. Vše ale dobře 

dopadlo mohli jsme slavit! 

Skvělou sezonu završilo vítězství na  po-

slední soutěži sprintového mistrovství 

ve Vsetíně. Nyní již posádka střádá plány 

na novou sezonu. Tu odstartují opět na Va-

lašské rally, kterou pojedou ještě s  Felicií 

KitCar, další soutěže však absolvují se Ško-

dou Fabií R2. Je to nové, čerstvě homolo-

gované auto s údajně skvělým podvozkem 

i motorem. Pro celý tým je to nová výzva 

prosadit se co nejvýše ve skupině A a mezi 

dvoukolkami v MČR ve sprintrally. Tak snad 

vše vyjde a uvidíme naši posádku s novým 

vozem hned na startu první soutěže - Rally 

Lužické hory. Držíme palce! 

Absolvované podniky a umístění v sezóně 2010

A5 2WD Abs.

MMČR v rally - Valašská rally 2. 5. 24.

MČR ve Sprintrally:

Impromat Rallysprint Kopná 1. 7. 30.

Rally Krkonoše Trutnov 1. 6. 30.

Rally Vysočina Kunžak 2. 5. 17.

Fuchs Oil Rally Agropa Pačejov 1. 3. 17.

Admirál Rally Vyškov 1. 10. 29.

7.alza.cz – Partr Rally Vsetín 1. 8. 30.

Volný podnik:

Mikuláš  Rally Slušovice 1. 1. 12.
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1 Rally Dakar 2011
1. ledna 2011 začala nejslavnější dálková 

soutěž světa – legendární Rallye Dakar. 

Jednalo se již o 33. ročník a potřetí za se-

bou se konala v Jižní Americe, na území 

Argentiny a Chile. Na startu se sešlo 183 

motocyklů, 33 quadů, 146 automobilů 

a 68 kamionů. Po překonání bezmála 

10 000 kilometrů se 16. ledna 2011 do-

stalo do cíle v Buenos Aires 94 motocyklů, 

14 čtyřkolek, 53 automobilů a 41 kamio-

nů. Česká republika měla své zastoupení 

ve všech kategoriích.  

V kategorii motocyklů spolu od začátku svá-

děli vyrovnaný souboj oba hlavní favorité, 

Francouz Cyril Despres a Španěl Marc Coma, 

oba na KTM. V cíli se více radoval druhý jme-

novaný, když Despreseho porazil o 15 min. 

Třetí místo si připsal Portugalec Helder Ro-

drigues na Yamaze. Smůlu si vybral Chilan 

Francisco Lopez, který se od začátku rally 

pral o stupně vítězů, ale v poslední etapě 

měl problémy a propadl se na 4. příčku. Nej-

lepší z Čechů byl David Pabiška na 31. místě. 

Ve čtyřkolkách probíhala napínavá bitva 

mezi Argentinci a nestorem této kategorie, 

Josefem Macháčkem. Bohužel se mu ale 

nevyhnula smůla a kvůli zlomené nápravě 

musel z celkově 3. místa odstoupit. Rally ne-

dokončil ani další český quadista Martin Ple-

chatý. Do cíle dorazil nejrychleji Argentinec 

Alejandro Patronelli, druhý byl jeho krajan 

Sebastian Halpern. Na stupních vítězů je do-

plnil Polák Lukasz Laskawiec. 

Mezi automobily od počátku udával tempo 

tovární tým Volkswagen, který nasadil již tře-

tí vývojovou verzi Race Tuaregu. Od prvních 

kilometrů se přetahovali o vteřinky Carlos 

Sainz a Nasser Al Attyah (oba VW), kterým 

se snažil zatápět Stephane Peterhansel 

s BMW. Devítinásobného vítěze Dakaru však 

pronásledovaly defekty a postupně na ve-

doucí dvojici Volkswagenů ztrácel. Napína-

vý souboj mezi Sainzem a Al Attyahem se 

rozhodnul v 11. etapě, kdy Sainz poškodil 

tlumič. Kvůli velké časové ztrátě se propad-

nul z druhého místa na třetí a prohodil si tak 

pozici se svým týmovým kolegou Jihoafri-

čanem Ginielem De Villiersem. Stupně vítě-

zů tak kompletně obsadil tým Volkswagen, 

Peterhansel skončil čtvrtý. Tým X-raid, 

který do dálkových soutěží nasazuje vozy 

BMW, pro letošek připravil také novinku 

v  podobě závod-

ního Mini Country-

mana. Jednalo se 

o upravený speciál 

BMW s jinou karo-

serií a za jeho volant 

se posadil zkušený 

Francouz Gurelain 

Chicherit. Po počá-

tečních problémech 

zajížděl pěkná etapo-

vá umístění, konec 

jeho vystoupení však 

přišel trochu para-

doxně během volné-

ho dne. Tým se roz-

hodl otestovat nové 

komponenty a Chi-

cheritovi se povedlo 

auto při bouračce totálně rozbít. Naštěstí se 

to obešlo bez zranění. V kategorii automo-

bilů se letos nedařilo českým posádkám, ani 

jedna náročnou soutěž nedokončila. 

Kamiony letos dle předpokladu zcela ovlá-

dl favorizovaný tým Kamaz. Ten nasadil 5 

vozů a v cíli obsadil dokonce první 4 místa! 

Již 7. triumf vybojoval Čhagin (předstihl tak 

v počtu vítězství legendárního Karla Lop-

raise), na dalších postech se umístil Kabirov, 

Nikolajev a Mardejev. Jediný, kdo Kamazům 

dokázal konkurovat, byl Aleš Loprais se spe-

ciálem Tatra. Aleš podával famózní výkon, 2 

etapy dokázal vyhrát. Jeho boj proti ruské 

přesile se zájmem sledoval celý svět a palce 

mu drželi dokonce i ostatní soupeři. Bohužel 

v 9. etapě plné vysokých dun přišla studená 

sprcha. Po poruše turbodmychadla a ztrátě 

většiny výkonu nemohl Loprais projet všech-

ny kontrolní body a byl ze soutěže vyloučen. 

Ostatním tatrovákům se dařilo ještě méně. 

Marek Spáčil odstoupil po nehodě ve druhé 

etapě, Martin Kolomý se se závodem rozlou-

čil o etapu později. Stalo se tak po tvrdém 

doskoku, při kterém spolu se svým navigá-

torem utrpěl zranění páteře. Cíl neviděl ani 

s Tatrou jedoucí Brazilec Andre De Azavedo, 

který musel vzdát kvůli zničené nápravě. 

V dobrém světle se předvedl Vlastimil Vild-

man s Liazem, když při své premiéře dorazil 

do cíle jako jediný český zástupce v nejtěžší 

kategorii na 14. místě.

Nezbývá než popřát všem českým účastní-

kům více štěstí v příštím roce a my se může-

me opět těšit na skvělé zážitky při sledování 

nejtěžší rally světa – Rally Dakar.
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Namísto obvyklé recenze zajímavých spor-

tovních automobilů vám tentokrát přiná-

šíme pohled do zákulisí závodního týmu 

Buggyra. Ten již několik let nasazuje speci-

ály v mistrovství Evropy v závodech taha-

čů a je jedním z nejúspěšnějších účastníků 

tohoto seriálu. Zjišťovali jsme vše okolo 

závodění, účasti na Dakaru i překonávání 

rychlostních rekordů. Na naše otázky od-

povídal pan Petr Marek, manažer logisti-

ky, a David Vršecký, závodní pilot.

Většina našich čtenářů tým Buggyra 

a  jeho úspěšné vystupování na  závo-

dech mistrovství Evropy tahačů zná, 

přesto, můžete ve  stručnosti shrnout 

historii týmu a dosažené úspěchy? 

Tým Buggyra International Racing System le-

tos oslaví desáté výročí své existence. Během 

té doby se stal vůdčí silou v závodech taha-

čů. Na svém kontě má pět titulů mistra Evro-

py, o které se zasloužili Gerd Körber (2), David 

Vršecký (2) a Markus Bösiger (1). K tomu nut-

no přičíst tři vítězství v Poháru konstruktérů. 

A nesmíme zapomenout na to, že David Vr-

šecký překonal v letech 2004–2009 v kabině 

Buggyry pět světových rychlostních rekordů 

v jízdě závodním tahačem.

Můžete pro čtenáře, kteří se o  závody 

tahačů příliš nezajímají, popsat evrop-

ský šampionát? Systém závodů, trénin-

ků, bodování…

Šampionát se skládá z deseti pohárových ví-

kendů po celé Evropě, včetně loňské premié-

ry ruského Smolensku. Závodní víkend začíná 

v sobotu ráno třemi volnými tréninky. Pokraču-

je měřeným tréninkem, který určuje důležitou 

startovní pozici. Tyto jízdy nejsou bodované. 

Bodují se až dva následující závody, kde se 

v druhém závodě jede za poloviční body a prv-

ních 8 jezdců startuje v obraceném pořadí.

 

Základem závodního speciálu Buggyra 

je tahač značky Freightliner. Co má „zá-

voďák“ společné se sériovým truckem?

Závodní speciál musí vycházet ze sériově vy-

ráběného trucku. Tým BUGGYRA se přiklonil 

k využívání zmíněného Freightlineru, jelikož 

používá v sériové verzi hliníkovou kabinu 

Freightliner a motor Caterpillar C13, což je 

základ našeho motoru. 

Můžete našim čtenářům blíže předsta-

vit závodní tahač a  jeho technické pa-

rametry? Výkon, hmotnost, rychlost, 

zrychlení, brzdná dráha… 

Náš závodní speciál pohání šesti-

válcový 12,5l přeplňovaný dieselový 

motor o výkonu 1100 k a kroutícím mo-

mentem 6 000 Nm. Minimální povolená 

hmotnost je 5500 Kg a rychlost máme elek-

tronicky omezenou na 160 km/h. Zrychlení 

počítáme z 60–160 km/h za 5,5 s. Truck dosa-

huje přetížení až 1,4 G. Spotřeba se pohybuje 

okolo 100–120 l/100 km.

Nová sezona, čítající 10 závodů, začí-

ná 23. dubna na  slavném anglickém 

okruhu Donigton Park a  končí 8. října 

na  okruhu Le Mans. S  jakými cíli vstu-

pujete do letošní sezony? 

Jen s těmi nejvyššími. Loňská sezona byla 

výsledkově poznamenána vývojem nového 

závodního speciálu. Vzhledem k novým tech-

nickým předpisům (laicky řečeno, po třech 

letech byl z neznámých důvodů zakázán náš 

motor se dvěma turbodmychadly) jsme mu-

seli jako jediní postavit prakticky zcela nové 

auto. Testování z konce loňského roku i labo-

ratorní výsledky z letošní sezony zatím ukazují 

na to, že jsme se loni vydali správnou cestou.

Jaké novinky chystáte pro letošní zá-

vodní sezonu?

Pro letošní sezonu připravujeme změny 

na šasi i změny na motoru. Změny na šasi se 

týkají lepšího rozvážení auta a velkou úpra-

vou prošla i zadní náprava a její zavěšení. 

U motoru jsme se soustředili hlavně na lepší 

ovladatelnost a na zvýšení výkonu v nižších 

otáčkách. Finální verze motoru bude určena 

až po jarním testování v Mostě. 

Spotřeba náhradních dílů je jistě značná, 

při závodech kromě motoru trpí také brz-

dy. Jaké brzdy používáte a kolik sad ko-

toučů a destiček spotřebujete za sezonu?

Používáme brzdové kotouče a destičky 

od fi rmy Jurid. Jelikož jsou nadměrně za-

těžované, tak se musí měnit velmi často. 

Za loňskou sezonu jsme spotřebovali při-

bližně 45 sad brzdových kotoučů a destiček. 

(Není bez zajímavosti, že fi rmě Jurid dodává 

brzdové kotouče Brembo společnost Inter 

Cars Česká republika s. r. o.) 

Jak hodnotíte účast Buggyry a  Davida 

Vršeckého na Dakaru 2011?

David Vršecký: „Na první pohled se někomu 

může zdát, že naše účast na Dakaru skončila fi as-

kem. Opak je ale pravdou. Jak řekl Robin Dolejš, 

zkušenosti člověk nikde nekoupí. Pro mě osob-

ně měl Dakar 2011 velký význam. Nasál jsem 

jedinečnou atmosféru nejslavnějšího dálkového 

závodu planety. Kromě toho jsem si po těžkých 

bouračkách našeho auta, ale zejména Tatry Mar-

tina Kolomého opět uvědomil, že existují i důle-

žitější věci, než je konečný výsledek.“

V souvislosti s Dakarem koluje spousta 

zvěstí o  plánovaném vstupu Buggyry 

do  dálkových rally. Můžete našim čte-

nářům prozradit více informací?  

Co se naší další účasti na Dakaru týká, v této chví-

li máme jasno v tom, že dodáme motory týmu 

Marka Spáčila. Na další plány je hodně brzo.

Kromě závodění se tým Buggyra stal 

držitelem mnoha světových rekordů…

David Vršecký: „V roce 2004 jsem překonal 

v Dubaji světový rychlostní rekord na letmý 

kilometr. Zisk prvního titulu mistra Evropy 

jsem na konci sezóny 2008 oslavil na letiš-

ti v Panenském Týnci světovým rekordem 

na pevný kilometr. Loni před začátkem se-

zony jsem na Lausitzringu překonal v rámci 

testování nového motoru tři světové rekordy 

– na 100 km, 100 mil a v hodinovce.“

Chystáte nějaké další zápisy do Guines-

sovy knihy? 

David Vršecký: „Vzhledem k tomu, že se zatím 

nikdo nemá k tomu, aby se pokusil alespoň 

zaútočit na naše časy, můžeme překonávat 

pouze své vlastní světové rekordy. Hranice 

300 km/h dosažená v kabině závodního ta-

hače ale představuje hodně lákavou metu.“ 

Děkujeme vám za  rozhovor a  přejeme 

hodně štěstí v nové závodní sezóně!
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První důležité autosalony na  americ-

kém i  evropském kontinentu jsou již 

námi. O  tom nejzajímavějším z  Detro-

itu i Ženevy se dočtete na následujících 

řádcích. V  závěru přinášíme přehled 

autosalonů, které nás ještě v  letošním 

roce čekají.  

Ford na  obou autosalonech představil 

hned několik novinek, které reprezentují 

nový směr, kterým se bude automobil-

ka v  následujících letech ubírat. Jedná 

se hlavně o  hybridní a  elektrická vozidla. 

Pro Evropu je nejzajímavější nový Focus 

Eletric. Automobilka na  informace štědrá 

nebyla, zveřejnila jen maximální rychlost 

136 km/h a spekuluje se o dojezdu okolo 

160 km. Čas potřebný k plnému nabití aku-

mulátorů z  běžné zásuvky by neměl pře-

sáhnout 4 hodiny. Focus Eletric se objeví 

na  americkém trhu již koncem letošního 

roku, do Evropy se dostane pravděpodob-

ně až o dva roky později. 

Mercedes-Benz v Detroitu ukázal svůj su-

persport SLS AMG v  plně elektrické verzi 

E-Cell. Tento elektromobil rozhodně není 

brzdou provozu a  dělá čest své značce. 

Podle vyjádření zástupců automobilky se 

jedná o  technicky nejpokročilejší super-

sportovní vůz ve 125leté historii automo-

bilu. Pod kapotou sice

má „jen“ 533 elektrických plnokrevní-

ků,  ale 4 elektromotory ho katapultují 

na „stovku“ za 4 sekundy. Elektřina je skla-

dována v 400V bateriích, které jsou rozmís-

těny po celém autě. Sériová výroba tohoto 

elektromobilu je potvrzená a  do  prodeje 

by měl přijít v roce 2013. 

Další novinkou je faceliftovaná třída C. 

Změnil se tvar přídě a  světlometů, které 

navíc v příplatkové verzi dostaly svítící pás 

obrysových světel, záď byla upravena jen 

nepatrně. V  interiéru je nový přístrojový 

štít a  za  příplatek také nový multifunkční 

displej. Přibude 10 nových asistenčních 

systémů pro zvýšení bezpečnosti. Ke změ-

nám dojde i  pod kapotou, všechny verze 

se zadním pohonem dostanou start/stop 

systém a  prodloužený stálý převod pro 

snížení spotřeby. V  Ženevě se představila 

karosářská varianta Coupé, která se dosta-

ne do prodeje od června letošního roku.  

Honda na svém stánku v Detroitu uvedla 

koncept nového Civicu (již deváté gene-

race) v  provedení sedan a  kupé. Koncep-

ty designově navazují na  soudobé mo-

dely a  podle všeho se sériové provedení 

od  konceptu příliš lišit nebude. Nová ge-

nerace by měla přijít na trh ještě v letošním 

roce a  podle všeho se nebude příliš lišit. 

Pod kapotou se objeví nová verze motorů 

i-VTEC, těšit se můžeme i na hybridní 

verze a „ostré“ provedení Type-R, kte-

ré by měla hnát kupředu přeplňovaná 

šestnáctistovka o výkonu až 240 koní.

Hyundai si do  Detroitu i  Že-

nevy připravil malé spor-

tovní kupé, které vychází 

z  konceptu Veloster. 

Stejnojmenné kupé je 

zaměřeno především 

na  konkurenci v  podání 

VW Scirocco, Peugeotu 

RCZ, Hondy CR-Z či dokonce 

Mini Cooperu. Jedná se tedy o cenově do-

stupné auto pro mladší klientelu. Po desig-

nové stránce zaujme zejména dvojice dveří 

na pravé straně a  jen jedny dveře na  levé. 

O  pohon se stará atmosférický čtyřválec 

1,6 GDI s  přímým vstřikováním a  proměn-

ným časováním sacích i výfukových ventilů. 

Pohonná jednotka je spřažena buď se šes-

tistupňovým manuálem, nebo zcela novou 

šestistupňovou dvouspojkovou převodov-

kou. Pro evropský trh se počítá také s die-

selovými motory. Na evropský trh se auto-

mobil dostane na přelomu května a června 

letošního roku.  

Porsche se po čtyřleté neúčasti na americ-

ké půdě vrátilo do Detroitu ve velkém stylu. 

Na  slibovanou premiéru produkční verze 

modelu 918 Spyder sice nedošlo, místo 

toho se návštěvníkům představil stejný mo-

del v téměř závodní specifi kaci – 918 RSR. 

O  pohon této ostré verze s  uzavřenou ka-

binou se stará výkonný motor V8 (563 k při 

10 300 ot./min) umístěný před zadní nápra-

vou a pohánějící zadní kola. Aby to nebylo 

málo, přední kola jsou poháněna dvěma 

elektromotory s výkonem 204 koní. Jedná 

se o modifi kaci hybridního systému použi-

tého v závodním Porsche 911 GT3 R Hyb-

rid, stejně jako u tohoto modelu se energie 

vznikající při brzdění ukládá do  setrvační-

ku. Tento systém je určen hlavně ke zlepše-

ní výkonů a ne ke snižování emisí. 

BMW v  Detroitu poprvé odhalilo dlouho 

očekávaný vůz 1M Cupé. Jedná se tak 

trochu o  návrat ke  kořenům, aneb 

menší, lehký vůz s  výkonným motorem. 

Dvoudveřové kupátko dostalo agresivnější 

Postřehy z autosalonů

Detroit a Ženeva 2011

Ford Focus Eletric

Mercedes-Benz SLS AMG E-Cell BMW 1M Cupé
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aerodynamický bodykit a  pod kapotu 

dvojitě přeplňovaný třílitrový řadový 

šestiválec s  výkonem 340 k  a  točivým 

momentem 450 Nm. Ten může být díky 

funkci overboost krátkodobě zvýšen 

na  500 Nm. Kromě vysokého výkonu by 

měl motor mít i příznivou spotřebu, hovoří 

se o  9,6 l/100 km při kombinovaném 

cyklu. Pohonná jednotka je spojena se 

šestistupňovou manuální převodovkou 

a přes samosvorný diferenciál roztáčí kola 

zadní nápravy. „Mko“ akceleruje na stovku 

za  4,9 vteřiny, maximální rychlost je 

elektronicky omezena na 250 km/h.

Další novinkou je nové BMW 6 Cabrio, kte-

ré se představilo na  obou autosalonech. 

Pod stahovací plátěnou střechou je interi-

ér v uspořádání 2 + 2. Střecha je plně auto-

matizovaná, lze s ní manipulovat do rych-

losti 40 km/h. Vůz používá techniku z řady 

5 a  7 (podvozek, výbava, Effi  cientDyna-

mics). Volba pohonných jednotek bude 

zpočátku omezena na  řadový šestiválec 

(3 l, 320 k, 450 Nm) a  vidlicový osmiválec 

(4,4 l, 408 k, 600 Nm). Oba motory použí-

vají přímé vstřikování, jsou dvojitě přepl-

ňovány a  dodávají se s  osmistupňovou 

automatickou převodovkou. 

Audi si pro Detroit nachystalo novou po-

dobu modelu A6, který bude tradičně 

soupeřit s pětkovým BMW a Mercedesem 

třídy E. Model je plný nejmodernější tech-

niky: inteligentní světlomety, moderní, 

multimédii plně vybavený interiér a  vý-

konné motory jsou samozřejmostí. Do vý-

roby se dostane také verze full-hybrid, vůz 

tedy bude schopný ujet krátkou vzdále-

nost pouze na elektřinu. 

V  Ženevě se stal hlavní hvězdou stánku 

Audi koncept A3. Ten naznačuje podobu 

nové modelové řady A3, poněkud nezvyk-

le však s  karoserií kompaktního sedanu. 

Pohon by měl zajišťovat přeplňovaný pěti-

válec 2,5 l s výkonem 408 k a točivým mo-

mentem 500 Nm. Pohon všech kol je samo-

zřejmostí, řazení obstarává sedmistupňová 

dvouspojková převodovka S tronic.  

Škoda si pro Ženevu přichystala novinky 

takřka pro všechny vozy ze svého výrobní-

ho programu, navíc představila i nové logo 

a studii s názvem Vision D. Ta je předobra-

zem nového designového stylu, kterým se 

bude Škoda prezentovat v  následujících 

letech. Jedná se o pětidvéřový liftback vel-

mi čistých tvarů, který připomíná součas-

nou Octavii. Řada detailů z  exteriéru i  in-

teriéru se prý objeví i na sériových vozech.

Fabia byla představena s množstvím drob-

ných novinek, jako např. nová anténa, vy-

lepšená navigace a volitelné LED diody pro 

denní svícení místo mlhových světlometů. 

Představila se však také verze Green tec 

(mezistupeň mezi normální verzí a ekolo-

gickou GreenLine), která nabízí stop-start 

systém a rekuperaci kinetické energie pro 

zážehové motory. Výstavní premiéru si od-

byl i akční model Monte Carlo, který odka-

zuje na 110. výročí motosportu.

Pro Yetiho je novinkou dvoubarevné la-

kování na způsob Fabií. Zákazníci mohou 

nově volit jednu ze čtyř barev střechy. 

Kromě dalších optických doplňků, jako 

boční lišty, stříbrné střešní nosiče a  kola 

z  lehkých slitin, jsou nové i dvě barvy ka-

roserie, metalická modrá a zelená. Interiér 

může být nyní mnohem praktičtější díky 

sklopným stolkům na zadní straně opěra-

del předních sedadel. Sedadlo spolujezd-

ce bude nyní možné sklopit zcela vpřed. 

U modelu roku 2012 se dočkáme inovova-

ného navigačního systému, elektronicky 

sklápěných zpětných zrcátek a  dálkově 

ovládaného nezávislého topení.

Drobných změn se v  modelovém roce 

2012 dočká i vlajková loď Škody – model 

Superb. Podobně jako Yeti dostane vy-

lepšenou navigaci s mapovými podklady 

nainstalovanými už z výroby. Zákazníci se 

také mohou těšit na  ventilovaná přední 

sedadla, dvojité clony pro řidiče a  spolu-

jezdce nebo na přípravu pro DVD přehrá-

vač se dvěma monitory na  zadní straně 

předních sedadel.

Závěrem uvádíme přehled autosalonů, 

které nás letos ještě čekají. 

TERMÍNY SVĚTOVÝCH 

AUTOSALONŮ

Škoda Vision D
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 Místo konání Termín

 (dny pro návštěvníky)

Bělehrad 25. 3. – 3. 4.

Soul 1. 4. – 10. 4.

Záhřeb 6. 4. – 9. 4.

Amsterdam 13. 4. – 23.4.

New York 22. 4. – 1. 5.

Barcelona 14. 5. – 22. 5.

Kyjev 26. 5. – 29. 5.

Brno (užitková vozidla) 4. 6. – 9. 6.

Sofi a 11. 6. – 19. 6.

Buenos Aires 17. 6. – 26. 6.

Moskva 14. 9. – 17. 9.

Frankfurt nad Mohanem 15. 9. – 25. 9.

Nitra 29. 9. – 3. 10.

Johannesburg 7. 10. – 16. 10.

Sao Paulo 24. 10. – 28. 10.

Lisabon 4. 11. – 13. 11.

Atény 5. 11. – 13. 11.

Milán 18. 11. – 20. 11.

Istanbul 25. 11. – 27. 11.

Tokyo 30. 11. – 1. 11.
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Netiketa
Netiketa je jakási pomyslná sbírka pravidel a  zásad, 

která by se měla dodržovat v internetovém světě. Slo-

vo netiketa je odvozeno z anglického net (= síť; častá 

zkratka pro internet) a slova etiketa.

Mnoho lidí si myslí, že při vstupu do internetového světa 

mají naprostou anonymitu. Což je velký omyl – téměř 

vždycky se dá pomocí různých metod internetový uži-

vatel vystopovat. Většina uživatelů si to neuvědomuje, 

takže permanentně vstupuje do  nebezpečí tím, že 

na  chatech nebo diskuzích ostatní uživatele uráží, vy-

smívají se jim nebo se o nich vyjadřuje vulgárně. Z těch-

to konfl iktů pak vznikají tzv. fl ame war, které mnohdy 

přerostou v osobní hackerské spory, ohrožující počítače 

všech účastníků. Je třeba si uvědomit, že v internetovém 

světě bychom se měli chovat podobně jako ve světě re-

álném, tedy jako civilizovaní lidé. Za tím účelem existuje 

netiketa, pravidla slušného chování na Internetu.

Základní pravidla

Vždy, když s  někým komunikujete, mějte na  paměti, 

že na druhé straně není stroj, nýbrž člověk, který může 

mít jiný názor a  kterého můžete urazit či rozzlobit. 

Proto se chovejte zásadně tak, jak byste se chovali 

v  reálném životě, ne-li lépe. Berte ohled také na  to, 

že můžete komunikovat s  člověkem na  druhé straně 

zeměkoule či kdekoliv jinde. Z toho plyne fakt, že pro 

dotyčného nemusí být normální to, co je normální 

u nás. Proto buďte opatrní při používání vtipů, idiomů, 

vyjadřování názoru na  ožehavá témata (náboženství 

a politika) a hlavně při používání sarkasmu.

V  případě, že komunikujete se zahraničím, použijte 

takový jazyk, kterému zaručeně adresát porozumí. 

V  případě, že si nejste jisti, použijte angličtinu. Ta je 

totiž jazykem internetu. V  celém známém internetu 

platí, že použití VELKÝCH PÍSMEN znázorňuje KŘIK. To 

znamená, že raději používejte velká písmena tam, kde 

opravdu patří, a neužívejte jich k upozornění na sebe. 

Dále je docela vhodné, v případě neformální komuni-

kace, občasné užití emotikon (smajlíků) pro dokreslení 

tónu, v jakém komunikace probíhá ;-) .

E-mail

Nikdo vám nemůže zaručit, že váš dopis nebude pře-

čten i  jinou osobou než adresátem. Proto buďte opa-

trní při sdělování choulostivých informací skrze elek-

tronickou poštu. E-mail se v  mnoha ohledech chová 

jako normální dopis – chvíli trvá, než přijde, ale hlavně 

může nějakou dobu trvat, než bude mít adresát  mož-

nost dopis přečíst a odpovědět na něj. Na toto pama-

tujte a počítejte s tím.

V  dopisech, pokud je píšete ve  formátu HTML, ne-

používejte žádná speciální písma a  raději zůstaňte 

u klasických písmech, u nich je téměř jisté, že budou 

nainstalované na  každém počítači (Arial, Times New 

Roman), a i v takových případech pamatujte, že pokud 

píšete do zahraničí, tak se může stát, že adresátovi se 

nezobrazí korektně české znaky. Dále nepoužívejte 

různé zvláštní a  veselé fonty (např. Comis Sans MS), 

i když víte, že je adresát v počítači má – velmi to snižuje 

úroveň takového dopisu a přijatelné to je pouze v ne-

formální komunikaci s velmi dobrými známými, nikdy 

v ofi ciálním dopise. Vyvarujte – umísťování nepodstat-

ných a zbytečných prvků do e-mailu. Opravdu nevhod-

né jsou různé animace či GIFy, které nemají s obsahem 

dopisu žádnou spojitost či význam. A  povětšinou je 

nejvhodnější barvou pro pozadí dopisu bílá.

Instant Messaging 

Instant Messaging, zkráceně IM, je poslední dobou vel-

mi oblíbeným způsobem komunikace. U něj víceméně 

platí vše výše zmíněné, ale jsou i  další zažité normy 

slušnosti, které by se měly zachovávat. Předně je maxi-

málně vhodné respektovat stavy (statusy, většina sou-

časných IM klientů tuto vlastnost podporují). Pokud 

má uživatel stav NA  (Not Available–nedostupný), tak 

je s největší pravděpodobností někde pryč, a nebude 

schopen reagovat na vaše zprávy dříve, než přijde. Pro-

to je vhodné nezasílat větší množství zpráv a urgovat 

uživatele, který není přítomen, aby mohl odpovědět. 

Pokud má uživatel stav „Zaneprázdněn“, je vhodné veš-

keré zprávy omezit na podstatné věci, v případě stavu 

„Nerušit (DND)“ je záhodno nepsat nic ;-) Na  druhou 

stranu je také slušností stavy (statusy) používat a  tím 

ušetřit sobě i ostatním mnohé nepříjemnosti. 

Webová fóra a diskuze 

Webová fóra nejsou jen způsobem, jak sdělit něko-

mu jinému svůj názor, ale hlavně mohou být velmi 

cenným zdrojem informací a  řešení rozmanitých 

problémů. Proto je také potřeba zachovat určitý 

způsob chování, aby se taková místa nestala pou-

ze směsicí neužitečných příspěvků. Pokud na něja-

kém fóru zakládáme nové vlákno (thread) měl by 

být jeho název stručný, smysluplný a  vypovídající 

o obsahu, případně problému, jenž v něm chceme 

řešit. Názvy jako: ‚Pomóc!!!‘, ‚Ono to nefunguje‘ či 

‚problém‘ nejenže nikomu nic neřeknou, ale hlavně 

málokdo takové vlákno navštíví. Daleko užitečněj-

ší je použít názvy, jenž vystihují náš problém, jako 

například: ‚Ovladače pro ATi Radeon 9550 shazují 

systém‘. S  takovýmto názvem je mnohem pravdě-

podobnější, že náš problém zaujme někoho, kdo 

něco podobného již vyřešil či řešení zná. 

Pár rad na konec: 

1)  Berte ohled na druhé.  Neposílejte zbytečně velké 

e-mailové zprávy a posíláte-li přílohy, komprimuj-

te je. Při posílání velkých obrázků např. na diskuz-

ní server využívejte funkci náhledu obrázku.

2)  Nerozesílejte hromadně nic, co si adresáti výslov-

ně nevyžádali – je to SPAM (v některých státech se 

jedná o trestný čin). 

3)  Než napíšete reakci na něco, co vás velmi rozhoř-

čilo, chvíli počkejte. On vztek po  chvíli většinou 

přejde a komunikace vedená s chladnou hlavou je 

daleko prospěšnější. 

4)  Nezapomínejte, že na druhém konci jsou lidé a ne 

počítač. To, co napíšete do počítače, byste možná 

dotyčnému nikdy neřekli do očí.

5)  Dodržujte obvyklá pravidla slušnosti normálního 

života. Co je nevhodné v obvyklém životě, je sa-

mozřejmě nevhodné i na internetu.

6)  Zjistěte si taktně, s  kým mluvíte. Internet je pří-

stupný lidem z celého světa a v každé zemi platí 

jiná morálka. Co je dovolené na americkém chatu, 

nemusí být dovolené na arabském atp. 

7)  Je vhodné psát s  diakritikou. Vyvarujete se tak 

nedorozumění. Nekomolte rodnou řeč. Toto je 

obzvlášť důležité, protože se jinak dopustíte faux-

pas. Pokud jste z  nějakého důvodu nuceni psát 

bez diakritiky, snažte se používat správný pravo-

pis. Nebuďte grobián, nezveřejňujte nepravdivé, 

nebo i pravdivé, ale choulostivé informace.

8)  Pomáhejte v diskuzích. Pokud má někdo v diskuzi 

nějaký problém, odpovězte mu, pokud znáte od-

pověď. Někdo jiný zase pomůže vám. Platí zásada: 

„Napřed poslouchej, pak piš.“

9)  Respektujte soukromí jiných. Pokud vám omylem 

přišla zpráva, která vám nepatří, je vhodné ji sma-

zat a taktně upozornit odesilatele na jeho chybu.

10)  Nezneužívejte svou moc či své vědomosti. Pokud 

jste správce serveru, máte sice přístup k  poště 

ostatních, ale nemusíte ji neustále kontrolovat 

jenom tak z nudy, a pokud umíte hackovat, nemu-

síte to pořád zkoušet.

11)  Odpouštějte ostatním chyby. I vy je děláte. Nevy-

smívejte se jim a nenadávejte za ně.

  Buďte tolerantní k  chování ostatních, ale striktní 

k chování svému.

12)  Nešiřte hoaxy, zahlcují internet. Hoax (anglické 

slovo hoax označuje podvod, mystifi kaci či žert) je 

nevyžádaná e-mailová, Jabber nebo ICQ zpráva, 

která uživatele varuje před nějakým virem, prosí 

o pomoc, informuje o nebezpečí, snaží se ho po-

bavit apod. Hoax většinou obsahuje i výzvu žáda-

jící další rozeslání hoaxu mezi přátele, příp. na co 

největší množství dalších adres, proto se někdy 

označuje také jako řetězový e-mail. Pokud vám 

přijde hoax, zdvořile upozorněte jeho odesilatele, 

že takové jednání je nevhodné. 

Zdroje:

RFC 1855 - Netiquette Guidelines (v angličtině)

Wikipedie (CZ, ENG)
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Společnost Inter Cars patří již několik let k největším distributorům náhradních dílů na českém trhu. 
Naším cílem je stát se i  významným dodavatelem vybavení dílen a  autoservisů. V  současné době 
v naší nabídce naleznete výrobky desítek předních výrobců z tohoto oboru. Na začátku roku 2010 
byly spuštěny webové stránky www.vybaveniservisu.cz  s  on-line katalogem garážového vybavení, 
který si klade za cíl nabízet dílenské vybavení přehlednou a uživatelsky příjemnou formou. V součas-
nosti na nich naleznete průřez naším sortimentem, který bude průběžně doplňován a do budoucna 
by se měl stát věrnou kopií IC_Katalogu v oblasti garážového vybavení.

Věříme, že se tyto webové stránky stanou užitečným pomocníkem při vašich nákupech
a těšíme se na budoucí spolupráci.

Přinášíme vám náhled našich nových webových stránek www.vybaveniservisu.cz:

e-shop

vybavení servisů



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
Slovanská alej 24

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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Inter Cars Ústí nad Labem
Hoření 2472/14, 400 11 Ústí nad Labem

 Tel.:  475 223 005-8
 Fax:  475 207 196
 Mobil:  724 586 444
 E-mail:  ustinadlabem@intercars.cz
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8 denní pobyt na Kubě 

4 denní pobyt v Abú Dhabí

4 denní plavba holandskými kanály

Lyžování v Alpách

Relaxační 8 denní pobyt v Řecku

Věrnostní program společnosti


