
ˇ

číslo IV / 2012

Opel, Honda, Kia, Volkswagen, Jeep, Seat, Audi, 
Skoda, Ford, Volvo, Mini, Suzuki, Alfa Romeo, 
Mercedes-Benz, Lada, Dacia, Land Rover, BMW, 
Saab, Lancia, Fiat, Toyota, Renault, Hyundai, 
Peugeot, Mazda, Subaru, Mitsubishi, 
Citroën, Nissan

Partner Elit, Auto Kelly Autoservis, 
Bosch Car Service, Auto Profiteam, Autofit 
Service, Auto France Specialista, ACC – Auto 
Cora Concept, AD Partner Plus, Autorizova-
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Vážení a milí čtenáři,
kdo by neznal klasickou pohádku od Boženy Němcové Sůl nad zlato. 
Pointa této pohádky spočívá v řekněme definici hodnot. Definici důle-
žitých parametrů pro lidský život. Na první pohled se nám může zdát, 
že jedna z dcer krále je velmi naivní, když vyjadřuje lásku ke svému otci 
s připodobením lásky k obyčejné soli. Když jsem ještě „tahal kačera“, 
říkal jsem si, že tato princezna je opravdu hloupoučká, když v životě 
plném luxusu od bohatství (což tehdejší království zcela nepochybně 
mělo, na rozdíl království dnešní doby) přirovnává svůj cit k otci k soli. 
Později jsem to však už viděl jinak. 
Řeknete si, jak tento úvod souvisí s dnešní dobou? S autoopraváren-
stvím, podnikáním a vůbec s úvodním slovem do 4. letošního vydání 
časopisu IC Journal? Domnívám se, že určitou paralelu s dnešní dobou 
tam vidět můžeme. Neboť budoucí dědička otcova království už tehdy 
„myslela jinak“, než její sestry. A jak? 
Jistě mohla preferovat zlato, drahé kameny, před obyčejnou solí. Ale 
věděla nebo cítila, že hodnota toho druhého je pro život mnohem 
důležitější a odborníci přes výživu mi prominou, ale i prospěšnější. 
V podobné situaci, jako byl tenkrát král, když položil svým dcerám tuto 
pošetilou otázku, jak ho mají rády je dnešní majitel nebo vedoucí auto-
servisu. Také čelí odpovědi svého dodavatele, který s trochou nadsázky 
říká, jak ho má rád, tím, co mu nabízí. Tedy tím, co je nebo bude pro 
něho a jeho servis nejdůležitější. 
Vybrat si a spolupracovat s tím, kdo mu nabízí nejvyšší slevy? 
Preferovat toho, kdo mu nabízí zboží s motivací k nákupu v podobě 
„funkčních čtyřkolek nebo kvalitní garážovky“? 
Nebo se rozhodnout pro toho, kdo nabízí možnost být konkurence-
schopný vůči značkovému servisu a seriózní vůči motoristovi?
Těžká volba. To říkám s naprostou vážností. Zkuste se však zamyslet 
před tím než si sami odpovíte. Je pro mne lepší dodavatel, který mně 
nyní (a toto slovo zdůrazňuji) poskytne relativně větší možnost vydělat 
nebo ten, jehož nabídka a spolupráce s ním mi dá možnost vydělávat 
i v budoucnu tím, že budu používat nástroje, které mi pomohou vy-
hrát těžký boj, kterým autoopravárenství nepochybně je?
Otázka zní vydělat, nebo vydělávat. Zkuste tato dvě zdánlivě stejná 
slova dobře zvážit. Nový projekt naší společnosti „We think different“, 
- „Myslíme jinak“, v servisním konceptu Quality Service, který jsme před-
stavili premiérově na IC EXPO 2012 v Bratislavě, může být částečnou 
odpovědí a řešením. 
Tlak ze strany OE dealerských sítí jednoznačně ukazuje, že opravy aut 
nebudou jen a jen o slevách a dárcích, ale o tom, kdo bude umět po-
skytovat motoristovi kvalitní a seriózní služby. Ke komu si bude řidič 
jezdit nechávat opravovat vůz, ten bude vydělávat nejen nyní, ale 
i v časech budoucích.

Zkuste „Myslet jinak“ a popřemýšlejte o zapojení se do projektu Quality 
Service, ať  členstvím v tomto unikátním konceptu značkové sítě, nebo 
získáním licence QS Softwaru. Podobně jako ta nejmladší královská 
dcera, která ukázala všem, co je podstatné, budete ve finále úspěšnější, 
než se vám nyní může zdát. 

Úspěšné dny s Inter Cars přeje
Martin Havlík
Výkonný ředitel
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Ve sportovně laděném pojetí akcí jsme pokračo-
vali i ve "Velké letní akci". Výherci akce z řad zákaz-
níků na jednotlivých pobočkách Inter Cars měli 
tentokrát téměř jedinečnou a možná i neopa-
kovatelnou možnost podívat se s námi na Letní 
olympijské hry 2012, které se konaly v Londýně. 
Naše 3denní olympijské tažení odstartovalo od-
letem 4. srpna večer. Hned druhý den dopoledne 
nás čekala návštěva a program v Českém olym-

pijském domě včetně u vchodu nás vítajícího 
klikujícího "doubledeckeru" Davida Černého. Zde 
jsme měli možnost užívat si olympijskou atmosfé-
ru při sledování přímých přenosů z účasti českých 
sportovců. Odpoledne jsme strávili prohlídkou  
centra Londýna a na závěr jsme se znovu vrátili  
do olympijského domu, kam zavítalo i množství  
českých olympioniků. 
Třetí den byl ve znamení návštěvy atletického 

stadionu, kde jsme v přímém přenosu sledovali 
vyhlášení 100 m mužů a fenomenálního Usaina 
Bolta a pak už představení našich reprezentan-
tek D. Rosolové a Z. Hejnové v běhu na 400 m 
překážek a J. Ptáčníkové ve skoku o tyči. Fantas-
tická atmosféra hnala všechny sportovce kupře-
du a nám se bohužel přibližoval konec našeho 
olympijského putování a večerní odlet zpátky 
do Prahy.

Sliby se mají plnit, a to nejen o Vánocích, a tak 
bychom se při této první tiskové příležitosti 
rádi vrátili k jedné super akci, která proběhla již 
v červnu. Jen pro připomenutí, v rámci "Velké 
jarní akce" jsme pro výherce první ceny z každé 
pobočky IC připravili zájezd na evropský fotbalo-
vý svátek, kterým bylo EURO 2012. Tentokrát se 
šampionát konal přímo za humny, a to v Polsku. 

V sobotu 16. června vyrazilo 14 šťastných držite-
lů vstupenek na velmi prestižní fotbalové utkání 
mezi Českem a Polskem. Celý tento den jsme na-
sávali fantastickou a přátelskou atmosféru fotba-
lem a fanoušky obou táborů naplněné Wroclawi.
V podvečer už nás čekal zlatý hřeb a finále, jak 
se patří. Skvělá atmosféra z fanzón se přenes-
la na stadion, kde jsme za tradičního pokřiku 

"kdo neskáče není Čech" hnali naše kupředu. 
Přestože fanoušků Česka bylo podstatně méně  
(ca 6 000 : 35 000) slyšet nás určitě bylo. Pomy-
slnou třešničkou na dortu byl Jiráčkův gól a tím 
i výhra Česka nad Polskem nejtěsnějším rozdí-
lem 1:0. Podtrženo, sečteno: povedlo se napros-
to všechno, skladba fanoušků Inter Cars, atmo-
sféra, výsledek, prostě vše.

Letošní rok byl pro naši společnost rokem mno-
ha změn, nových nápadů a pohledů na obchod 
a vzájemnou spolupráci. Podařilo se nám přijít 
s celou řadou inovativních a unikátních řešení 
a projektů pro vás, naše zákazníky. Mnozí z vás 
již měli možnost se s těmito projekty seznámit 

na letošním EXPO 2012 v Bratislavě. V příštím 
roce, který zřejmě nebude v mnoha hlediscích 
jednoduchý, však chceme v nastaveném trendu 
pokračovat a již nyní připravujeme řadu velmi 
zajímavých projektů. Nic z toho bychom ale 
nedokázali realizovat bez spolupráce s vámi, na-

šimi zákazníky, a bez energie, kterou nám dodá-
váte. Tímto bychom vám chtěli poděkovat a po-
přát mnoho úspěchů v příštím roce. Doufáme, 
že i v příštím roce se přesvědčíte, že spolupráce 
s Inter Cars se vám vyplatí.

letní olympijské hry 
v londýně také s účastí Inter Cars

Na EURo 2012 s Inter Cars

Děkujeme za spolupráci



3

N o v I N K Y  Z e  s v Ě T A  I C

Představovat naši pražskou pobočku 
ve Stodůlkách by bylo po mnoha letech 
jejího fungování asi nošením dříví do lesa, 
nicméně o jednu aktualitu bychom se 
s vámi rádi podělili. V uplynulých měsí-
cích prošla pobočka mnohými změna-
mi, které se týkaly nejen dalšího rozšíře-
ní nabídky, zlepšení dostupnosti zboží  

a zkvalitnění služeb, ale i personální obměny.  
Tou momentálně nejviditelnější změnou je 
zcela nový háv, do kterého je pobočka zahale-
na. Všechny tyto změny povedou, jak věříme, 
k upevnění vztahů s našimi zákazníky a k vý-
raznému posílení naší pozice v této části Pra-
hy. Přijměte proto naše pozvání k návštěvě 
 stodůlecké pobočky.

Síť Q-SERVICE se stala exkluzivním part-
nerem věrnostního programu O2 EXTRA 
VÝHODY v oblasti poskytování servisních 

služeb motoristům. Vzhledem k pokrytí 
celé ČR, snadnému „získání“ výhody přes 
internet nebo aplikaci v mobilním telefonu 
a bez nutnosti registrace tak má Q-SERVI-
CE k dispozici unikátní nástroj, jak oslovit 
6 500 000 zákazníků! Akce mohou být buď 
celorepublikového charakteru, nebo cílené 
pouze na zákazníky v určitém regionu. Toho 
lze využít například při otevírání nových 
servisů. V současné době běží v tomto věr-
nostním programu 2 „zkušební kampaně“, za-

měřené na prodej střešních boxů, nosičů lyží  
a předsezonní prohlídku  automobilu. 
Mobilní marketing je na počátku ohromné 
expanze. Díky využití dostupných moderních 
komunikačních prostředků se otevírá velké 
množství příležitostí, ze kterého budou pro-
fitovat především ti nejrychlejší a nejsilnější. 
Jsme hrdi na to, že právě servisní síť Q-SERVI-
CE má možnost čerpat ze synergického efek-
tu, který vzniká spojením silných partnerů 
na poli telekomunikací a autoopravárenství. 

Na přelomu srpna a září, konkrétně v termínu 31. 8. 
– 2. 9. 2012, se uskutečnil 12. ročník Veletrhu náhrad-
ních dílů, nářadí a vybavení servisů – Targi 2012. Pátek, 
první den veletrhu, byl již tradičně věnován médiím 
a největším zákazníkům – byl zde prostor pro uzavře-
ná jednání a tiskové konference. V sobotu a v neděli 
však již byly brány veletrhu otevřeny pro odbornou  
i laickou veřejnost. 

Na výstavní ploše 25 000 m² vystavovalo 170 
nejvýznamnějších světových výrobců náhrad-

ních dílů pro osobní a nákladní automobily, ná-
řadí a servisního vybavení. 

Počasí stálo na straně organizátorů, není tedy 
divu, že celková návštěvnost veletrhu atako-
vala hranici 40 000 účastníků. Ti měli možnost 
vidět nejen novinky a zajímavosti od všech 
dodavatelů, ale mohli se zúčastnit i velké-
ho množství odborných seminářů a školení. 
Zejména prostor věnovaný servisnímu vyba-
vení se těšil velké oblíbenosti, jelikož většina 

vystavovaného vybavení byla funkční. Každý 
tak mohl v akci vidět, co zařízení dovede. 

Velkému zájmu návštěvníků i z řad neod-
borné veřejnosti napomohla zajisté i Motor 
Show. Ta je sice již tradiční součástí veletrhu, 
letos byla ale premiérově pořádaná jako sa-
mostatná akce, bez nutnosti návštěvy vele-
trhu. O různá kaskadérská vystoupení, drift 
show, závody dragsterů nebo rallyové vozy 
nebyla nouze. 

Pobočka Inter Cars Praha 
– stodůlky v novém

o2 EXTRA VÝHoDY

Targi 2012
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Výstava INTER CARs EXPo, vě-
novaná především moderním 
trendům v  oblasti náhradních 
dílů a autoservisů, se v minulých 
letech konala už dvakrát. letošní 
třetí ročník však své předchůdce 
předčil rozsahem, atraktivitou 
i  doprovodným programem. 
A ne náhodou – 22. září 2012 ho 
totiž v Bratislavě společně uspo-
řádaly Inter Cars česká republika 
a Inter Cars slovenská republika. 

O rozsahu výstavy svědčí, že její expozice zabraly 
celá dvě patra Skladu č. 7 v nákupní galerii Euro-
vea i přilehlé prostory na břehu Dunaje. Program 
IC EXPO, do kterého se zapojilo přes čtyřicet vy-
stavovatelů, přilákal na Slovensko více než 2 000 
návštěvníků – zákazníků, dodavatelů a partnerů 
pořadatelů.  

Hlavním tématem výstavy se stalo motto „We 
think different“ reprezentující koncept Q-SERVI-
CE: mezinárodní síť profesionálních autoservisů. 
Tomuto projektu bylo věnováno celé jedno patro 

výstavních prostor, v němž se zájemci mohli se-
známit především s filozofií servisní sítě, plány je-
jího rozvoje a novými vizemi v autoopravárenství. 
Největší zájem vzbudil specializovaný software 
pro správu a řízení zakázek QS PROFESSIONAL. 
Stovky lidí z oboru si vyslechly i prezentace nava-
zujících projektů – např. Fleet programu zaměře-
ného na opravy firemních vozových parků. Pokud 
byste se však účastníků zeptali, co jim utkvělo 
v paměti nejvíc, asi by to byly krásné hostesky 
v obtažených kombinézách… Hezké dívky prostě 
k autům patří a IC EXPO nemohlo být výjimkou. 

Další významnou součástí akce se staly stánky 
s novinkami a řešeními předních výrobců auto-
mobilových dílů a příslušenství. Nechyběl mezi 
nimi ani fungující autoservis s ukázkami reálné-
ho provozu moderních zařízení či odborné pre-
zentace na témata ze servisní praxe. Atraktivními 
doplňky hlavního programu se staly venkovní 
expozice v čele se show trucky společností In-
ter Cars a SACHS. V obou bylo na co se dívat – 
zatímco interiér kamiónu Inter Cars je zařízen 
jako mobilní přednášková místnost, tým SACHS 
kromě prezentace svých výrobků a občerstvení 
nabídl i body painting na dvě vnadné modelky 
v přímém přenosu. Asi není třeba zdůrazňovat, 
že spouště fotoaparátů cvakaly bez přestání… 

Dalším lákadlem se stala stojánka se závodními 
automobily – např. s BMW mistra Slovenska Maťa 
Homoly. Podpis tohoto talentovaného mladého 
závodníka si mohli zájemci ulovit při autogrami-
ádě. Mnoho návštěvníků neodolalo ani možnosti 
vyzkoušet si realistické simulátory vozů formule 1 
– u těch bylo plno po celý den a nejeden dospě-
lák si tu splnil klukovský sen. Podobnému zájmu 
se těšily také plavby výletní lodí po Dunaji.        

První dva ročníky IC EXPO založily tradici večer-
ních tematických párty, na kterou letošní ročník 
navázal velkolepou pivní slavností IRISH BIERFEST. 
Na hosty čekalo několik druhů piva a whisky, 
několikachodová večeře v irském duchu, irští 
tanečníci i hudební skupina U2 Revival. Čas se 
našel také na zábavné soutěže, při kterých dámy 
i pánové testovali sílu svých svalů a mozkové zá-
vity. A nechyběla ani tombola, při níž ceny v čele 
s atraktivními zájezdy předávala tvář irské párty – 
půvabná Lýdia.   

Děkujeme všem návštěvníkům, partnerům i do-
davatelům za účast a už se těšíme na čtvrtý ročník 
IC EXPO. Jaký program a jaké téma párty asi hosty 
překvapí tentokrát? 

Te x t  a  f o t o  M i r o s l a v  M a š e k

INTER CARs EXPo 2012: 
trendy, prezentace, auta
i krásné dívky
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Dodavatel do prvovýroby

LÍDR DÍKY KVALITĚ

I N F o R m A C e  P R o  v Á s

Vážení zákazníci, čtenáři,

s blížícím se koncem roku se nezadržitelně 
blíží i závěr letošního ročníku VIP Clubu In-
ter Cars. O podmínkách pro zisk jednotlivých 
VIP karet jsme již v minulých vydáních napsali 
mnoho a tak bychom nyní chtěli pouze zre-
kapitulovat to, co jsme měli možnost prožít 
a hlavně to, co potenciální členy VIP Clubu čeká  
a na co se mohou těšit. 

V uplynulých měsících jsme společně absolvo-
vali skvělou lyžovačku a zábavu v rakouském 
Nassfeldu, pak jsme brázdili vody holandských 
kanálů, spousta adrenalinu na nás čekala ve Fe-
rrari worldu v Abú Dhabí a teď nás přichází 
pomyslná "zlatá třešnička" kterou bezesporu je 
prosluněná Kuba.

Ještě necelé dva měsíce máte možnost získat 
některou z VIP karet případně získat kartu vyšší 
hodnoty a pak Vám již nebude nic bránit v tom, 
abyste si mohli vybrat některou z nabízených 
odměn.

Jak se můžete stát
členem VIP Clubu Inter Cars 2012?
Každý obchodní partner Inter Cars Česká republi-
ka registrovaný v některé z našich poboček získá-
vá na základě obratu realizovaného u naší společ-
nosti v období od 01/01/2012 do 31/12/2012 VIP 
body.  Za nákup dílů pro osobní automobily zís-
káváte za každých 100 Kč = 1 bod, za nákup dílů 
pro nákladní automobily každých 200 Kč = 1 bod. 
Bronzová VIP karta má hodnotu 8 000 bodů, 
stříbrná 13 000 bodů, zlatá 18 000 bodů a koneč-
ně nejcennější platinová VIP karta má hodnotu 
23 000 bodů. Čím vyšší hodnotu VIP karty získáte, 
tím zajímavější a větší balík bonusů máte mož-
nost využít. Body se vám připisují automaticky 
za každou realizovanou obchodní operaci.

Na  co se můžete ve  VIP Clubu Inter Cars 
2012 těšit?

10 denní pobyt v Tanzánii a Zanzibaru
Vydejte se s námi na podzim 2013 na cestu snů 
do srdce Afriky. Divoká a krásná Tanzánie Vám 
zjeví svoji nespoutanou nádheru. Objevte krásy 
této panenské přírody! Navštívíte světoznámé 
národní parky Ngorongoro (tzv. „osmý div světa“ 
je rozlehlé území rozprostírající se mezi stěnami 
obrovské kaldery, prastarého vyhaslého vulká-
nu. Dno kaldery leží ve výšce 1 800 a nachází se 
zde největší koncentrace volně žijících afrických 
zvířat) a Serengeti - nejslavnější a nejrozsáhlejší 

chráněné území Afriky. Od roku 1981 je zapsá-
no na seznamu UNESCO. Jeho rozloha je 14 763 
km². Zdejší krajině dominuje velký počet nád-
herných zvířat, mezi kterými nechybí pakoně, 
zebry, žirafy, lvi, gepardi, leopardi, hyeny, sloni 
nebo nosorožci.
Až se dosyta nabažíte Africké divočiny, čeká Vás 
tajemný Zanzibar. Vraťte se na chvilku zpět ča-

sem do 18. a 19. století, představte si obchodní 
plachetnice plné koření a korzárské fregaty číha-
jící na kořist. Zanzibar, bájná křižovatka východ-
ních a západních kultur, proslulý obchod s otro-
ky, brána do Indického oceánu… V dnešní době 
můžete kromě originální architektury, ve které 
se střídají prvky kolonialismu s arabským svě-
tem obdivovat především nádherné pláže. „Os-
trov hřebíčku“ a Freddieho Mercuryho nabízí 
něco pro každého z Vás, proč si tedy neokořenit 
život s Inter Cars?

Relaxační 8 denní pobyt v Turecku
Turecká riviéra, která je dokonalou zárukou úžas-
ného koupání a potápění, ničím nerušené rela-
xace na vyhřátých plážích, ale také poznávání 
přírodních a historických krás nám poskytne azyl 
v červnu 2013. Vydejte se tedy za sluncem, od-
počinkem a poznáním a vychutnejte si překrásné 
pobřeží plné kouzelných romantických zátok, 
mírné a úrodné nížiny nebo drsné a nespoutané 
pohoří Taurus. Poznejte starodávná antická měs-
ta a amfiteátry, navštivte termální lázně nebo se 
jen kochejte nádhernou a ničím nerušenou, drs-
nou a přesto úchvatnou přírodou. Čeká Vás po-
byt ve skvěle vybaveném 4* hotelu s bazénem, 
pláží, mnoha bary a all inclusive programem 
s množstvím fakultativních výletů. 

Lyžování v Alpách 
Konec ledna 2013 - (27/01-02/02/2013) bude již 
tradičně věnován lyžování v Alpách na pomezí 
rakousko-italských hranic v oblasti Hermagor 
- Nassfeld s ubytováním ve 3* hotelu, který je 
umístěn přímo na sjezdovce, takže cesta z lyžár-
ny na svah trvá jen několik málo minut. V této 
lokalitě je téměř 100% jistota výborných sněho-
vých podmínek, 110 km sjezdovek všech obtíž-
ností, 30 vleků a lanovek. Opět pro Vás připraví-
me lyžařské závody, zajimavé a zábavné soutěže 
a velkou party s DJ v dnes již pověstném aprés 
ski baru Zurberghex - U Fatiho.

Novinka pro členy VIP Clubu Inter 
Cars - licence SilverDat II!!!
Vzhledem k tomu, že se většina našich letošních 
aktivit nesla v duchu inovativních řešení pro 
servisy, rozhodli jsme se udělat výjimku a nabíd-
nout Vám i alternativu místo zájezdů. Zákazník, 
který má již nyní minimálně bronzovou kartu, 
má možnost ji využít k zisku roční licence soft-
waru SilverDat II, určeného k přesné identifikaci 
dílů a následné kalkulaci. Této nabídky můžete 
samozřejmě využít i později, pokud minimálně 
bronzové VIP karty dosáhnete až na konci roku. 
Ale již nyní Vám i nákup licence může pomoci 
k vylepšení Vašeho VIP bodového konta, proto-
že za nákup tohoto softwaru získáte 300 EXTRA 
bodů. Pro majitele VIP karet vyšších hodnot 
bude stále ještě zbývat i prostor pro využití ně-
kterého ze zájezdů VIP Clubu Inter Cars.

Členství ve VIP Clubu Inter Cars 
je ve Vašich rukách!
Co Vás čeká již víte, a nyní máte vše jedině 
a pouze ve vlastních rukách. Sami můžete ovliv-
nit, jakou hodnotu bude mít právě Vaše VIP kar-
ta a jaké bonusy získáte. 
Aktuální stav Vašeho VIP konta zjistíte při Vašem 
přihlášení do IC katalogu nebo na kterékoliv 
naší pobočce.

Užívejte si život s námi!
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TRW-Safety

TRW – nejbezpečnější a nejpokrokovější brzdové 
destičky na trhu – pro rychlé a bezpečné zastavení vozidla
Máme více než stoleté zkušenosti, TRW je celosvětový průkopník, co se týká tvorby designu a výroby brzdových systémů dodávaných 
do prvovýroby vozidel.

Vždy jako první na trhu. Dodáváme kompletní balení. Výroba splňuje standardy pro prvovýrobu vozidel a naše brz-
dové destičky jsou dodávány s kompletním příslušenstvím a vícejazyčnými montážními návody a rovněž se všemi 
součástkami a komponenty, které jsou při montáži brzdových destiček potřeba.

Testování destiček probíhá za extrémních podmínek
Brzdové destičky TRW podstupují důkladné testování, které je shodné s testováním brzdových destiček do vozidel 
v prvovýrobě, a to stejně jako ve výrobním procesu, tak i při jejich testování na silnici.
Splňují také požadavky specifikací a standardů ECE R90. Rovněž jsou testovány ve vysokohorských podmínkách a je vyzkoušena jejich odolnost při  
extrémním namáhání. 

Nezatěžují ekologii a jsou ekologicky nezávadné
Jak již je zmíněno výše, plní brzdové destičky požadavky ECE R90 
a jako první v Evropě představila firma TRW brzdové destičky, které 
nezatěžují ekologii. Neobsahují totiž materiály jako měď, olovo, rtuť, 
kadmium, chrom, antimon, mosaz nebo molybden.

Cotec – pro optimální schopnost zastavení vozidla
 od prvního zabrzdění
Cotec byl vyvinut firmou TRW a jde o materiál, kterým je pokrytá 

každá brzdová destička TRW pro osobní i užitková vozidla. Během 

nezávislého testování brzdových destiček bylo zjištěno, že při brz-

dění vozidla okamžitě po instalaci nových destiček na vozidlo 

a v závislosti na změnách na destičkách po prvním zabrzdění vozu 

je zlepšením brzdného účinku vozidla ve srovná-

ní s hlavními konkurenty a prvovýrobou vozů 

snížena brzdná vzdálenost až o 7 metrů. Po za-

čátku „zajíždění“ destiček vykazují destičky stav, 

kdy je třecí koeficient mezi destičkami a kotouči 

nízký. Toto mohou řidiči pocítit především při 

prvním zabrzdění po instalaci nových brz-

dových destiček. Díky materiálu TRW 

Cotec došlo ke zlepšení kontaktu 

mezi brzdovou destičkou a ko-

toučem, a tím i k eliminaci výše 

uvedeného problému. Tento 

materiál zabezpečuje i první nebo 

kritické zabrzdění naprosto bezpečné.

Doplňkové vypalování destiček – 
standardně u vozidel v prvovýrobě
V zájmu bezpečnosti je vypalování nezbytně důle-

žité. Avšak ne všichni výrobci destiček s tímto tvrzením 

souhlasí. My pracujeme podle standardů prvovýroby vozidel, 

a to tak, že dojde při výrobě destiček k doplňkovému vypálení 

materiálu brzdových destiček teplotou 600–700 °C, aby se elimi-

novalo uvolňování plynů a pryskyřice a tím se i redukoval proces 

usazení a zajetí destiček.

Třecí materiál je zahříván a stlačován deskou, která zahřívá třecí 

materiál destičky pro zabezpečení dokonalého odstranění plynů 

z matriálu destiček, a to v rozmezí 0,5 až 1,5 mm povrchu destičky.

Tlumicí podložky destiček jsou z vysoce kvalitních 
materiálů – pro zajištění maximální tichosti
Díky kladení velkého důrazu na redukování hluku destiček jsou 

všechny brzdové destičky TRW pro osobní vozidla osazeny vysoce 

kvalitními podložkami, které tvoří tlumič mezi třecím materiálem des-

tiček a brzdovým pístem brzdiče na vozidle. Toto je zajištěno speci-

álním lepidlem, které dokáže snášet vysoké teploty a rovněž odolává  

extrémně vysokému zatížení a namáhání.

Tam, kde používají výrobci vozidel kovové podložky, – používá TRW 

shodnou konstrukci destiček, a dokonce i u některých vozidel, kam 

není toto vybavení dodáváno do prvovýroby, dodává TRW minimálně 

fenolové podložky. V nabídce sortimentu máme rovněž brzdové des-

tičky s integrovanými a přesně tvarovanými pod-

ložkami spolu s vícevrstvou konstrukcí.

Unikátní tvary a  design zá-
kladové desky brzdové 

destičky
Základová deska brzdové 

destičky je vyrobená z vy-

soce kvalitní oceli a slouží 

k nanesení třecího materi-

álu destiček pro zabezpečení 

potřebných vlastností destičky 

během brzdění.

Třecí materiál je nanesen na tuto zákla-

dovou desku a následně dojde k pokrytí 

práškovou barvou pro zamezení tvorby koro-

ze destičky.

Optimální třecí materiál destiček pochází 

z vlastní výroby

Významné investice do tohoto odvětví přinášej ve výsledku optimální 

třecí materiál, který zajišťuje stabilní koeficient tření také za extrémní-

ho brzdění, při všech teplotách a rychlostech a za všech podmínek. 

Naše politika je taková, že vyrábíme 100 % všech destiček ve vlastních 

výrobních závodech, čímž máme kompletní kontrolu všech výrobních 

procesů.

WWW.TRWAFTERMARKET.COM
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TRW-Safety

TRW Cotec brzdové destičky.
Každé zastavení se počítá.

TRW brzdové destičky jsou nyní dodávány s Cotec, což je 
inovativní povlak, který překonává jak hlavní konkurenty, tak 
i OE v dopadu na životní prostředí:

·  Nezávislé testy ukazují, že automobily s TRW Cotec 
brzdovými destičkami zastaví při prvních 5 zastaveních až 
o 3 metry dříve než ostatní. 

   Na www.trwaftermarket.com/COTEC najdete výsledky.

·  Více než 50% vozů vyrobených v roce 2010 mělo 
bezpečnostní prvky od TRW jako součást standardní 
výbavy.

·  Podívejte se na Cotec štítek na krabici, nebo požádejte 
místního zástupce pro více informací.

Brzdy. Řízení. Zavěšení.
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Historie společnosti ZF SACHS sahá do 19. stole-
tí. Její jméno pochází od jednoho ze zakladatelů 
– Ernsta Sachse, který společně s Karlem Fichte-
lem stál v roce 1895 u vzniku firmy Schweinfur-
ter Präzisions-Kugellagerwerke Fichtel & Sachs. 
Ernst projevoval zájem o mechaniku už ve škole. 
Svá učňovská léta strávil ve Schwarzwaldu jako 
nástrojář a roku 1889 získal místo v proslulé 
frankfurtské firmě Lorch, Schmidt & Co. Přes tuto 
praxi a zálibu v jízdních kolech pak vedla cesta 
až k vynálezu náboje pro kolo bicyklu, který si 
Sachs nechal roku 1894 patentovat. Po sezná-
mení se schopným obchodníkem Fichtelem 
bylo brzo jasné, že tahle dvojice má v podnikání 
velký potenciál. Sachs přinesl do byznysu know-
-how a stal se technickým ředitelem, zatímco ob-
chodních aktivit se ujal Fichtel, který dodal také 
potřebný kapitál. Úspěchy na sebe nenechaly 
dlouho čekat, např. v roce 1903 firma zahájila vý-
robu a prodej volnoběžky Torpedo pro jízdní kola. 

Bicykly se společnost zabývala až do konce dva-
cátých let, kdy došlo k prodeji vybudované infra-
struktury na výrobu kuličkových ložisek a sou-
visejících produktů. Současně se firma začala 
orientovat na progresivní odvětví – automobili-
smus – a zaměřila se na oblast automobilových 
motorů, spojek a tlumičů pérování. Dokladem 
expanze se na přelomu padesátých a šedesátých 
let stalo založení první dceřiné firmy Amortex, 
specializované na spojky, se sídlem v brazil-
ském Sao Paulu. Společnost v této době stále 
podnikala pod názvem Fichtel & Sachs. V této 

podobě ji roku 1987 převzala akciová společnost  
Mannesmann, která zahájila rozsáhlou restruktura-
lizaci se zaměřením na odvětví automotive. Jedním 
z jejích projevů se stalo i přejmenování na Mann-
esmann Sachs, stejně jako založení dalších no-
vých společností v Argentině, Mexiku a USA. Rok 
1998 přinesl otevření výrobních kapacit v Mexiku, 
Číně a Turecku. A konečně se začátkem nového 
tisíciletí přišla i akvizice současným vlastníkem 
ZF Friedrichshafen a přejmenování na ZF Sachs. 
Z milníků z poslední doby stojí za zmínku přede-
vším založení výrobního závodu podvozkových 
komponentů (hydrodynamické měniče a spoj-
ky nejrůznějších typů) v Levicích na Slovensku  
v roce 2006. 

Dnes je tedy SACHS součástí koncernu ZF – před-
ního světového dodavatele náhradních dílů se 
121 výrobními závody ve 27 zemích. Celá skupina 
čítá na 71 000 zaměstnanců a v roce 2011 dosáh-
la obratu 15,5 miliardy eur. Co se týče portfolia 
SACHS, najdete v něm tlumiče pérování a tlumi-
če torzních kmitů, spojky pro osobní a užitkové 
vozy i pro traktory. Vše samozřejmě v nejvyšší 
kvalitě i dostatečných počtech – denně např. 
výrobní závody SACHS opustí na 35 000 spojek 
stovek variant.  

Tým vývojářů SACHS nezapomíná ani na životní 
prostředí – např. počátkem devadesátých let za-
čal pracovat na spojkách s obložením bez použití 
olova a v roce 1999 vyprodukoval jejich první 
velkou sérii.   

zF FriedrichshaFen aG
ZF Services
Obere Weiden 12
97424 Schweinfurt

Telefon: +49 9721 4756-0
Fax: +49 9721 4755000
E-mail: info.zf-services@zf.com

www.zf.com/sachs

Te x t  M i r o s l a v  M a š e k ,  f o t o  a r c h i v  Z F  S A C H S   

ZF sACHs: 
od patentů pro jízdní kola 
po lídra v oblasti automotive

společnost sACHs patří k předním světovým producentům automobilových dílů – především spojek 
(celých kitů i  jednotlivých součástek) a tlumičů pro osobní i nákladní automobily. A to i přesto, že se 
původně dlouhá léta zaměřovala na technická řešení pro jízdní kola a že u jejího zrodu stál právě expert 
na cyklistiku a kuličková ložiska.    
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BREMBO MAX: 
pERfEktní vOlBA.

MaxiMální výkon i na vlhké silnici 
Asymetrické drážky zajišťují, že veškerá voda a nečistoty budou efektivně 
odvedeny pryč z povrchu kotouče. To znamená zlepšení brzdného výkonu 
a konstantní účinek za všech povětrnostních podmínek. 

MaxiMální  odolnost proti korozi 
části brzdového kotouče, které jsou vystaveny korozním vlivům, jsou 
opatřeny ochrannou antikorozní vrstvou. Díky aplikaci tenké vrstvy 
speciálního antikorozního nástřiku i na pracovní plochy není třeba kotouč 
před montáží odmašťovat.

MaxiMální odezva  
Koeficient tření je vyšší než u standardních kotoučů. To znamená kratší 
brzdnou dráhu a efektivnější brzdění díky rychlejšímu působení pedálu a 
okamžité odezvě brzdového systému.  

MaxiMální kontrola opotřebení 
Jedna z drážek je navržena speciálně pro rychlou a jednoduchou kontrolu 
opotřebení přímo na brzdovém kotouči.

MaxiMální bezpečnost za všech povětrnostních 
podMínek 
Drážky okamžitě odvádějí plyny vznikající při brzdění a zabraňují tak 
„fadingu“ neboli vadnutí brzd a zároveň neustále obnovují povrch 
brzdových destiček a udržují je tak v ideálním stavu.

Zeptejte se na nabídku kotoučů brembo max 
u svého distributora!

budete příjemně překvapeni!
Zasloužíte si beZpečnou a komfortní jíZdu s 

kotouči brembo max!

     Hledáte-li cenově dostupný brzdový kotouč, ale chcete něco více 
než standard…

    Chcete-li zlepšit bezpečnost a komfort cestování…
    Chcete-li, aby vaše brzdy vypadaly jako ty u sportovních vozů ... 

doporučujeMe ... brzdové kotouče breMbo Max!!!

184_BR MO ADV BREMBO MAX_CECO DEF.indd   1 22/10/12   14.21



Znojemské Muzeum motorismu je velkým tu-
ristickým lákadlem hned z několika důvodů. 
Prvním jsou samotné expozice, ke kterým se 
dostaneme o něco později. Druhým atraktivní 
lokalita v malebném údolí řeky Dyje – přímo 
pod skálou, na níž stojí Znojemský hrad i pro-
slulá románská rotunda sv. Kateřiny s unikátní-
mi freskami. A konečně samotný objekt muzea, 
který přímo dýchá historií. Původně na jeho mís-
tě už od 12. století stál kamenný mlýn. Současná 
budova byla postavena v roce 1878 jako vodár-
na s nainstalovaným parním strojem, roku 1903 
se zde objevil první generátor. V letech 1931–
–1933 vodárnu přestavěli na vodní elektrárnu. 
Tomuto účelu objekt sloužil až do šedesátých 
let minulého století, kdy byla vybudována 
a zprovozněna nová elektrárna, umístěná přímo  
v přehradní hrázi. 

U zrodu dnešního muzea stál sběratel Jan 
Drozd – skutečný automobilový nadšenec: 
„Svého prvního veterána jsem koupil z nadšení, 

pak se naskytl druhý a časem člověk postupně 
objevoval další. Pak začnete shánět konkrét-
ní typ… A když zjistíte, že už doma máte pět 
aut, zkrátka tomu propadnete. Začnete hledat 
motocykly, kola a nejrůznější doplňky. A sbírka 
se utěšeně rozrůstá.“ V současnosti tak v mu-
zeu, které se návštěvníkům po několikaleté 
rekonstrukci budovy otevřelo v červnu 2008, 
naleznete snad všechno, co má nějaký vztah  
k meziválečnému cestování. 

Jádro expozice tvoří automobily 
a motocykly československého původu.

Hned u vchodu na hosty čeká pečlivě opravená 
dominanta sbírek – mohutná lokomobila z roku 
1924 – i jedna z perliček: část motoru americ-
kého bombardéru B-24 Liberator, sestřelené-
ho roku 1944 u Trenčína. Jádro expozice tvoří 
především automobily a motocykly českoslo-
venského původu vyrobené před rokem 1950. 
V prostorách muzea se aktuálně nachází na čtyři 

Muzeum motorismu 
láká do Znojma na veterány 
i prvorepublikovou atmosféru  
spojení historické technické architektury s  atraktivním projektem muzea nebo galerie bývá zárukou 
zážitku, na který budou návštěvníci ještě dlouho a rádi vzpomínat. Ve Znojmě se toto skloubení povedlo 
na jedničku – zdejší Muzeum motorismu najdete ve zrekonstruované budově někdejší vodní elektrárny.
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desítky aut, pětadvacet motocyklů a čtyřicítka 
jízdních kol. 

Možná se ptáte: Proč se Jan Drozd zaměřuje 
právě na československé výrobky? „Jsem Čech, 
tak sbírám česká auta – proč bych měl schraňo-
vat něco jiného? Navíc v Československu mezi 
válkami působilo tolik výrobců aut, že nám jich 
ve sbírkách ještě dost chybí.“ Sám majitel je pyš-
ný např. na Tatru 12 z roku 1926 – pojízdný uni-
kát ve stoprocentně původním stavu včetně ta-
kových detailů, jako jsou třeba originální žárovky 
v reflektorech. Vedle vozů Tatra návštěvníci uvidí 
také zástupce výrobků Praga, Škoda, Aero (pře-
zdívané „Cililink“), Zbrojovka Brno a řady dalších 
– od limuzín až po lehčí nákladní a vojenské au-
tomobily. Odborníci ocení zejména vozy Praga 
Piccolo – otevřený phaeton z roku 1928, spor-
tovní kabriolet Praga Baby nebo Aero 50: čtyř-
válcový dvoutakt o objemu motoru dva litry, 
který dokázal jet rychlostí až 140 km/h. Vzácné 
kousky naleznete i mezi motocykly – za zmínku 
stojí např. nedokončený prototyp Fischer Znoj-
mo, čtyřtaktní Praga se sidecarem, Jawa 500 
„Rumpál“ a ČZ 500 „Vatikán“. Život veteránům se 
čtyřmi i dvěma koly vdechují vtipně instalované 
figuríny v dobovém oblečení a s doplňky do-
kreslujícími atmosféru provozu: řidiči, cestující, 
prodejci, policisté i chodci.

k prohlédnutí lákaJí výdeJní stoJany, 
směrové cedule i příslušenství dílen 
a Garáží. 

Samotné vozy však nejsou zdaleka jedinou 
součástí expozice Muzea motorismu – díky 
různorodosti sbírek se zde návštěvníci cítí jako 
na skutečné silnici z dob první republiky. K pro-
hlédnutí lákají vzácné výdejní stojany pohon-
ných hmot z dvacátých a třicátých let, litinové 
směrové cedule a rozcestníky, ale i příslušenství 
dílen a garáží: olejničky, plechovky od olejů, za-
palovací svíčky, znaky autoklubů a nejrůznější 
nářadí. Velký magnet pro milovníky technické 
historie představuje i nejrozsáhlejší sbírka heve-
rů v České republice, která čítá skoro dvě stovky 
kusů. Skutečné znalce potěší dobové prospekty, 
řidičské a technické průkazy, mapy, odborné 

časopisy, fotografie a další archiválie. Na své si 
přijdou i milovníci starých rádií a telefonů, stejně 
jako děti – ve znojemském muzeu totiž nechy-
běj historické hračky s dopravní tematikou. 

Na co se dívat je i na dvoře za muzeem, z něhož 
mimochodem mají návštěvníci krásný a ničím 
nerušený výhled na už zmíněný Znojemský 
hrad. Venkovní kolekce není sice tak bohatá 
jako ta vnitřní, ale o to je zajímavější. Zahrnuje 
především kolekci traktorů značek Škoda, Zetor 
a Svoboda, dále stabilní motory a lodní motor 
z roku 1903 upravený pro pohon mlýna. Někte-
ré exponáty jsou precizně restaurované, jiné za-
chované v původním stavu. Totéž ostatně platí 
i o automobilech uvnitř budovy. 

Pokud je vám blízká atmosféra první republi-
ky, máte rádi krásné historické vozy a lákají vás 
technické vychytávky, je Muzeum motorismu 
přesně to pravé. Navíc se po jeho návštěvě mů-
žete osvěžit v některém z mnoha vinných sklíp-
ků a naplánovat si třeba další fajn výlet. 

muzeum motorismu
Koželužská 44, 669 02 Znojmo
tel.: 603 548 351, 603 443 053
www.muzeum-motorismu.cz

Otevírací doba:
Út–Ne  9:00–17:00

O prázdninách je otevřeno denně.
V prosinci, lednu a únoru je otevřeno jen o ví-
kendech, svátcích nebo po nahlášení.  

Vstupné: 50 Kč

Text a foto Miroslav Mašek
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Comma Oil & Chemicals je hrdým technickým partnerem šampionátu FIA Formule 2. Všechny formule 
Williams JPH1B F2 využívají produkty COMMA. Tím je zajištěno to nejlepší testování produktů. Pokud 
zvolíte značku COMMA, můžete si být jisti, že je to správná volba.



Co nabízíme?
▪   spojení se silným a spolehlivým 

partnerem v oblasti dodávek 
náhradních dílů

▪�   stabilní zázemí celoevropské sítě
▪�  speciální nákupní podmínky a bonusy
▪�   společný a cílený marketing na 
  celostátní i regionální úrovni
▪�   výraznou fi nanční podporu, reklamu, 
  marketing a vybavení autoservisu
▪�   kompletní softwarové řešení pro 

profesionální autoservis QS Professional
▪�   členství ve VIP Clubu Inter Cars
▪   pravidelná odborná školení
▪  zapojení do fl eet programu IC

Vaše předpoklady
▪�   nezávislý autoservis
▪�   minimálně 4 servisní stání a 2 dílenské 
  zvedáky
▪   potřebné servisní vybavení pro diagno stiku
  systémů a odbornou montáž dílů
▪�   poskytování širokého spektra profesionálních
  služeb
▪�   samostatné prostory pro příjem zakázek
▪�   parkovací místa pro zákazníky servisu
▪�    zájem na stabilním rozvoji fi rmy, včetně 

stabilizace pracovníků a jejich odborného 
vzdělávání

Staňte se členem evropské sítě 
profesionálních autoservisů!
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Staňte se členem evropské sítě 
profesionálních autoservisů!

www.intercars.ro

Q-SERVICE 
ROMANIA

DANIEL SVITACOVSKI
manager proiect

Tel.: +40 (0) 364 404 328
Fax: +40 (0) 364 404 330

Mobil: +40 (0) 758 111 255
E-mail:  daniel.svitacovski@intercars.eu;

qservice@intercars.ro

Q-service je mezinárodní síť značkových profesionálních autoservisů, která svým zákazníkům zaručuje odbornou opravu jejich automobilu na úrovni auto-
rizovaných autoservisů. proškolený personál používá při opravách nejmodernější servisní vybavení a kvalitní náhradní díly.  cena opravy a servisních služeb 
je přesně stanovena na základě časových norem a technologických postupů stanovených výrobcem vozidla. to znamená, že zákazník nejen předem ví, kolik 
zaplatí za náhradní díly a opravu, ale navíc může bez obav servisovat i auto v záruce.
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Profesionální softwarové řešení pro správu a řízení zakázek autoservisu, vyvinuté společ-
ností Inter Cars ve spolupráci s renomovanými firmami Dat Czech slovak, TecDoc a Indas.

QS Professional byl vytvořen speciálně pro potřeby autoservisu. Jedná se o unikátní nástroj, který v České republice, resp. i celé 
střední a východní Evropě nemá obdoby. Největší výhodou je propojení několika samostatných modulů do jednoho systému, 
čímž usnadňuje práci a šetří čas. 
Výběr vozidla a náhradních dílů probíhá na základě rozklíčování VIN kódu a je doplněn rozsáhlou technickou dokumentací včetně 
výkresů. To vylučuje možný omyl při určování správného dílu. Po identifikaci vozidla a náhradních dílů vytvoříte během několika 
okamžiků kalkulaci dle normohodin stanovených výrobcem vozidla. Software je také on-line napojen na sklady Inter Cars, takže 
vždy víte, jaké díly a jejich alternativy máte momentálně k dispozici. Na závěr se každá kalkulace uloží do databáze, takže při příští 
návštěvě stačí jen zadat SPZ nebo VIN vozidla a hned víte, jaké opravy se na něm v minulosti prováděly.     

Hlavní výhody QS Professional jsou:  

 správa a řízení zakázek
 úspora času a nákladů při: 
 o  vyhotovení zakázky – během pár minut profesionální kalkulace na základě normohodin výrobce, uznávaná pojišťovnou
 o identifikaci náhradních dílů – přesná identifikace dílů na základě VIN kódu
 o objednávání náhradních dílů – správa skladu, automatické objednávání, on-line disponibilita
  fakturace – přehledná faktura s rozpisem práce a náhradních dílů =  větší transparentnost zakázky pro koncového zákazníka
 vytváření databáze zákazníků

QS Professional – ceník*
Popis služby Běžná cena Cena pro Q-seRvICe

Základní licence – 2 uživatelé 19 999 Kč ZDARMA**

Každý dodatečný uživatel 3 500 Kč 3 500 Kč

Vývoj SW, údržba , update 2 500 Kč/rok    1 250 Kč/rok

IT podpora – práce programátora 800 Kč/hod. 600 Kč/hod.

IT podpora – výjezd 9,50 Kč/km + hodinová sazba 9,50 Kč/km + hodinová sazba

*cena se vztahuje pouze na QS Professional, nezahrnuje modul SilverDAT pro identifikaci vozidla na základě VIN kódu
** zdarma při splnění smluvních podmínek konceptu Q-SERVICE
Uvedené ceny jsou bez DPH. Pro více informací kontaktujte svého obchodního zástupce nebo nejbližší pobočku Inter Cars, případně projektového manažera, pana 
Martina Dudu – mobil: 606 031 953, e-mail: martin.duda@intercars.eu



Střešní boxy

Běžná cena:  15 570 Kč
AKČNÍ CENA: 10 999 Kč
Ušetříte: 4 571 Kč

- 29 %

Běžná cena:  10 013 Kč
AKČNÍ CENA: 6 899 Kč
Ušetříte: 3 114 Kč

www.q-service.eu

Thule Motion 800
Objem (l):  460 l
Délka (cm):  205 cm
Šířka (cm):  84 cm
Výška (cm):  45 cm
Nosnost (kg): 75 kg
Hmotnost (kg):  21 kg

- 31 %

Připravte se na lyže

Thule Pacifi c 200
Objem (l):  410 l
Délka (cm):  175 cm
Šířka (cm):  82 cm
Výška (cm):  45 cm
Nosnost (kg):  50 kg
Hmotnost (kg):  14 kg

Akční ceny platí do 31.12.2012 nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou včetně DPH.

Thule Motion 800  
Prostorný střešní box.  
Vlastnosti: 
  Design zajišťující nejefektivnější využití prostoru. 
Předem nainstalovaný rychloupínací systém Power-Click s integrovaným 
 indikátorem momentu utažení pro snadné a bezpečné upevnění. 
Střešní box lze otevřít z obou stran, což usnadňuje montáž, nakládání a vykládání. 
Několik zamykacích bodů na střešním boxu poskytuje maximální 
 zabezpečení a ochranu proti krádeži, navíc klíč, který dobře padne do ruky, 
 lze vytáhnout jen po uzavření všech zamykacích bodů. 
Patentovaný pružinový systém Dual-Force spolu s vnějšími držadly 
 umožňuje snadné otevírání a zavírání střešního boxu.
Díky umístění boxu na střeše více vpředu budete moci plně otevřít 
 zavazadlový prostor, aniž by střešní box překážel.  

Thule Pacifi c 200 DS  
Funkční střešní box pro všechny vaše potřeby.  
Vlastnosti: 
  Nová speciální povrchová úprava materiálu víka aeroskin s extravagantním 
 vzhledem. 
  Vybaveno patentovaným rychloupínacím systémem Fast-Grip – veškerá 
 montáž z vnitřní části boxu. 
  Střešní box lze otevřít z obou stran, což usnadňuje montáž, nakládání a vykládání. 
  Snížená základna poskytuje nižší odpor vzduchu, hlučnost a vibrace. 
  Několik zamykacích bodů na střešním boxu poskytuje maximální zabezpečení 
 a ochranu proti krádeži, navíc klíč, který dobře padne do ruky, lze vytáhnout 
 jen po uzavření všech zamykacích bodů. 

Thule Deluxe 740  
Nosič lyží nejvyšší třídy s aerodynamickým designem, 
pro 3 páry lyží.  
Vlastnosti: 
  Exkluzivní, aerodynamický design v hliníkovém provedení. 
  Díky možnosti nastavování výšky jsou vysoká vázání vždy v poloze, ve které 
 nemohou poškodit střechu automobilu.
  Dodává se ve třech velikostech pro převážení až šesti párů lyží nebo až 
 čtyř snowboardů. 
  Mimořádně rozměrná tlačítka usnadňují otevírání nosiče lyží i s rukavicemi. 
  Zámky jsou součástí produktu. 
  Kompatibilní se systémem jednoho klíče. S tímto příslušenstvím můžete 
 vyměnit zámky a používat jeden klíč pro všechny produkty Thule.

Běžná cena:  3 163 Kč
AKČNÍ CENA: 1 699 Kč
Ušetříte: 1 464 Kč

- 46 %

Thule Deluxe 740
Přepravní kapacita lyží:   3
Přepravní kapacita snowboardů:   2
Šíře ložné plochy:   30 cm

Nosič lyží

  Jen v Q-SERVICE máte jistotu kvality kamenného obchodu, ale za cenu nižší než na internetu! 
  Zboží si můžete důkladně prohlédnout a platíte až po jeho převzetí. 
  Poradíme a pomůžeme Vám s jeho montáží. 

Navštivte Váš nejbližší Q-SERVICE!

 

sleva 

10%
Po pøedložení tohoto kupónu 

Vám bude v pøípadì opravy 

zjištìných závad poskytnuta 

sleva 10% z celkové èástky. 

Nevztahuje se na zboží s 

akèními cenami.

PŘIPRAVTE SE S NÁMI NA SEZÓNU!

PRO KAŽDÉHO DÁREK ZDARMA!

 

NU!NU!

 

Sezónní prohlídka

Q-SERVICE aplikace pro mobilní telefony
Mezinárodní servisní síť Q-SERVICE připravila pro všechny motoristy unikátní mobilní aplikaci pro „chytré telefony“ s operačním systémem Android. Jedná se o ne-
postradatelného průvodce na cestách v Čechách i zahraničí!

Premiéra této aplikace proběhla na již zmiňovaném INTER CARS EXPO 2012 a byla součástí prezentací konceptu Q-SERVICE. 

 Co aplikace přináší? Uživatelské rozhraní je přehledně rozděleno do čtyř částí:

•	 	Novinky: přehled novinek a akcí v síti Q-SERVICE (například informace o sezonních  
prohlídkách za zvýhodněné ceny nebo o nových autoservisech)

 
•	 	Rady: základní informace pro motoristy, co dělat v případě poškozené pneumatiky či když se 

rozsvítí některá z kontrolek na palubní desce. Obsahuje i část "Předpisy v zahraničí", kde jsou 
dopravní předpisy a zvláštnosti v ostatních zemích Evropy.

•	  Servisy: kompletní seznam servisů, řazený dle vzdálenosti od vaší aktuální polohy. U žád-
ného servisu nechybí nabídka služeb, kontakt s možností přímého volání nebo poslání SMS, 
zobrazení na mapě nebo spuštění navigace přímo k vybranému autoservisu.

•	  Výhody: přímé propojení na aplikace: 
 - O2 EXTRA VÝHODY - mnoho slev nejen v síti Q-SERVICE
 - McDonald´s - kdyby Vás po cestě přepadl hlad

Aplikace je průběžně aktualizovaná a rozšiřovaná. V současné době již zahrnuje i servisy na Slovensku a postupně budou přibývat i další země, ve kterých 
Q-SERVICE působí. Je to další doplněk, který zapadá do celkové koncepce nového směru, kterým se bude servisní síť ubírat. 

Akce pro zákazníky Q-sERVICE

Připravte se na zimu

Předsezónní prohlídka a KONTROLA:• bodu tuhnutí chladicí kapaliny, těsnosti chladicí soustavy (doplnění chladiva*) 
• autobaterie (zátěžový test) 


• stavu osvětlení a kontrola nastavení světlometů (seřízení je placená služba) 
• stavu pneu (hloubka dezénu, poškození, tlak) 


• funkce a nastavení ostřikovačů (doplnění zimní náplně*) 


• podvozku (vizuální kontrola výfuku, tlumičů, čepů, manžet, brzdových hadiček/trubiček) 
*Doplnění provozních kapalin hradí zákazník

n
zkuku (viviizuázuáuáuálnílnílnln  k

rovozních kapalin hradí zákazník

facebook.com/QServiceCZ

Za zvýhodněnou cenu 

můžete nakoupit na www.slevy.cz

Více informací na www.slevy.cz nebo ve Vašem Q-SERVICE. 
Slevu můžete zakoupit do 29. 10. 2012. Slevu můžete uplatnit do 15.12.2012.

Co nabízíme?
▪   spojení se silným a spolehlivým 

partnerem v oblasti dodávek 
náhradních dílů

▪�   stabilní zázemí celoevropské sítě
▪�  speciální nákupní podmínky a bonusy
▪�   společný a cílený marketing na 
  celostátní i regionální úrovni
▪�   výraznou fi nanční podporu, reklamu, 
  marketing a vybavení autoservisu
▪�   kompletní softwarové řešení pro 

profesionální autoservis QS Professional
▪�   členství ve VIP Clubu Inter Cars
▪   pravidelná odborná školení
▪  zapojení do fl eet programu IC

Vaše předpoklady
▪�   nezávislý autoservis
▪�   minimálně 4 servisní stání a 2 dílenské 
  zvedáky
▪   potřebné servisní vybavení pro diagno stiku
  systémů a odbornou montáž dílů
▪�   poskytování širokého spektra profesionálních
  služeb
▪�   samostatné prostory pro příjem zakázek
▪�   parkovací místa pro zákazníky servisu
▪�    zájem na stabilním rozvoji fi rmy, včetně 

stabilizace pracovníků a jejich odborného 
vzdělávání

Staňte se členem evropské sítě 
profesionálních autoservisů!

Co nabízíme?
▪   spojení se silným a spolehlivým 

partnerem v oblasti dodávek 
náhradních dílů

▪�   stabilní zázemí celoevropské sítě
▪�  speciální nákupní podmínky a bonusy
▪�   společný a cílený marketing na 
  celostátní i regionální úrovni
▪�   výraznou fi nanční podporu, reklamu, 
  marketing a vybavení autoservisu
▪�   kompletní softwarové řešení pro 

profesionální autoservis QS Professional
▪�   členství ve VIP Clubu Inter Cars
▪   pravidelná odborná školení
▪  zapojení do fl eet programu IC

Vaše předpoklady
▪�   nezávislý autoservis
▪�   minimálně 4 servisní stání a 2 dílenské 
  zvedáky
▪   potřebné servisní vybavení pro diagno stiku
  systémů a odbornou montáž dílů
▪�   poskytování širokého spektra profesionálních
  služeb
▪�   samostatné prostory pro příjem zakázek
▪�   parkovací místa pro zákazníky servisu
▪�    zájem na stabilním rozvoji fi rmy, včetně 

stabilizace pracovníků a jejich odborného 
vzdělávání

Staňte se členem evropské sítě 
profesionálních autoservisů!



Autoservis Hovorka Kontakty: Nabídka služeb:

moBIl:  602 313 343

282 01 Český Brod
Hradešín 145

servis@autoservis-hovorka.cz
www.q-service.eu

otevírací doba
po–pá: 8:00–18:00
so:          8:00–15:00

 mechanické opravy
  údržba a prohlídky dle servisního  

plánu vozidla
 opravy autoelektriky
 pneuservis
 servis klimatizací
   diagnostika sériová (OBD, EOBD)
   zajištění měření emisí
 příprava a zajištění STK
  karosářské opravy  

(drobné bez rovnacího rámu)
 lakýrnické práce (drobné) 
  diagnostika podvozku (geometrie) 
  diagnostika brzd 
 (válcová/plošinová zkušebna)

 výměny autoskel – autosklo servis
 montáž zabezpečení vozidel
 montáž autodoplňků
  další servisní úkony: montáž parkovacích 

senzorů a světel pro denní svícení
  prodej náhradních dílů a autodoplňků
 odtahová služba
  zapůjčení náhradního vozidla 
  vyzvednutí a přistavení vozu 
 (pick-up service)
  prodej pneu
   další nabídka a služby:  

nákladní autodoprava

servis modřany Kontakty: Nabídka služeb:

moBIl:  776 431 832

143 00 Praha 4 – 
modřany
mezi vodami 35/1910

info@servismodrany.cz
www.q-service.eu

otevírací doba
po–pá: 8:00–18:00
so:         9:00–16:00

 mechanické opravy
  údržba a prohlídky dle servisního  

plánu vozidla
 opravy autoelektriky
 pneuservis
 servis klimatizací
 diagnostika sériová (OBD, EOBD)
 zajištění měření emisí
 příprava a zajištění STK
  karosářské opravy  

(drobné bez rovnacího rámu)
 lakování v lakovacím boxu
 lakýrnické práce (drobné)
 výměny autoskel – autosklo servis

 montáž autodoplňků
  další servisní úkony: 

montáž Hands Free, rádií 
 prodej náhradních dílů a autodoplňků
 odtahová služba
 zapůjčení náhradního vozidla
  vyzvednutí a přistavení vozu  

(pick-up service)
 vyřízení pojistných událostí
 prodej pneu
  přijímané platební karty  

(VISA, Master Card, Maestro,...)
  další nabídka a služby: 

uskladnění pneu

Autoservis Post Kontakty: Nabídka služeb:

moBIl:  737 101 826

753 01 Hranice
Hrabůvka 101
autoopravna.post@seznam.cz
www.q-service.eu
otevírací doba
po–čt: 7:00–12:00
              13:00–16:00
pá:        7:00–12:00 
              13:00–15:00

 mechanické opravy
  údržba a prohlídky dle servisního  

plánu vozidla
 opravy autoelektriky
 pneuservis
 servis klimatizací
 diagnostika sériová (OBD, EOBD)
 diagnostika systémů (osciloskop)
 zajištění měření emisí

 příprava a zajištění STK
 karosářské opravy  
 (drobné bez rovnacího rámu)
 lakýrnické práce (drobné)
 diagnostika podvozku (geometrie)
 výměny autoskel – autosklo servis
 prodej náhradních dílů a autodoplňků
 prodej pneu

moToR CeNTRUm mĚlNÍK Kontakty: Nabídka služeb:

moBIl:                     603 22 77 17

276 01 mělník
Nádražní 3602

www.autoservis-lhotka.cz

otevírací doba
Po–St: 8:00–12:00  
                13:00–17:00
ČT           8:00–12:00 
                13:00–21:00
PÁ           8:00–14:00 
So-Ne:      zavřeno

 mechanické opravy 
  údržba a prohlídky dle servisního  

plánu vozidla
 generální opravy motorů a agregátů
 opravy motorových strojů
 opravy autoelektriky
 servis klimatizací 
 diagnostika sériová (OBD, EOBD) 
 zajištění měření emisí
 příprava a zajištění STK

  karosářské opravy  
(drobné bez rovnacího rámu 

 výměny autoskel – autosklo servis
 montáž zabezpečení vozidel 
 tuning, chiptuning 
 montáž autodoplňků 
 prodej a opravy zahradní techniky 
  vyzvednutí a přistavení vozu  

(pick-up service)

Co nabízíme?
▪   spojení se silným a spolehlivým 

partnerem v oblasti dodávek 
náhradních dílů

▪�   stabilní zázemí celoevropské sítě
▪�  speciální nákupní podmínky a bonusy
▪�   společný a cílený marketing na 
  celostátní i regionální úrovni
▪�   výraznou fi nanční podporu, reklamu, 
  marketing a vybavení autoservisu
▪�   kompletní softwarové řešení pro 

profesionální autoservis QS Professional
▪�   členství ve VIP Clubu Inter Cars
▪   pravidelná odborná školení
▪  zapojení do fl eet programu IC

Vaše předpoklady
▪�   nezávislý autoservis
▪�   minimálně 4 servisní stání a 2 dílenské 
  zvedáky
▪   potřebné servisní vybavení pro diagno stiku
  systémů a odbornou montáž dílů
▪�   poskytování širokého spektra profesionálních
  služeb
▪�   samostatné prostory pro příjem zakázek
▪�   parkovací místa pro zákazníky servisu
▪�    zájem na stabilním rozvoji fi rmy, včetně 

stabilizace pracovníků a jejich odborného 
vzdělávání

Staňte se členem evropské sítě 
profesionálních autoservisů!

Co nabízíme?
▪   spojení se silným a spolehlivým 

partnerem v oblasti dodávek 
náhradních dílů

▪�   stabilní zázemí celoevropské sítě
▪�  speciální nákupní podmínky a bonusy
▪�   společný a cílený marketing na 
  celostátní i regionální úrovni
▪�   výraznou fi nanční podporu, reklamu, 
  marketing a vybavení autoservisu
▪�   kompletní softwarové řešení pro 

profesionální autoservis QS Professional
▪�   členství ve VIP Clubu Inter Cars
▪   pravidelná odborná školení
▪  zapojení do fl eet programu IC

Vaše předpoklady
▪�   nezávislý autoservis
▪�   minimálně 4 servisní stání a 2 dílenské 
  zvedáky
▪   potřebné servisní vybavení pro diagno stiku
  systémů a odbornou montáž dílů
▪�   poskytování širokého spektra profesionálních
  služeb
▪�   samostatné prostory pro příjem zakázek
▪�   parkovací místa pro zákazníky servisu
▪�    zájem na stabilním rozvoji fi rmy, včetně 

stabilizace pracovníků a jejich odborného 
vzdělávání

Staňte se členem evropské sítě 
profesionálních autoservisů!

Co nabízíme?
▪   spojení se silným a spolehlivým 

partnerem v oblasti dodávek 
náhradních dílů

▪�   stabilní zázemí celoevropské sítě
▪�  speciální nákupní podmínky a bonusy
▪�   společný a cílený marketing na 
  celostátní i regionální úrovni
▪�   výraznou fi nanční podporu, reklamu, 
  marketing a vybavení autoservisu
▪�   kompletní softwarové řešení pro 

profesionální autoservis QS Professional
▪�   členství ve VIP Clubu Inter Cars
▪   pravidelná odborná školení
▪  zapojení do fl eet programu IC

Vaše předpoklady
▪�   nezávislý autoservis
▪�   minimálně 4 servisní stání a 2 dílenské 
  zvedáky
▪   potřebné servisní vybavení pro diagno stiku
  systémů a odbornou montáž dílů
▪�   poskytování širokého spektra profesionálních
  služeb
▪�   samostatné prostory pro příjem zakázek
▪�   parkovací místa pro zákazníky servisu
▪�    zájem na stabilním rozvoji fi rmy, včetně 

stabilizace pracovníků a jejich odborného 
vzdělávání

Staňte se členem evropské sítě 
profesionálních autoservisů!

Nové servisy

Co nabízíme?
▪   spojení se silným a spolehlivým 

partnerem v oblasti dodávek 
náhradních dílů

▪�   stabilní zázemí celoevropské sítě
▪�  speciální nákupní podmínky a bonusy
▪�   společný a cílený marketing na 
  celostátní i regionální úrovni
▪�   výraznou fi nanční podporu, reklamu, 
  marketing a vybavení autoservisu
▪�   kompletní softwarové řešení pro 

profesionální autoservis QS Professional
▪�   členství ve VIP Clubu Inter Cars
▪   pravidelná odborná školení
▪  zapojení do fl eet programu IC

Vaše předpoklady
▪�   nezávislý autoservis
▪�   minimálně 4 servisní stání a 2 dílenské 
  zvedáky
▪   potřebné servisní vybavení pro diagno stiku
  systémů a odbornou montáž dílů
▪�   poskytování širokého spektra profesionálních
  služeb
▪�   samostatné prostory pro příjem zakázek
▪�   parkovací místa pro zákazníky servisu
▪�    zájem na stabilním rozvoji fi rmy, včetně 

stabilizace pracovníků a jejich odborného 
vzdělávání

Staňte se členem evropské sítě 
profesionálních autoservisů!



Myslíte si, že pouze autorizovaný 
servis nabízí kvalitní díly a účtuje 
ceny podle postupů a norem 
doporučených výrobci automobilů?

Co Vám pomůže obstát v neustále se stupňujícím tlaku značkových servisů?
Neperspektivní řešení v podobě:

Chcete slevu, dárek nebo jistou budoucnost?
Máme pro Vás jednoduché řešení:
Staňte se Q-SERVICE! Nabízíme:
  členství v mezinárodní servisní síti

  software QS Professional pro řízení servisu
  - transparentní kalkulace dle postupů a normohodin výrobců
  - online objednání dílů
  - převedení OE dílů na aftermarketové

  marketingovou a technickou podporu

www.q-service.eu

M
ss
cc
dORIGINAL

SERVICE

  dílů z Číny?

  o pár % většího rabatu?

  laciné čtyřkolky za nákup, která po měsíci přestane jezdit?

  váš servis s logem dodavatele dílů, který rozesílá své letáky motoristům 
  a nabádá je k nákupu ve svých prodejnách a tím Vám bere obchod?

Co nabízíme?
▪   spojení se silným a spolehlivým 

partnerem v oblasti dodávek 
náhradních dílů

▪�   stabilní zázemí celoevropské sítě
▪�  speciální nákupní podmínky a bonusy
▪�   společný a cílený marketing na 
  celostátní i regionální úrovni
▪�   výraznou fi nanční podporu, reklamu, 
  marketing a vybavení autoservisu
▪�   kompletní softwarové řešení pro 

profesionální autoservis QS Professional
▪�   členství ve VIP Clubu Inter Cars
▪   pravidelná odborná školení
▪  zapojení do fl eet programu IC

Vaše předpoklady
▪�   nezávislý autoservis
▪�   minimálně 4 servisní stání a 2 dílenské 
  zvedáky
▪   potřebné servisní vybavení pro diagno stiku
  systémů a odbornou montáž dílů
▪�   poskytování širokého spektra profesionálních
  služeb
▪�   samostatné prostory pro příjem zakázek
▪�   parkovací místa pro zákazníky servisu
▪�    zájem na stabilním rozvoji fi rmy, včetně 

stabilizace pracovníků a jejich odborného 
vzdělávání

Staňte se členem evropské sítě 
profesionálních autoservisů!



Střešní boxy a nosič lyží
Thule Motion 800  
Prostorný střešní box.  
Vlastnosti: 
  Design zajišťující nejefektivnější využití prostoru. 
Předem nainstalovaný rychloupínací systém Power-Click s integrovaným 
 indikátorem momentu utažení pro snadné a bezpečné upevnění. 
Střešní box lze otevřít z obou stran, což usnadňuje montáž, nakládání a vykládání. 
Několik zamykacích bodů na střešním boxu poskytuje maximální 
 zabezpečení a ochranu proti krádeži, navíc klíč, který dobře padne do ruky, 
 lze vytáhnout jen po uzavření všech zamykacích bodů. 
Patentovaný pružinový systém Dual-Force spolu s vnějšími držadly 
 umožňuje snadné otevírání a zavírání střešního boxu.
Díky umístění boxu na střeše více vpředu budete moci plně otevřít 
 zavazadlový prostor, aniž by střešní box překážel.  

Thule Pacifi c 200 DS  
Funkční střešní box pro všechny vaše potřeby.  
Vlastnosti: 
  Nová speciální povrchová úprava materiálu víka aeroskin s extravagantním 
 vzhledem. 
  Vybaveno patentovaným rychloupínacím systémem Fast-Grip – veškerá 
 montáž z vnitřní části boxu. 
  Střešní box lze otevřít z obou stran, což usnadňuje montáž, nakládání a vykládání. 
  Snížená základna poskytuje nižší odpor vzduchu, hlučnost a vibrace. 
  Několik zamykacích bodů na střešním boxu poskytuje maximální zabezpečení 
 a ochranu proti krádeži, navíc klíč, který dobře padne do ruky, lze vytáhnout 
 jen po uzavření všech zamykacích bodů. 
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Běžná cena:  15 570 Kč
AKČNÍ CENA: 10 999 Kč
Ušetříte: 4 571 Kč

- 29 %

Běžná cena:  10 013 Kč
AKČNÍ CENA: 6 899 Kč
Ušetříte: 3 114 Kč

Thule Deluxe 740  
Nosič lyží nejvyšší třídy s aerodynamickým designem, 
pro 3 páry lyží.  
Vlastnosti: 
  Exkluzivní, aerodynamický design v hliníkovém provedení. 
  Díky možnosti nastavování výšky jsou vysoká vázání vždy v poloze, ve které 
 nemohou poškodit střechu automobilu.
  Dodává se ve třech velikostech pro převážení až šesti párů lyží nebo až 
 čtyř snowboardů. 
  Mimořádně rozměrná tlačítka usnadňují otevírání nosiče lyží i s rukavicemi. 
  Zámky jsou součástí produktu. 
  Kompatibilní se systémem jednoho klíče. S tímto příslušenstvím můžete 
 vyměnit zámky a používat jeden klíč pro všechny produkty Thule.

Běžná cena:  3 163 Kč
AKČNÍ CENA: 1 699 Kč
Ušetříte: 1 464 Kč

- 46 %

  Jen v Q-SERVICE máte jistotu kvality kamenného obchodu, ale za cenu nižší než na internetu! 
  Zboží si můžete důkladně prohlédnout a platíte až po jeho převzetí. 
  Poradíme a pomůžeme Vám s jeho montáží. 

Navštivte Váš nejbližší Q-SERVICE!

Thule Motion 800
Objem:  460 l
Délka:  205 cm
Šířka:  84 cm
Výška:  45 cm
Nosnost: 75 kg
Hmotnost:  21 kg

- 31 %

Thule Deluxe 740
Přepravní kapacita lyží:   3
Přepravní kapacita snowboardů:   2
Šíře ložné plochy:   30 cm

Thule Pacifi c 200 DS
Objem:  410 l
Délka:  175 cm
Šířka:  82 cm
Výška:  45 cm
Nosnost:  50 kg
Hmotnost:  14 kg

Akční ceny platí do 31.12.2012 nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou včetně DPH.
* Sleva je dostupná na O2 EXTRA výhody (www.o2extravyhody.cz) a lze ji uplatnit do 31. 12. 2012.

www.q-service.eu

Pro všechny zákazníky O2 je navíc připravena sleva 10% na díly použité při 
opravě automobilu v síti Q-SERVICE.* 

Připravte se na lyže s naší speciální nabídkou!

Myslíte si, že pouze autorizovaný 
servis nabízí kvalitní díly a účtuje 
ceny podle postupů a norem 
doporučených výrobci automobilů?

Co Vám pomůže obstát v neustále se stupňujícím tlaku značkových servisů?
Neperspektivní řešení v podobě:

Chcete slevu, dárek nebo jistou budoucnost?
Máme pro Vás jednoduché řešení:
Staňte se Q-SERVICE! Nabízíme:
  členství v mezinárodní servisní síti

  software QS Professional pro řízení servisu
  - transparentní kalkulace dle postupů a normohodin výrobců
  - online objednání dílů
  - převedení OE dílů na aftermarketové

  marketingovou a technickou podporu

www.q-service.eu

M
ss
cc
dORIGINAL

SERVICE

  dílů z Číny?

  o pár % většího rabatu?

  laciné čtyřkolky za nákup, která po měsíci přestane jezdit?

  váš servis s logem dodavatele dílů, který rozesílá své letáky motoristům 
  a nabádá je k nákupu ve svých prodejnách a tím Vám bere obchod?

Co nabízíme?
▪   spojení se silným a spolehlivým 

partnerem v oblasti dodávek 
náhradních dílů

▪�   stabilní zázemí celoevropské sítě
▪�  speciální nákupní podmínky a bonusy
▪�   společný a cílený marketing na 
  celostátní i regionální úrovni
▪�   výraznou fi nanční podporu, reklamu, 
  marketing a vybavení autoservisu
▪�   kompletní softwarové řešení pro 

profesionální autoservis QS Professional
▪�   členství ve VIP Clubu Inter Cars
▪   pravidelná odborná školení
▪  zapojení do fl eet programu IC

Vaše předpoklady
▪�   nezávislý autoservis
▪�   minimálně 4 servisní stání a 2 dílenské 
  zvedáky
▪   potřebné servisní vybavení pro diagno stiku
  systémů a odbornou montáž dílů
▪�   poskytování širokého spektra profesionálních
  služeb
▪�   samostatné prostory pro příjem zakázek
▪�   parkovací místa pro zákazníky servisu
▪�    zájem na stabilním rozvoji fi rmy, včetně 

stabilizace pracovníků a jejich odborného 
vzdělávání

Staňte se členem evropské sítě 
profesionálních autoservisů!



Autoservis PRoCAR Kontakty: Nabídka služeb:

moBIl:     604 620 662

712 00 ostrava-
muglinov 
Bohumínská 140

servis@procar-ostrava.cz

www.q-service.eu
otevírací doba
Po–Pá: 7:00–16:00

 mechanické opravy 
  údržba a prohlídky dle servisního  

plánu vozidla
 opravy autoelektriky
 pneuservis
 servis klimatizací
 měření emisí 
 diagnostika sériová (OBD, EOBD)
 diagnostika systémů (osciloskop)
  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), laserová
  diagnostika tlumičů  

(shocktester / měřicí přístroj – zkušebna)

 výměny autoskel – autosklo servis
 montáž zabezpečení vozidel
 mytí vozu a interiéru
 montáž autodoplňků
 další servisní úkony:
  montáž tažných zařízení, montáž zabez-

pečení, montáž parkovacích senzorů, HF, 
rádií, svařování hliníku, svařování plastů

 prodej náhradních dílů a autodoplňků
 odtahová služba
 zapůjčení náhradního vozidla
  vyzvednutí a přistavení vozu  

(pick-up service)
 vyřízení pojistných událostí
 prodej pneu
  smluvní partner pojišťovny 

ČP, ČPP, Kooperativa
  další nabídka a služby: 

uskladnění pneu

KK servis s.r.o. Kontakty: Nabídka služeb:

moBIl:     731 771 919

294 06 Březno
sukorady 109

servis@automb.cz
www.kkservismb.cz

www.q-service.eu
otevírací doba
Po–Pá: 8:00–18:00 
(příjem vozů do 16:30)
So:         8:00–12:00

 mechanické opravy
  údržba a prohlídky dle servisního plánu 

vozidla
 opravy autoelektriky
 pneuservis
 servis klimatizací
 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 smluvně
 lakýrnické práce (drobné)
 diagnostika podvozku (geometrie)
 výměny autoskel - autosklo servis
 montáž zabezpečení vozidel
 tuning, chiptuning vozů Mitsubishi
 ruční mytí vozu a interiéru
 montáž autodoplňků

  montáž a servis nezávislých  
topení Webasto

 montáž tažných zařízení
 prodej náhradních dílů a autodoplňků
 odtahová služba
 asistenční služba
 zapůjčení náhradního vozidla – ZDARMA
  vyzvednutí a přistavení vozu  

(pick-up service)
 vyřízení pojistných událostí
 autobazar (výkup na protiúčet)
 prodej pneu
  přijímané platební karty  

(VISA, Master Card, Maestro,...)
  smluvní partner pojišťovny  

(ČP, Kooperativa, Allianz, Uniqua,...)
 leasing vozidel
 další nabídka a služby
 zajištění pojištění vozidla, uskladnění pneu

Autoservis milan Bláha Kontakty: Nabídka služeb:

moBIl:  775 905 750

370 01 České Budějovice
okružní ul.

fox.srubec@tiscali.cz
www.q-service.eu

otevírací doba
po–pá: 8:00–12:00
               13:00-17:00
so:         dle dohody

 mechanické opravy
  údržba a prohlídky dle servisního  

plánu vozidla
 opravy autoelektriky
 pneuservis
 servis klimatizací
 diagnostika sériová (OBD, EOBD)
 diagnostika systémů (osciloskop)
 zajištění měření emisí
 příprava a zajištění STK

 montáž autodoplňků
  další servisní úkony: 

renovace světel, 
(leštění čelního polykarbonátu),  
montáž střešních nosičů

  odtahová služba
 zapůjčení náhradního vozidla
  vyzvednutí a přistavení vozu  

(pick-up service)
 prodej pneu

Auto PYRAmIdA Kontakty: Nabídka služeb:

moBIl:  724 859 187

335 01 Nepomuk
Kozlovická 538

autopyramida@seznam.cz
www.q-service.eu

otevírací doba
po–pá: 8:00–12:00
               13:00–16:00
so:         8:00–12:00

 mechanické opravy 
  údržba a prohlídky dle servisního  

plánu vozidla
 opravy autoelektriky
 pneuservis
 měření emisí 
 diagnostika sériová (OBD, EOBD)
 zajištění měření emisí
 příprava a zajištění STK
  karosářské opravy  

(drobné bez rovnacího rámu)
 lakování v lakovacím boxu
 diagnostika podvozku (geometrie)
  diagnostika brzd  

(válcová/plošinová zkušebna)

  diagnostika tlumičů  
(shocktester / měřicí přístroj – zkušebna)

 výměny autoskel – autosklo servis
 mytí vozu a interiéru
  další servisní úkony: 

prodej, montáž a servis autorádií,  
alarmů, navigačních systémů

 prodej náhradních dílů a autodoplňků
 odtahová služba
 asistenční služba
 zapůjčení náhradního vozidla
 vyřízení pojistných událostí
 autobazar

Co nabízíme?
▪   spojení se silným a spolehlivým 

partnerem v oblasti dodávek 
náhradních dílů

▪�   stabilní zázemí celoevropské sítě
▪�  speciální nákupní podmínky a bonusy
▪�   společný a cílený marketing na 
  celostátní i regionální úrovni
▪�   výraznou fi nanční podporu, reklamu, 
  marketing a vybavení autoservisu
▪�   kompletní softwarové řešení pro 

profesionální autoservis QS Professional
▪�   členství ve VIP Clubu Inter Cars
▪   pravidelná odborná školení
▪  zapojení do fl eet programu IC

Vaše předpoklady
▪�   nezávislý autoservis
▪�   minimálně 4 servisní stání a 2 dílenské 
  zvedáky
▪   potřebné servisní vybavení pro diagno stiku
  systémů a odbornou montáž dílů
▪�   poskytování širokého spektra profesionálních
  služeb
▪�   samostatné prostory pro příjem zakázek
▪�   parkovací místa pro zákazníky servisu
▪�    zájem na stabilním rozvoji fi rmy, včetně 

stabilizace pracovníků a jejich odborného 
vzdělávání

Staňte se členem evropské sítě 
profesionálních autoservisů!

Co nabízíme?
▪   spojení se silným a spolehlivým 

partnerem v oblasti dodávek 
náhradních dílů

▪�   stabilní zázemí celoevropské sítě
▪�  speciální nákupní podmínky a bonusy
▪�   společný a cílený marketing na 
  celostátní i regionální úrovni
▪�   výraznou fi nanční podporu, reklamu, 
  marketing a vybavení autoservisu
▪�   kompletní softwarové řešení pro 

profesionální autoservis QS Professional
▪�   členství ve VIP Clubu Inter Cars
▪   pravidelná odborná školení
▪  zapojení do fl eet programu IC

Vaše předpoklady
▪�   nezávislý autoservis
▪�   minimálně 4 servisní stání a 2 dílenské 
  zvedáky
▪   potřebné servisní vybavení pro diagno stiku
  systémů a odbornou montáž dílů
▪�   poskytování širokého spektra profesionálních
  služeb
▪�   samostatné prostory pro příjem zakázek
▪�   parkovací místa pro zákazníky servisu
▪�    zájem na stabilním rozvoji fi rmy, včetně 

stabilizace pracovníků a jejich odborného 
vzdělávání

Staňte se členem evropské sítě 
profesionálních autoservisů!

Nové servisy



Fleet program IC
V současné době je v rámci Fleet programu 
v ČR a SR aktivně obsluhováno přibližně 20 000 
vozidel. Kromě běžných servisních prohlídek 
roste ze strany klientů zájem o kompletní 
servisní obsluhu firemního vozového parku, tj. 
k standardům každé servisní prohlídky nebo 
opravy patří vyzvednutí vozidla pracovníkem 
servisu a jeho opětovné přistavení do sídla 
firmy, zajištění STK a ME, sezonní prohlídky 
vozidel i mimo interval požadovaný výrob-
cem vozidla, úschova pneumatik a další. Díky 
neustále se rozšiřujícím nabízeným službám 
Fleet programu IC je ze strany firem, které 
doposud servisovaly pouze ve značkových 
autoservisech, znatelný zájem o tento pro-
gram, který kromě výrazné úspory nákladů 
na servis služebních vozidel nabízí zjedno-
dušení a ucelení servisní údržby firemního  
vozového parku.

Hlavní nabízené výhody pro firmu  
zapojenou do Fleet programu
-  údržba a opravy všech běžných evropských 

značek a modelů osobních automobilů
-  výhodné ceny práce v autoservisech + ga-

rantovaná jednotná sazba práce na celém 
území ČR

-  100% kontrola nad náklady – schvalování 
kalkulace ze strany zákazníka

-  100% omezení „kreativity‘‘ servi-
su – kalkulace pomocí softwaru  
SilverDat dle normo časů udávaných 
výrobcem provádí technické středisko  
Inter Cars

-  100% kontrola dodávaných dílů včetně 
možnosti nadefinovat požadavky na kvalitu 
dílů – vybrané značky

-  díly pro běžnou údržbu a servis vo-
zidel levnější oproti dílům do-
dávaným výrobci automobilů  
až o 35 % 

V rámci tohoto vydání jsme oslovili dva 
fleetové klienty a položili jsme jim několik 
otázek týkajících se spolupráce ve Fleet pro-
gramu IC. 
1. Jak dlouho spolupracujete s Inter Cars v rámci 
projektu IC Fleet?
2. Jsou do programu zařazena pouze sl. vozidla 
po záruce výrobce nebo i vozidla nová?
3. Přinesla vám spolupráce očekávané úspory 
nákladů na opravu vozového parku?

Tomáš Brodský, Technical Director,  
Dallmayr Kaffee
1. Přibližně 2 roky.
2.  Vozidla po záruce i nová, využili jsme program
pro všechny vozy.
3.  Ano. Nejen nákladů, ale i času. S rychlostí 
oprav a jednáním jsme nanejvýš spokojeni.

Petr Hrubeš, člen představenstva, AV 
MEDIA, a. s.
1. Přibližně 1 rok. 
2. Služby společnosti Inter Cars využíváme pro 
vozy, u kterých již skončila záruka výrobce. Ne-
chceme se dostat do situace, kdy by servis ne-
chtěl uznat nějakou záruční závadu z důvodu 
údržby mimo servis výrobce. (Pozn. redakce: 
z nařízení komise (EU) č. 461/ 2010 – tzv. nové 
blokové výjimky-vyplývá, že záruky poskytované 
výrobcem vozidla nesměj být v závislosti na použití 
náhradních dílů od výrobce vozidla nebo nesměj 
být podmíněny opravami a údržbou vozidel v au-
torizované síti, a to jak z hlediska záruční doby, tak 
i prodloužené).
3. Dosahovaná úspora je v řádu desítek procent. 
Řekl bych, že se pohybuje v rozsahu 30–60 % 
oproti značkovému servisu. Další výhodou je 
rychlá dostupnost náhradních dílů, obvykle 
rychlejší než u značkových servisů.  A co nejvíce 
oceňuji, je přesná písemná kalkulace ceny opra-
vy před zahájením opravy, což je služba, kterou 
mi značkový servis OPEL či FORD neposkytne.

Servisní střediska IC fleet
Servisní střediska zapojená do Fleet programu 
IC tvoří k dnešnímu dni celorepublikovou síť 
čítající 56 míst, které mohou firmy zapojené 
do fleetu využívat. Kromě kvalitativních stan-
dardů, musí servisní středisko disponovat také 
potřebným technologickým vybavením, aby 
bylo schopné obsluhovat firmy s rozličným  
vozovým parkem. 

Hlavní výhody pro servis zapojený 
do Fleet programu
- stálý přísun zakázek

-  omezení administrativy spojené s vedením 
zakázek

- záruka dobré platební morálky
-  provize z montovaných dílů Inter Cars

Oslovili jsme také dva fleetové servisy za-
pojené do programu IC Fleet a položili jsme 
jim několik otázek týkajících se spolupráce 
v tomto programu. 
1. Jak dlouho spolupracujete s Inter Cars v rámci 
projektu IC Fleet?
2. Jakých služeb nejčastěji využívají klienti Fleet 
programu ve vašem servisu (servisní prohlídky, 
řešení poj. událostí, pneuservis atd.)?
3. Přinesla vám spolupráce ve Fleet programu 
očekávané navýšení zakázek?

Tomáš Lomozník, majitel autoservisu 
TOMSERVIS
1. Přibližně 1 rok
2. Ve Fleet programu IC provádíme na vozidlech 
klientů všechny úkony, od běžných prohlídek až 
po řešení pojistných  události. 
3. Zatím ne.

David Radev, manažer servisu  
AutoRUPEXIM
1. S IC v rámci projektu IC Fleet spolupracujeme 
od samotného počátku. Vzhledem k tomu, že se 
i sami již několik let soustřeďuje na individuální 
úzkou spolupráci s významnými společnostmi 
na českém trhu a veškeré naše služby a inovace 
přizpůsobujeme jejich potřebám a ideám, byli 
jsme schopni rychle přijmout myšlenku IC Fleet.
2. Samozřejmě k nejvyužívanějším službám patří 
i z logického hlediska pravidelné inspekční pro-
hlídky. Vozové parky fleetových zákazníků ne-
jsou nikterak staré, pokud tedy nedochází k ně-
jakým častým závadám, mělo by i být správné, 
aby taková vozidla byla v servisu pouze na pravi-
delné servisní úkony. Pokud by byla v servisu z ji-
ných příčin, bylo by to k zamyšlení, zda je takové 
vozidlo pro firemní provoz efektivní.
3. Samozřejmě jisté navýšení zakázek tato spolu-
práce přinesla, nejedná se tedy o spolupráci ne-
aktivní bez jakýchkoli zakázek. Na druhou stranu 
k projektu a spolupráci s tímto projektem přistu-
pujeme tak, že je stále ve vývoji a na počátku, 
a hodnotit efektivitu či přínosy takových projek-
tů lze až po jejich dokonalém rozběhnutí a za-
vedení. Hodnocení, jaké výhody má spolupráce 
na tomto projektu, tedy prozatím ponechme 
do některého z budoucích vydání. Za autoservis 
AutoRUPEXIM ale mohu říci, že jsme připraveni 
projekt i nadále podporovat a aktivně být jeho 
součástí při jeho dalším rozvoji.

23

F l e e T  P R o G R A m

správa oprav 
v režii Inter Cars

Co nabízíme?
▪   spojení se silným a spolehlivým 

partnerem v oblasti dodávek 
náhradních dílů

▪�   stabilní zázemí celoevropské sítě
▪�  speciální nákupní podmínky a bonusy
▪�   společný a cílený marketing na 
  celostátní i regionální úrovni
▪�   výraznou fi nanční podporu, reklamu, 
  marketing a vybavení autoservisu
▪�   kompletní softwarové řešení pro 

profesionální autoservis QS Professional
▪�   členství ve VIP Clubu Inter Cars
▪   pravidelná odborná školení
▪  zapojení do fl eet programu IC

Vaše předpoklady
▪�   nezávislý autoservis
▪�   minimálně 4 servisní stání a 2 dílenské 
  zvedáky
▪   potřebné servisní vybavení pro diagno stiku
  systémů a odbornou montáž dílů
▪�   poskytování širokého spektra profesionálních
  služeb
▪�   samostatné prostory pro příjem zakázek
▪�   parkovací místa pro zákazníky servisu
▪�    zájem na stabilním rozvoji fi rmy, včetně 

stabilizace pracovníků a jejich odborného 
vzdělávání

Staňte se členem evropské sítě 
profesionálních autoservisů!

Co nabízíme?
▪   spojení se silným a spolehlivým 

partnerem v oblasti dodávek 
náhradních dílů

▪�   stabilní zázemí celoevropské sítě
▪�  speciální nákupní podmínky a bonusy
▪�   společný a cílený marketing na 
  celostátní i regionální úrovni
▪�   výraznou fi nanční podporu, reklamu, 
  marketing a vybavení autoservisu
▪�   kompletní softwarové řešení pro 

profesionální autoservis QS Professional
▪�   členství ve VIP Clubu Inter Cars
▪   pravidelná odborná školení
▪  zapojení do fl eet programu IC

Vaše předpoklady
▪�   nezávislý autoservis
▪�   minimálně 4 servisní stání a 2 dílenské 
  zvedáky
▪   potřebné servisní vybavení pro diagno stiku
  systémů a odbornou montáž dílů
▪�   poskytování širokého spektra profesionálních
  služeb
▪�   samostatné prostory pro příjem zakázek
▪�   parkovací místa pro zákazníky servisu
▪�    zájem na stabilním rozvoji fi rmy, včetně 

stabilizace pracovníků a jejich odborného 
vzdělávání

Staňte se členem evropské sítě 
profesionálních autoservisů!
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R U B R I K AZNÁTE
SVÁ PRÁVA ?

VAŠE VOZIDLO 

www.r2rc.eu
PRO VÍCE 

INFORMACÍ 

TENTO PLAKÁT ČTĚTE V KONTEXTU S DOPROVODNÝM LETÁČKEM

v autoservisu dle vlast�
ního výběru

s autodíly dle vlastního
výběru

od prvého dne, a to i v
průběhu záruční doby

Podle současné evropské
legislativy máte právo

servisovat váš auto�
mobil :

Využijte svého práva
svobodné volby majitele 
a vlastníka vozidla – je to 
koneckonců váš majetek a 

Poster70x100 rights  8/05/09  9:50  Page 2
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R U B R I K A
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v autoservisu dle vlast�
ního výběru

s autodíly dle vlastního
výběru

od prvého dne, a to i v
průběhu záruční doby

Podle současné evropské
legislativy máte právo

servisovat váš auto�
mobil :

Využijte svého práva
svobodné volby majitele 
a vlastníka vozidla – je to 
koneckonců váš majetek a 

Poster70x100 rights  8/05/09  9:50  Page 2

JAKÉ NÁHRADNÍ DÍLY LZE POUŽÍT?

MOHU si vYbRAT JAKOUKOLiv 
sERvisNÍ DÍLNU?

Pro opravy vozidel lze použít originální díly nebo díly odpoví-
dající kvality.

“Originální náhradní díly” nejsou pouze ty, které jsou distri-
buovány výrobci vozidel, ale také ty, které jsou nositeli loga 
výrobce autodílu. Ve většině případů jsou oba typy vyráběny 
na stejné tovární lince za stejných podmínek a dle stejných 
předpisů.
Existují také “díly odpovídající kvality”. To jsou díly vyrobené 
nezávislými výrobci a jsou kvalitativně rovnocenné s origi-
nálními díly.

Váš servisní technik vám je může doporučit.

Ano! Zákazníci si mohou svobodně vybrat jakýkoliv auto-
servis. To znamená, že si mohou svobodně zvolit, kdo prove-
de servisní zásah na jejich vozidle, ať už jde o značkový nebo 
neznačkový servis.

Výrobce nemůže podmiňovat provedení záruční opravy vý-
hradním právem provádět tyto úkony v rámci své servisní 
sítě nebo výhradním právem použít pouze vlastní značkové 
náhradní díly.

V souladu s Evropskou komisí mají zákazníci právo využít 
jakýkoliv autoservis pro opravy nespadající do záručních 
podmínek, a to jak během zákonné, tak i prodloužené zá-
ruční lhůty.

Je samozřejmé, že každý servisní technik je ze zákona zod-
povědný za provedenou práci a ručí za ni. Tudíž kdokoliv, kdo 
poškodí vaše vozidlo svou nedbalou prací nebo použitím 
vadných součástek, je za své konání zodpovědný.

Stažení z provozu, bezplatný servis a záruční opravy
Výjimka z pravidel nastává, pokud závada vyžaduje opravu 
na náklady výrobce. Jakákoliv závada vzniklá při výrobním 
procesu musí být opravena výrobcem. V takových přípa-
dech, kdy náklady hradí výrobce, tj. stažení vozidla z pro-
vozu, bezplatný servis, rozsáhlé záruční opravy apod., určí 
výrobce, kde musí být práce provedeny. Výrobce rovněž 
rozhodne, které součástky mohou být použity.

Pojistné a záruční smlouvy
Tato práva lze uplatnit během záruční lhůty pouze na nedíl-
né součásti vozidla pořízené při nákupu. Pojistné a záruční 
smlouvy na samostatně zakoupené součásti nemají v tom-
to případě platnost.

A proto buďte při podpisu záruční smlouvy pozorní, abyste 
svým podpisem neomezili svá práva!

Věděli jste, že…?
80 % náhradních dílů je vyráběno výrobci náhradních dílů 
a nikoli výrobci vozidel. Ty jsou poté distribuovány do auto-
dílen nezávislými velkoobchodníky.

Věděli jste, že…?
V souladu s Evropskou komisí výrobce vozidel nemůže od-
mítnout provedení záruční opravy, jako je například vadné 
elektricky ovládané okno, jednoduše proto, že výměnu ole-
je provedl autoservis mimo oficiální servisní síť.

Využijte svobodně svých 
práv v rozhodování, 
jak a kdo naloží při
opravě s vaším autem. Ko-
nec konců, je to vaše auto!

Znáte svá práva?
Motoristé v současné době 
využívají možnosti svobodné 
volby v podmínkách popro-
dejní péče o svá vozidla, a to 
díky pravidlům stanoveným 
evropským zákonodárným 
orgánem
o volné soutěži.

A cO ZÁRUčNÍ PODMÍNKY?
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PROČ JE SÍLA VÝKONU DŮLEŽITÁ?

CASTROL EDGE SNIŽUJE KONTAKT KOVOVÝCH SOUČÁSTÍ MOTORU
AŽ O 40% OPROTI PŘEDNÍMU KONKURENČNÍMU PRODUKTU

V minulých letech jsme vyžadovali stále více síly od malých motorů. Ve skutečnosti se během posledních 5-ti až 10-ti let průměrný pracovní tlak v motoru zdvojnásobil.

Některé díly motoru, například vačky nebo kladky, jsou vystaveny tlaku více než 10 000 kg na čtvereční centimetr. Jediné co takové díly v motoru chrání je tenká vrstva
oleje. Použití nekvalitního oleje může výrazně omezit tuto ochranu a vést až ke kontaktu kovových součástí, a tím ke zvýšení tření a snížení účinnosti motoru.

Naše oleje se, stejně jako motory, stále vyvíjí. Oleje řady Castrol EDGE jsou nejvýkonnější 
a nejpokrokovější řadou olejů, jaké jsme kdy vyrobili, používající námi vyvinuté technologie:

“Přivedli jsme výkon motoru do extrému. Hlavní výhodou je naše Fluid Strength Technology™, 
která umožňuje oleji neustále reagovat a přizpůsobovat se nejnáročnějším provozním podmínkám 
– při udržení síly a nejvyšší možné míry krátkodobého i dlouhodobého výkonu motoru.”
Technologové Castrol EDGE 

Fluid Strength Technology™ aktivně zlepšuje výkon oleje, průběžně reaguje na potřeby motoru 
a přizpůsobuje se jim za všech provozních podmínek.

Cas-EDGE FST-PR-222x138_Sestava 1  12.4.12  7:16  Stránka 1

Castrol EDGE 5W-30 je syntetický motorový olej 
s  Fluid strength Technology™ speciálně vytvořený 
tak, aby splňoval nejnáročnější testy motorových 
olejů koncernu VW. Castrol EDGE 5W-30 poskytuje 
ochranu současným komplexním emisním systé-
mům po  celou dobu prodloužených výměnných 
intervalů.

splňuje specifikace:
sAE 5W-30
ACEA C3
VW 504 00/507 00
BMW longlife-04
MB-Approval 229.31/229.51
Porsche C30

objednací kódy:
EDGE 5W30 1L 
EDGE 5W30 4L
EDGE 5W30 5L
EDGE 5W30 60L, EDGE 5W30 208L

Castrol edGe 5W-30

Castrol Magnatec 5W-40 C3 kombinuje „inteligentní“ 
molekuly se syntetickou technologií zajišťující silnější 
mazací film. Vhodný pro použití v benzinových mo-
torech a dieselových motorech, včetně motorů vyba-
vených filtrem pevných částic. Díky „inteligentním“ 
molekulám poskytuje více ochrany v  době kritické 
fáze startu a  rozjezdu a  zajišťuje vynikající výkon 
za extrémních podmínek studených startů. 

splňuje specifikace:
sAE 5W-40, ACEA A3/B3, A3/B4, C3
API sN/CF, BMW longlife-04
Fiat 9.55535-s2 , GM Dexos2
MB-Approval 229.31
Renault RN 0700/RN 0710
VW 502 00/505 00 

objednací kódy:
MAGNATEC 5W40 C3 1L, 
MAGNATEC 5W40 C3 4L
MAGNATEC 5W40 C3 60L, MAGNATEC 5W40 C3 208L

Castrol magnatec 
5W-40 C3

Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40 je syntetický olej 
speciálně vytvořený tak, aby zajistil ochranu moto-
ru s  pevným servisním intervalem, minimalizoval 
škodlivé usazeniny a využíval syntetické technolo-
gie k  dosažení lepších výkonnostních parametrů 
než klasické oleje. Určen pro turbodmychadly pře-
plňované dieselové motory s  mezichladiči, včetně 
motorů PD.

splňuje specifikace:
sAE 5W-40, ACEA A3/B3, A3/B4, C3
API sM/CF, BMW longlife-04
MB-Approval 229.51
VW 502 00/505 00/505 01
Ford Wss-M2C917-A, Fiat 9.55535-s2
Renault RN 0700/RN 0710

objednací kódy: 
EDGE TD 505.01 1L
EDGE TD 505.01 4L, EDGE TD 505.01 5L, 
EDGE TD 505.01 60L, EDGE TD 505.01 208L

Castrol edGe Turbo 
diesel 5W-40

Castrol Magnatec 10W-40 A3/B4 kombinuje „inteligentní“ 
molekuly se syntetickou technologií zajišťující pevněj-
ší mazací film. Udržuje vůz na  špičkové úrovni po  delší 
dobu. Díky „inteligentním“ molekulám poskytuje více 
ochrany než jiné oleje v době kritické fáze startu a rozjez-
du, ulpívá na součástkách motoru a vytváří silnou vrstvu, 
která chrání motor v průběhu startu, rozjezdu a v době jíz-
dy. Zajišťuje ochranu motoru za všech jízdních podmínek. 

splňuje specifikace:
sAE 10W-40
ACEA A3/B3, A3/B4
API sl/CF
Fiat 9.55535-D2
MB-Approval 229.1
VW 501 01/505 00 

objednací kódy:
MAGNATEC 10W40 1L
MAGNATEC 10W40 4L, MAGNATEC 10W40 5L
MAGNATEC 10W40 60L, MAGNATEC 10W40 208L

Castrol magnatec 
10W-40 A3/B4 
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spojky Valeo ClAssIC 
nově v nabídce

Spojky Valeo CLASSIC nově 
v nabídce 
Víte, že v Evropě je 110 milionů vozidel starých 10 a více let, což je 40 % celkového vozového 
parku? Tato vozidla jsou charakteristická nejen vysokým počtem ujetých kilometrů (obvykle 
150 000 – 200 000 km), ale také nízkou zbytkovou hodnotou v rozmezí 30 000 až 50 000 Kč. 
Vyznačují se také vysokou pravděpodobností poruch a průměrně najedou jen 7000 km za rok. 
Počet těchto vozidel se v posledních letech trvale zvyšuje. Domácnosti nyní začaly více šetřit 
a koupě nových vozidel již není prioritou. Tím vzniká zcela nový potenciál trhu pro autoservisy.

Nabídka spojkových sad Valeo pro 
každý rozpočet 
V  sortimentu  výrobků  Valeo  najdeme 
2 kategorie. První a dlouhodobě úspěš-
né jsou díly určené pro prvovýbavu, tzn. 
standardní díly Valeo odpovídající spe-
cifikacím výrobců vozidel nebo přísluš-
ným standardům. 
Druhou  kategorií  je  Valeo  CLASSIC, 
což  jsou  díly  určené  pro  vozidla  starší 
deseti let. Jejich majitelé také potřebují 
zajistit  opravu  a  údržbu  svého  vozidla 
s použitím kvalitních dílů osvědčeného 
výrobce, ale nechtějí vzhledem ke stáří 
vozidla do oprav  investovat větší  sumy 
peněz.  Pro  zákazníky  představuje  Va-
leo CLASSIC  značnou  úsporu  nákladů 
oproti prémiovým dílům značky Valeo. 
Všechny  tyto produkty  lze nalézt a ob-
jednávat také v elektronickém katalogu 
xxxx. 

Čím je dán tento cenový rozdíl? 
Spojky  CLASSIC  se  liší  v  několika  pa-
rametrech  od  prémiových  dílů  Valeo. 
Jsou  přizpůsobeny  pro  vozidla  starší 
10  let.  Jejich  životnost  je  kalibrova-
ná na 50 000 km,  což při průměrném 
počtu ujetých 7000 km za rok zaručuje 
životnost na řadu let. Funkční vlastnos-
ti  těchto dílů  jsou přibližně 90% oproti 
funkčním vlastnostem pro prvovýbavu. 
Díly  Valeo CLASSIC  jsou  i  opticky  od-
lišné od prémiových - značením a bar-
vou  některých  komponentů.  Lamely 
řady Valeo premium jsou stříbrné, řady 
CLASSIC pak bronzové. Různý může být 
také počet a druh pružin  tlumičů  torz-
ních kmitů. Označení Valeo nebo CLAS-
SIC je uvedeno na všech komponentech 
spojky.  Jednoznačnou  identifikaci udá-
vá i balení, které  je u originálních dílů 
Valeo zelené a u řady CLASSIC hnědé.

Objednací 
číslo Příklady aplikací MOC bez 

DPH (Kč)

786001 VOLKSWAGEN: Golf III 1.4i (91>95), Polo 1.3 (86>90), Jetta 1.3 (84>87)  

786002
OPEL:  Astra F (91>98) 1.4, 1.4i; Combo (85>93) 1.4, 1.4i; Combo (93>2001) 1.2, 1.2i; 

1.4i; Corsa A (82>93) 1.2i, 1.4, 1.4i; Corsa B (93>2000) 1.2, 1.2i, 1.4i;  
Kadett E (84>91) 1.4S, 1.4i; Tigra (94>2003) 1.4i; Vectra A (88>95) 1.4

 

786011 VOLKSWAGEN: Golf IV 1.6i (98>02), Polo 1.6i (97>99), Polo 1.9 Sdi (96>99) 
SEAT: Toledo 1.6i (95>99), Toledo 1.9 Sdi (93>99)  

786029 FORD: Focus (2001>2003) 1.4i, 1.6i, 1.8i; Focus (98>2001) 1.4i, 1.6i, 1.8GPLi, 1.8i  

786030 VOLKSWAGEN: Polo 1.0i (94>01), Polo 1.3i (94>97) 
SEAT: Ibiza 1.0i (96>01)  

786032 VOLKSWAGEN: Caddy (95>2004) 1.4i, Polo (94>99) 1.4i, Polo (99>2001) 1.4i 
SEAT: Cordoba (96>99) 1.4i, Ibiza (93>99) 1.4i  

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

VALEO
LOGOBL2
4/11/2010

RÉFÉRENCES PANTONE

PANTONE 375 C

PANTONE 5415 C

ÉQUIVALENCES QUADRI

C 45% J 100%

C 50% N 55%

Označení Barva lamely Počet a druh 
pružin tlumičů 
torzních kmitů

stříbrná

bronzová

Valeo Classic_universal.indd   1 14.9.2012   18:59:17

Valeo 
Premium

Valeo 
Classic

Aplikace Cena

VAL801039 VAL786002
OPEL: Astra F (91>98) 1.4, 1.4i; Combo (85>93) 1.4, 1.4i; Combo (93>2001) 1.2, 1.2i, 1.4i;Corsa A (82>93) 1.2i, 1.4, 1.4i; Corsa B 
(93>2000) 1.2, 1.2i, 1.4i; Kadett E (84>91) 1.4S, 1.4i; Tigra (94>2003) 1.4i; Vectra A (88>95) 1.4/VAUXHALL: Astra II (84>91) 1.3,

3 245   

VAL801416 VAL786009
CITROËN: Xantia (93>97) 1.9TD; Xantia (97>2002) 1.9TD; Xsara (97>2000) 1.9TD; ZX 1.9TD / PEUGEOT: 306 (93>97) 1.9TD ;306 
(97>2002) 1.9D, 1.9SD, 1.9TD; 405 (92>96) 1.9TD; 406 (95>2003) 1.9TD

4 172   

VAL801422 VAL786010
AUTOBIANCHI: Y10 1.1ie/FIAT: Cinquecento 1.1i; Palio 1.1, 1.2i; Punto (93>99) 1.1i, 1.2i; Seicento 1.1i; Uno (89>95) 1.1ie; Uno 
Mondo (98>) 1.1/LANCIA: Y Ipsilon (2000>2003) 1.2i; Y Ipsilon (95>2000) 1.1i, 1.2i; Y10 1.1ie

2 493   

VAL801989 VAL786014
CITROËN: AX (91>98) 1.5D; Saxo (96>99) 1.5D; Saxo (99>) 1.5D;Xsara (97>2000) 1.5D;ZX 1.5D/NISSAN: Micra (K11) 
(2000>2002) 1.5D; Micra (K11) (92>2000) 1.5D / PEUGEOT: 106 (91>96) 1.5D; 106 (96>2003) 1.5D / ROVER: 100 1.5D

3 394   

VAL821117 VAL786017
FORD: Courrier (96>) 1.3i; Fiesta (95>99) 1.0i, 1.2i, 1.3i, 1.4i; Fiesta (99>2002) 1.2i, 1.3i, 1.4i;Ka (96>2008) 1.3i; Puma 1.4i / 
MAZDA: 121 (JA/JB) (96>) 1.2, 1.3

3 019   

VAL821177 VAL786018
RENAULT: Clio II (2001>) 1.9dTi; Clio II (98>2001) 1.9dTi; Espace III (2000>2002) 1.9dTi; Espace III (96>2000) 1.9dTi; Kangoo 
(2003>2009) 1.9dTi; Kangoo (97>2003) 1.9DTi, 1.9dCi; Kangoo Extra (98>2003) 1.9DTi; Laguna (98>2000) 1.9dTi; Laguna II 
(2001>) 1.9dCi;Lag

4 119   

VAL821183 VAL786019
NISSAN: Kubistar 1.2E/RENAULT: Clio (90>98) 1.2i; Clio Campus Evolution (2009>) 1.2i; Clio II (2001>) 1.0i, 1.2GPL, 1.2i, 1.2i GPL, 
1.4i, 3.0i; Clio II (98>2001) 1.2i, 1.4i; Kangoo (2003>2009) 1.2i, 1.2i GPL, 1.4i; Kangoo (97>2003) 1.2i, 1.4i; Kangoo Extra (98>)

2 338   

VAL821303 VAL786021
OPEL: Astra G (98>2005) 1.6i, 1.7TD; Astra H (2004>) 1.6i, 1.8i; Combo (2001>2004) 1.6i; Combo Tour (2002>2004) 1.6i; Meriva 
1.6i;Vectra B (95>99) 1.6i; Vectra B (99>2002) 1.6i; Vectra C (2002>2005) 1.6i; Vectra C (2005>) 1.6i; Zafira (2003>2005) 1.6i; 
Zafira (98>)

4 038   

VAL821340 VAL786022
CITROËN: AX (91>98) 1.0i;C15 1.1i, 1.4, 1.4i; Saxo (96>99) 1.0i, 1.1i, 1.4i; Saxo (99>) 1.0i, 1.1i, 1.4i; Xsara (2000>) 1.4i; Xsara 
(97>2000) 1.4i; ZX 1.1i, 1.4i / PEUGEOT: 106 (96>2003) 1.0i, 1.1, 1.1i, 1.4, 1.4i; 206 1.1i, 1.4i; 206+ (2009>) 1.1i, 1.4i;306 (97>2

3 039   

VAL821422 VAL786026
RENAULT: Mëgane (95>99) 1.6i; Mëgane (98>2003) 1.6i; Mëgane Classic (96>99) 1.6i; Mëgane Classic (99>2002) 1.6i; Mëga-
ne Scenic (99>2003) 1.6i

3 502   

VAL826055 VAL786029 FORD: Focus (2001>2003) 1.4i, 1.6i, 1.8i; Focus (98>2001) 1.4i, 1.6i, 1.8GPLi, 1.8i 3 492   

VAL826308 VAL786031
DACIA: Logan 1.5dCi; Sandero 1.5dCi/NISSAN: Kubistar 1.2E, 1.5dCi / RENAULT: Clio II (2001>) 1.5dCi, 3.0i; Kangoo (2003>2009) 
1.5dCi; Thalia (2001>2008) 1.5dCi

3 657   

VAL826575 VAL786032
SEAT: Arosa 1.4i; Cordoba (96>99) 1.4i; Ibiza (93>99) 1.4i;Inca 1.4i / VOLKSWAGEN: Caddy (95>2004) 1.4i; Lupo 1.4i; Polo 
(94>99) 1.4i; Polo (99>2001) 1.4i

3 374   

Víte, že v Evropě je 110 milionů vozidel starých 10 a více let, což je 40 % 
celkového vozového parku? Tato vozidla jsou charakteristická nejen vy-
sokým počtem ujetých kilometrů (obvykle 150 000–200 000 km), ale 
také nízkou zbytkovou hodnotou v rozmezí 30 000 až 50 000 Kč. Vyzna-
čují se také vysokou pravděpodobností poruch a průměrně najedou 
jen 7 000 km za rok. Počet těchto vozidel se v posledních letech trvale 
zvyšuje. Domácnosti nyní začaly více šetřit a koupě nových vozidel již 
není prioritou. Tím vzniká zcela nový potenciál trhu pro autoservisy.  
Nabídka spojkových sad Valeo pro každý rozpočet: V sortimentu výrobků 
Valeo najdeme 2 kategorie. První a dlouhodobě úspěšné jsou díly urče-
né pro prvovýbavu, tzn. standardní díly Valeo odpovídající specifikacím 
výrobců vozidel nebo příslušným standardům. Druhou kategorií je Valeo 
CLASSIC, což jsou díly určené pro vozidla starší deseti let. Jejich majitelé 
také potřebují zajistit opravu a údržbu svého vozidla s použitím kvalit-
ních dílů osvědčeného výrobce, ale nechtějí vzhledem ke stáří vozidla 
do oprav investovat větší sumy peněz. Pro zákazníky představuje Valeo 
CLASSIC značnou úsporu nákladů oproti prémiovým dílům značky Valeo.
Všechny tyto produkty lze nalézt a objednávat také v elektronickém kata-
logu xxxx. Čím je dán tento cenový rozdíl? Spojky CLASSIC se liší v několi-
ka parametrech od prémiových dílů Valeo. Jsou přizpůsobeny pro vozidla 
starší 10 let. Jejich životnost je kalibrovaná na 50 000 km, což při průměr-
ném počtu ujetých 7 000 km za rok zaručuje životnost na řadu let. Funkč-
ní vlastnosti těchto dílů jsou přibližně 90% oproti funkčním vlastnostem 
pro prvovýbavu. Díly Valeo CLASSIC jsou i opticky odlišné od prémiových 
– značením a barvou některých komponentů. Lamely řady Valeo Premi-
um jsou stříbrné, řady CLASSIC pak bronzové. Různý může být také počet a druh pružin tlumičů torzních kmitů. Označení Valeo nebo CLASSIC je uvedeno 
na všech komponentech spojky. Jednoznačnou identifikaci udává i balení, které je u originálních dílů Valeo zelené a u řady CLASSIC hnědé.

Uvedené ceny platí pro Valeo Classic a jsou maloobchodní v Kč bez DPH. Změna cen vyhrazena



Aventador J: Nejextrémnější 
lamborghini ostré jako břitva 
Extrémní. To je asi nejvhodnější slovo, jakým lze charakterizovat lamborghini Aventador J, před-
stavené na  jaře 2012 v  Ženevě. To, že automobilka z  italského sant'Agata Bolognese letos vyruku-
je s nějakou nadupanější verzí svého nejnovějšího modelu, se všeobecně čekalo. Realita ale předčila  
i ty nejbláznivější představy…

Šéf Lamborghini Stephan Winkelmann měl 
pravdu, když při odhalení Aventadoru J pro-
hlásil, že jde o nejextrémnější otevřené Lam-
bo v historii značky. Nejedná se o žádný 
kabriolet odvozený od standardního kupé 
Aventador, dokonce ani o roadster. Lamborghini  
Aventador J je prostě extrémní speedster, který 
dává už na první pohled najevo, že jízda v něm 
je zážitek pouze pro otrlé a skalní fanoušky rych-
lých kol. Vůz je sice odvozen od modelu Aventa-
dor LP700-4, avšak mnoho společných součás-
tek byste nenašli.

Ačkoliv bychom „jéčko“ mohli popsat jako super-
moderní, koncepcí navazuje na některé slavné 
předky ze stáje Lamborghini – např. na Diablo 
Roadster z roku 1992 nebo Concept S z roku 
2005. Na slavné předchůdce odkazuje i barva – 
červené se u Lamborghini v poslední době úz-
kostlivě vyhýbali a až Aventador J toto pravidlo 
porušil. A proč ne, v červené to slušelo takovým 
legendám jako Miura nebo Countach. 

teplé oblečení a ochranné přilby Jsou 
kvůli absenci čelního skla nezbytností

Když se na Aventador J poprvé podíváte, bu-
dete mít možná i strach se ho dotknout, abyste 

se nepořezali. Až tak ostře a agresivně půso-
bí jeho futuristické tvary, ještě podtržené už 
zmíněnou rudou barvou nebo karbonovými 
detaily. Kompozitu ostatně na tomhle voze na-
jdete požehnaně – základem jeho konstrukce 
je totiž monokok právě z tohoto materiálu. Příď 
vozu připomíná spojlery formule 1, zádi domi-
nuje stavitelné přítlačné křídlo a pod dvojitým 
difuzorem se šklebí čtveřice koncovek výfuku. 
I kdyby však tyto prvky byly ještě výraznější, nej-
charakterističtějším rysem „jéčka“ by se nestaly 
– tím je jednoznačně absence čelního skla. Mís-
to okna totiž před kokpitem najdete pouze dva 
malé deflektory, zabíhající až do dveří. Ty jsou je-
dinou ochranou před vzduchem proudícím zá-
vratnou rychlostí kolem jedoucího speedsteru, 
zatímco nad bezpečností řidiče a spolujezdce 
(či spíše pilota a kopilota?) bdí ochranné oblou-
ky za sedadly. Teplé oblečení a ochranné přilby 
jsou tak pro posádku nezbytností. Zjednoduše-
ně řečeno – v Aventadoru J si řidič připadá asi 
jako na superbiku, jen s tím rozdílem, že má pod 
sebou čtyři kola. Chybějící čelní sklo je příčinou 
další nepřehlédnutelné designové perličky – 
centrálního zrcátka umístěného na pylonu.
 
I přes extrémně odlišnou vizáž přece jen  
na „jéčku“ něco z původního Aventadoru zůsta-

lo. Asi se budete divit, ale jde o motor. Vidlicový 
dvanáctiválec o objemu 6,5 litru, výkonu 700 
koní a točivém momentu 692 Nm je uložen 
před zadní nápravou a startuje se pomocí tla-
čítka. Kryt pohonné jednotky ve tvaru X, který 
nezapře inspiraci u Murciélaga Roadster, je 
součástí rámu vozu. Od kupé zdědil speedster 
také patentovanou sedmistupňovou převodov-
ku ISR (přeřazení trvá pouhých 50 milisekund) 
a pohon všech kol, stejně jako jejich zavěšení 
typu pushrod. Mimochodem, ani v kolech sa-
motných nechybějí karbonové části a fandové 
sant'agatské automobilky si jistě všimnou jejich 
podobnosti s koly modelu Reventón. A jakou 
tato výbava dává Aventadoru J do vínku maxi-
mální rychlost? Přesný údaj výrobce nezveřejnil, 
nicméně je určitě vyšší než 300 km/h. Zkuste si 
takové tempo představit bez čelního skla před 
sebou…

Úspoře každého Gramu se podřídilo vše 
a aventador J tak váží Jen 1 575 kG

Za volant se dostanete po vyklopení dveří do-
předu a vzhůru. Interiér je strohý a ryze spor-
tovní. Jednoznačně ukazuje, že konstruktéři se 
snažili hmotnost speedsteru co nejvíce snížit. 
Z karbonu jsou tak kromě šasi třeba i sedačky, 
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také samotný interiér charakterizuje všudypří-
tomný Carbonskin (kombinace uhlíkových vlá-
ken s epoxidovou pryskyřicí). Úspoře každého 
gramu se podřídilo vše, proto by řidič marně 
hledal např. klimatizaci nebo navigaci. Drastic-
ká redukční kúra zabrala a „jéčko“ se tak může 
pochlubit hmotností pouhých 1 575 kilogramů. 
Co se týče přístrojového vybavení interiéru, 
tvoří ho dva plně programovatelné TFT displeje  
pod volantem.  

Pokud by vás zajímalo, co znamená písmeno „J“ 
v názvu konceptu, výrobce k němu šíří zajímavé 
zdůvodnění. Prý odkazuje na přílohu J sportov-
ních řádů Mezinárodní automobilové federace 
FIA. Ta udává, kolik musí být vyrobeno sériových 
vozů, aby mohl být daný model homologován 
pro závody. U Lamborghini tak evidentně mají 
smysl pro humor – v češtině by „J“ totiž mohlo 
odkazovat na „jediný“. Ano, Aventador J zůstane 
osamocený a jedinečný. Ale neskončí někde 
v muzeu – tento prototyp byl od počátku určen 
k prodeji a kupce si údajně již našel. O ceně ra-
ději ani nebudeme přemýšlet, i když v tisku se 
objevily zmínky o dvou miliónech eur… 

Pro zájemce o Lamborghini Aventador bez stře-
chy ale i tak máme dvě dobré zprávy. Za prvé, 
v Sant'Agatě připravují sériovou výrobu Aven-
tadoru Roadster, který bude prodáván po boku 
kupé. A za druhé – londýnská karosárna Prin-
diville plánuje postavit limitovanou sérii Aven-
tadoru J, jejíchž osm kusů vznikne přestavbou 
standardního modelu. Nepůjde o přesné ko-
pie prototypu, ale Britové slibují výrazně nižší 
hmotnost než u kupé, rozsáhlé použití kar-
bonových vláken, přeprogramování motoru 
na 805 koní nebo titanový výfukový systém. 

Otevřené Aventadory od Prindiville navíc ustou-
pí od spartánského vybavení originálu a nabíd-
nou řidiči pětipalcovou LCD obrazovku, zábavní 
systém a navigaci. Zkrátka spojení příjemného  
s příjemným…     

Te x t  M i r o s l a v  M a š e k ,  f o t o  a r c h i v     

Lamborghini Aventador J v číslech

Motor:

vidlicový 
dvanáctiválec 

o objemu  
6,5 litru

Maximální výkon: 700 koní

Maximální točivý 
moment: 692 Nm

Délka/šířka/výška:
4 890/2 030/
/1110 mm

Pohotovostní 
hmotnost: 1 575 kg

Maximální rychlost:
nezveřejněna 

(přes 300 km/h)
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Je tu opět zimní období a s ním spojený nákup 
zimních pneumatik. I letos se můžete spoleh-
nout na rozsáhlou nabídku společnosti Inter 
Cars v sortimentu pneumatik, disků a dalšího 
zimního příslušenství. Atraktivní ceny, vylepšený 
systém dodávek pneumatik a zejména šíře sor-
timentu – to vše vám nabízíme v zimní sezoně 

2012. Letošní nabídku jsme pro vás obohatili 
o pneumatiky finského výrobce Nokian, které 
se dlouhodobě objevují na prvních místech 
v celé řadě nezávislých testů. Novinku letos 
uvádí na trh i výrobce Continental, konkrét-
ně WinterContact TS850, která stejně jako její 
předchůdce TS830 dopadla v nezávislých tes-

tech na výbornou. I tento nejnovější přírůstek 
od Continentalu naleznete v nabídce Inter Cars  
v mnoha rozměrech. 

Pro zjištění dostupnosti pneumatik a konkrétní 
cenovou nabídku kontaktujte nejbližší pobočku 
Inter Cars.

Komplexní diagnostické zařízení 
s intuitivním ovládáním v novém kabátě: 
Vestavěné LED světlo v diagnostickém  
konektoru; 

„Flight recorder“ – zaznamenávání dat  
během jízdy; 

VIN – vyhledávání automobilu pomocí  
VIN a možnost načíst VIN přímo z vozidla.

Výhody:
•	 	Jednoduché	 na	 obsluhu,	 poskytuje	 široké	

spektrum funkcí
•		 	Software	pro	PC	(Vista,	XP)
•		 Rychlá	intuitivní	obsluha
•		 Bezdrátová	komunikace	(Bluetooth)
•		 Velice	praktické,	malé	a	mobilní	VCI
•		 	Databáze	 s	 více	než	 30	000	položkami	 (47	

značek automobilů) 
•		 Jednoduchá	aktualizace	softwaru

•		 Výborný	poměr	cena/výkon
•		 	Zařízení	 lze	 po	 skončení	 licence	 dál	 

používat 
•		 Kompletně	v	českém	jazyce

Licence opravňuje uživatele po dobu jednoho 
roku využívat pravidelně vydávané aktualizace 
(3–4 ročně). Po vypršení licence není funkce 
zařízení nijak omezena a lze ho v plné míře vyu-
žívat. Pro opětovnou možnost využití aktualizací 
stačí zakoupit znovu roční software. Neplatí se 
žádné zpětné poplatky za dobu, kdy zařízení ne-
mělo aktivní licenci.

Diagnostické zařízení včetně roční licence nyní 
za akční cenu: 39. 900,-

Cena je uvedena bez DPH, akce platí do vy-
prodání zásob nebo do odvolání. Právo  
změny vyhrazeno.

Nabídka zimních pneumatik

Diagnostika 
DElPHI Ds 150 za akční cenu!
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silná trojkombinace 
– sACHs, VAlEo, lUK

SACHS VALEO LUK
ø mm Aplikace

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

3000 842 803 2 412 VAL826466 5 152 619 3039 00 3 172 190 ŠKODA Fabia 1,4 2000–

3000 951 051 3 201 VAL826362 3 621 619 3075 00 5 927 190 VW Polo / SEAT Ibiza / ŠKODA Fabia 1,2 01– 

3000 822 601 3 400 VAL821494 4 487 621 3014 09 3 514 210 VW / AUDI / ŠKODA /SEAT 1,6 (74 kW) 96–

3000 814 001 3 201 VAL821229 3 590 620 2195 00 2 165 200 ŠKODA Felicia 1,9D mot. AEF 95–

3000 970 001 8 315 VAL826712 8 549 623 3209 00 8 337 228
ŠKODA Octavia,Superb 1.6TDi,1.9TDi 04– / VW Golf V, Touran 1.9TDI 03-
–01/2010

3000 950 009 4 140 VAL826033 4 162 623 3043 00 4 167 228
PEUGEOT 206/307/406 2,0HDI 90 12/99– / CITROËN C3 1,4 16V/C5 2,0 HDI 
01–

3000 950 022 1 840 VAL821256 1 856 619 2194 00 1 989 190 ŠKODA Felicia 1,6 mot.AEE 95–

3000 844 701 5 510 VAL826508 5 160 623 3301 00 5 531 228
ŠKODA Superb 1,9TDi / PASSAT 1,9TDI 08/98–11/00; AUDI A6 1,9TDI 
07/00–  mot. AJM

3000 836 701 3 643 VAL821340 3 841 618 3003 00 3 667 180 PEUGEOT 106 / 206 /306; AX 86–98 /SAXO 1.0i/1.4i 9/99–

3000 951 005 5 110 VAL826317 9 156 622 2235 00 5 113 228
VW / AUDI / SEAT / ŠKODA 1,9 TDi 97-; ŠKODA Octavia 1,8T 97- / AUDI A3 
1,8T 97–

3000 951 725 3 790 VAL821365 3 927 620 3002 00 3 840 200
CITROËN Berlingo / Xsara 1,9D 98–; /PEUGEOT Partner 1,9D 96–;206 1.9D 
9/98–

3000 951 307 6 910 VAL821359 6 627 624 3096 00 8 118 235
FIAT Ducato / PEUGEOT Boxer 2,8JTD/HDI 98–02/ CITROËN Jumper 2.8HDI 
02–

3000 561 001 3 240 VAL801258 3 286 620 1148 00 3 264 200 CITROEN Xantia / Xsara / PEUGEOT 306 / 405 / 406 1,6/1,8i –98

V nabídce sortimentu firmy Inter Cars nalez-
nete širokou nabídku spojkových dílů a kom-
ponentů od výrobců se zaměřením převážně 
na japonské a korejské automobily, jako Aisin, 
Exedy, Jakoparts a NKK, nebo od výrobců se za-
měřením převážně na evropský trh, jako LuK, 
Sachs a Valeo. Kromě těchto tří značek nalez-
nete v našem sortimentu i značku NEXUS, která 
je v naší nabídce významně zastoupena více 
než 300 položkami pro osobní i nákladní vozy. 
Výrobce spojek NEXUS je držitelem certifikátů 
kvality a zároveň dodavatelem do prvovýroby 
mnoha evropských, amerických a asijských 
značek. Dnes se v prodejním tipu zaměříme 
na evropský trh a představíme vám silnou 
trojku výrobců spojek, z nichž každá má své za-
stoupení v nabídce Inter Cars.

SACHS 
Historie firmy Sachs začala před více než sto 
lety a zanedlouho po svém založení se fir-
ma začala zabývat výrobou komponentů pro 
motorová vozidla. Jednalo se hlavně o spojky 
a tlumiče. V tomto oboru během své existen-
ce dosáhla firma značných úspěchů a lze říci, 
že jich dosahuje dodnes. K úspěchům lze jistě 
připočítat i účast v závodech formule 1 (BMW 
Sauber F1 Team), 24 Le Mans, Porsche Cup, 
Ford Martini Team a dalších. Firma vyrábí a do-
dává samozřejmě i do prvovýroby automobilů, 
které potkáváme denně na silnicích, a nabízí 
také komponenty na trhu s náhradními díly. 
Jedná se o výrobky s vysokou kvalitou, které 
jsou konstruovány, zkoušeny a následně vy-
ráběny s nejvyšší možnou pedantností. Firma 
Sachs disponuje vývojovým a zkušebním cen-

trem, které díky jeho kvalitě využívají i mnohé 
závodní týmy, a je v současnosti jediným vý-
robcem tlumičů a spojek, který tímto centrem 
disponuje. Během své existence se firma Sachs 
rozrostla prakticky do celého světa a dostala se 
na přední pozice pomyslného žebříčku mezi  
ostatními výrobci. 

Produkty SACHS v nových modelech aut: Nový 
Golf šesté generace má ve svém nitru spojku 
a dvojhmotový setrvačník od Sachs, stejně jako 
nová Ibiza a také Opel Insignia! 

VALEO 
Jedno ze tří aut v Evropě je vybaveno spojkou 
od Valeo. Dnes tvoří nabídku více než 1 100 
položek kompletních sad a 700 položek spoj-
kových dílů a tato nabídka se neustále rozšiřuje 
a roste i její nabídkový rozsah pro osobní auto-
mobily, lehká užitková vozidla, nákladní vozidla 
a zemědělské traktory. Spojky Valeo jsou vyrá-
běné ve 12 výrobních závodech, na 4 konti-
nentech a distribuované do 80 zemí světa. Klí-
čové výhody hovořící pro Valeo: Široký rozsah 
pokrývající 98 % evropského vozového parku; 
vysoce kvalitní díly vycházející z technologií 
vyvinutých pro OE trh a dostupné pro trh s ná-
hradními díly; nejnovější technologie: radiální 
dvojhmotový setrvačník, flexibilní setrvačník, 
3dílná sada včetně centrálního hydraulického 
vypínacího ložiska, 4dílná sada s pevným setr-
vačníkem, samoseřizovací spojka. 

LUK 
Společnost LuK GmbH & Co. oHG ( „Lamellen 
und Kupplungsbau“ neboli „Výrobce lamel 

a spojek“) zahájila svou činnost v Bühlu před 
40 lety. Pro automobilový trh objevila spojku 
s talířovou pružinou, která byla v té době pře-
vratnou inovací. Společnost se i nadále orien-
tuje na nové technologie a od svého vzniku 
přišla na trh s několika novinkami nejen v ob-
lasti spojek. Mezi nejvýznamnější patří samo-
nastavitelná spojka SAC (Self Adjusting Clutch), 
která zajišťuje stejnou ovládací sílu během celé 
životnosti spojky. Poprvé ji použily automobil-
ky Toyota a Ford a dnes tvoří SAC spojky již více 
než 70 % celkové produkce spojek LuK. 
Na dnešním trhu spojkových komponentů 
musí spojky splňovat několik požadavků, které 
mají zásadní vliv na pohodlí ve vozidle. Platí to 
pro výchozí funkce rychle se měnícího převodu, 
tlumení vibrací a potlačení hluku. Spojky LuK se 
vyznačují vynikajícím výkonem v širokém rozsa-
hu otáček, vysoce účinným přenosem, štíhlou 
linií v rozměrech, zabezpečením proti zpětné-
mu rázu a dlouhou životností. Hlavní výrobci 
užitkových vozidel se mohou spolehnout na vy-
sokou kvalitu a inovace společnosti LuK v oblas-
ti týkající se výroby spojek. Zajišťují bezpečnost 
a spolehlivost, které jsou nezbytné zejména při 
dlouhých cestách a transportech (nákladní do-
prava, autobusy). Spojky nabízené společností 
LuK Aftermarket Service jsou dostupné všem 
výrobcům po celém světě. 
To, že ve firmě LuK nezanedbávají další vývoj, 
potvrzuje i skutečnost, že v centrále společ-
nosti pracuje ve výzkumu více než 700 lidí. Ce-
losvětově má LuK přes 8 000 zaměstnanců v 6 
výrobních závodech. Spojky LuK jsou díky své 
kvalitě montované do prvovýroby a získávají 
řadu ocenění od jednotlivých automobilek. 

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



CART999 CT12 PLUS 1,5L

CART999 CT12 PLUS 5L

CART999 CT12 PLUS 20LCART999 CT12 PLUS 60L CART999 CT12 PLUS 200L

NEMRZNoUCí KAPAlINY

Specifikace Popis Objednací kód Balení

G11

Cartechnic nemrznoucí směs pro chladiče. Chrání před mrazem a přehřátím 
po celý rok. Vhodná pro motory vyrobené z litiny, hliníku nebo kombinace obou 

materiálů. Pro vhodnou kapalinu do chladičů pro konkrétní vůz se vždy řiďte dopo-
ručením výrobce automobilu. Cartechnic nemrznoucí kapalina je bez potenciálně 

škodlivých látek, jako jsou amin, dusitany a fosfáty. Ochrana proti mrazu  
do –36 ° C při ředění v poměru 1 : 1.

CART999 1,5L 1,5 l
CART999 5L 5 l

CART999 20L 20 l
CART999 60L 60 l

CART999 200L 200 l

G12

Cartechnic nemrznoucí směs pro chladiče CT 12 na bázi ethylenglykolu. Je bez ob-
sahu potenciálně škodlivých látek, jako jsou amin, dusitany, fosfáty a silikáty. Chrání 
proti korozi. Nabízí ochranu proti mrazu a korozi pro motory z litiny a hliníku nebo 
kombinace obou materiálů. Ochrana proti mrazu do –36 °C při ředění v poměru 

1 : 1. ATR doporučuje tento produkt pro vozidla, která vyžadují následující specifika-
ce: VW TL 774 F, MAN 324 SNF, MB 325.3, SCANIA, VOLVO atd.

CART999 CT12 PLUS 1,5L 1,5 l
CART999 CT12 PLUS 5L 5 l

CART999 CT12 PLUS 20L 20 l
CART999 CT12 PLUS 60L 60 l

CART999 CT12 PLUS 200L 200 l

G12++

Nemrznoucí kapalina do chladičů CT12++. Vhodná pro motory vyrobené z litiny, 
hliníku nebo kombinace obou materiálů. Poskytuje ochranu před mrazem a ko-
rozí motoru. Bez škodlivých látek jako jsou borax, amin, dusitany, fosforečnany 

a křemičitany. ATR doporučuje Cartechnic nemrznoucí směs CT 12 + + pro osobní 
automobily, které vyžadují následující specifikace: VW TL 774 G, TB 1451

CART999 CT12 ++ 1,5L 1,5 l
CART999 CT12 ++ 5L 5 l

CART999 CT12 ++ 20L 20 l
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Společnost ATR je jedna z největších  firem půso-
bících na trhu s náhradními díly pro automobily. 
CARTECHNIC je řada výrobků právě od této ně-

mecké společnosti a splňuje požadavky motoristů 
na kvalitní výrobky s výborným poměrem cena/
výkon. Na začátku byly v nabídce pouze nemrz-

noucí směsi pro chladiče a ostřikovače. Postupem 
času se však nabídka rozrůstala a v současné době 
nalezneme v této řadě více než 500 položek.



ZIMNí PŘíslUŠENsTVí

AUToCHEMIE

AKUMUlÁToRY

Popis Výrobce Objednací číslo
Zimní clona na přední okno (š = 150–175 cm; v = 90 cm) KEGEL 5-3311-246-4010
Zimní clona na přední okno (š = 115–134 cm; v = 85 cm) KEGEL 5-3303-246-4010
Zimní clona na přední okno (š = 135–146 cm; v = 100 cm) KEGEL 5-3307-246-4060
Sněhové řetězy (165/70R14, 175/65R14) JOPE E9/50
Sněhové řetězy (185/65R15,195/65R15) JOPE E9/80
Sněhové řetězy (195/70R15, 205/55R16) JOPE E9/90
Košťátko se škrabkou (50 cm) TOM-PAR SZCZOTKO-SKROBACZKA NT50
Škrabka na sklo TOM-PAR SKROBACZKA NT30
Startovací kabely (400 A, 3 m) BORG-HICO KRZ005
Startovací kabely (600 A, 4 m) BORG-HICO KRZ008
VALEO stěrač Compact (2 ks), 530 + 480 mm VALEO VAL576014
BOSCH stěrače – řada Aerotwin 530 + 475 mm BOSCH 3 397 118 902
VALEO stěrač Compact (2 ks), 510 mm VALEO VAL576007
VALEO stěrač Standard (1 ks), 350 mm VALEO VAL567766
VALEO stěrač Standard (1 ks), 450 mm VALEO VAL567771
VALEO stěrač Standard (1 ks), 400 mm VALEO VAL567769
BOSCH stěrače – řada Aerotwin 600 + 475 mm ( Audi, Škoda, VW) BOSCH 3 397 118 936
BOSCH stěrače – řada Twin 530 + 475 mm pro VW BOSCH 3 397 001 584
VALEO stěrač Compact (2 ks), 550 mm VALEO VAL576010
BOSCH stěrače – řada Areotwin 600 + 450 mm se spojlerem BOSCH 3 397 007 187

Popis Výrobce Objednací číslo Balení
Odmrazovač skel automobilů působící do –37 °C AUTOLAND ALD MORS ATOMIZER 750ML 750 ml
Odmrazovač skel automobilů působící do –58 °C AUTOLAND ALD MORS SPRAY 600ML 600 ml
Přípravek proti zamrznutí nafty působící do –40 °C AMTRA LTD DEPRESATOR DIESEL 25-014 500 ml
Přípravek proti zamrznutí nafty působící do –40 °C AMTRA LTD DEPRESATOR DIESEL 25-016 1 000 ml
Aditivum do nafty CASTROL TDA 0,25L 250 ml
Aditivum do benzínu CASTROL TBE 0,25L 250 ml
Silikonový sprej CRC CRC SILICONE SPRAY 400ML 400 ml
Odmrazovač zámků PARYS DEG MINI ODMRAZACZ 50ML 50 ml
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V naší nabídce naleznete širokou škálu akumulátorů.

Pro aktuální nabídku a ceny kontaktujte pobočky Inter Cars.



Akční podzimní nabídka pneuservisních setů.

BOSCH VYVAŽOVAČKA WBE4230
Index: 1 694 100 224

3D vstup – 2x automatické ramínko na měření  
vzdálenosti (vzdálenost, průměr disku,  
šířka disku). Profesionální automatická  
vyvažovačka pro kola osobních, lehkých  
užitkových vozidel i motocyklů.  
Displej lCD, automatické měření  
parametrů vyvažovaného kola  
s programy AlU. V ceně: základní sada  
kónusů, kleště na závaží, kryt kola.

BOSCH ZOUVAČKA TCE4420
Index: 1 694 100 080

Zouvačka s pneumatickým odklápěným  
ramenem. Pro ráfky s průměrem do 23”(vnitřní  
uchycení). speciální mechanické blokování.  
Pneumatické vyzouvání. samocentrovací čelisti.   
Vhodné pro malé a středně velké servisy.  
Upnutí: 10”–20” vnitřní, 13”–23” vnější, šířka 
ráfku 3”–10”, max. průměr kola 1 000 mm. 
Plastové krytky na všechny exponované  
části.

PODZIM 2012
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FASEP VYVAŽOVAČKA, Index: FAS B221.G2.A
2D vstup – automatické ramínko na měření 
vzdálenosti, (vzdálenost, průměr disku) Intuitivní 
uživatelské nastavení, AlU programy, automatický 
sTART-sToP, nízkootáčková, blokování pedálem, 
autokalibrace, autodiagnostika, systém  
s 3 senzory pro vysokou přesnost vyvážení,  
AlU-s programy pro hliníkové disky,  
program dělení závaží sPlIT, program  
pro motocykly, průměr ráfků: 8 “–26”,  
šířka kola: max 16“; max. hmotnost  
kola: 75  kg. V ceně: základní sada  
kónusů, kleště na závaží, kryt kola.

EVERT ZOUVAČKA, Index: EVERT885IT
Pneumatické odklápění ramene dozadu,  
pneumatické blokování hlavy ramene ve V i H směru,  
možnost dokoupit pomocné rameno, plastové  
krytky na všechny exponované části, výkon  
motoru 0,75/1,1kw, tlak 8–10bar, vnitřní uchycení 12”–23”,  
vnější uchycení 10”–20”, maximální šířka disku 41”,  
hmotnost 240  kg.

EVERT VYVAŽOVAČKA, Index: EVERTACB956B
2D vstup – automatické ramínko na měření 
vzdálenosti (vzdálenost, průměr disku). Množství 
funkcí pro rychlou práci. Grafický lED displej, max. 
hmotnost kola 75  kg, pro kola 10”–30”,  
šířka disku do 20” , max. šířka kola 47”.  
Inteligentní systém pro dynamické  
a statické vlastnosti, pro AlU  
amotocyklové programy vyvažování.  
Autokalibrace, autodiagnostika,  
4 funkce AlU.  Jednoduchá kalibrace.  
Ukrytí závaží. Unikátní systém AlU  
projektován pro motocykly. 
V ceně: základní sada kónusů,  
kleště na závaží, kryt kola.

105.000,- 112.459,-
MOC bez DPH:

129.000,- 155.000,-
MOC bez DPH:

FASEP ZOUVAČKA,  Index: FAS RAE.2102.22.2V
Pro ráfky do 22”. Max. průměr kola: 39“.  
Max. šířka kola: 14,5“. Vyzouvací síla při 10 Bar 2 800Kg,  
prac. tlak 8-10 Bar, max. točivý moment 110 kgm,  
hlučnost <70 db,  pneumatické odklápění  
ramene ovládané pedálem,  pneumatické  
uzamykání hlavy ramene ve V i H směru.  
Autoregulace vzdálenosti mezi montážní  
hlavou a ráfkem, otáčky stolu 6  ot./min.  
V ceně: montážní páka, kontrolní manometr,  
dvourychlostní motor, 3 sady plastových  
krytek na všechny exponované části. 

49.000,- 71.400,-
MOC bez DPH:

Nabídka platná pro registrované zákazníky společnosti Inter Cars. Ceny platí do vyprodání zásob nebo do odvolání. 
Na nabízené dárky zdarma není poskytována záruka. Právo změny vyhrazeno. 

Ke každému zakoupenému pneusetu jako dárek zimní bunda
Inter Cars a nabíječka baterií BosCH BATTMAX zdarma!

AKČNÍ CENA ! bez DPH:

AKČNÍ CENA ! bez DPH:

AKČNÍ CENA ! bez DPH:



PROFITOOL páčidlo 
nákladních pneumatik 
10T. 
v sadě je lis, 3 válce, 
pumpa, vedení, spojka.

Index IC: 0XPTBR0008

UNITROL páčidlo pneumatik
Index IC: UNITROL W-R-1

PROFITOOL nůžko-
vý zvedák.

 Pneuservisní zvedák 
nízkého zdvihu, 

nosnost: 2 800 kg, 
hydraulický, 

výška zdvihu: 1 200 
mm, minimálna výška: 

135 mm, mobilní.

Index IC: 0XPTPF0003

EVERT 
Vozík a stojan pro přemísťování 

kol a pneumatik osobních vozidel.
Index IC: EVERTBJT400 

EVERT 
Vozík a stojan pro přemísťo-
vání kol a pneumatik.

Index IC: EVERTW4 

EVERT 
Horizontální odrážeč 

pneumatik od disků.

Index IC: 
EVERTBB700 

 

EVERT Vana pro testo-
vání pneumatik, rozměry: 
1 100 x 1 100 x 1 900 mm, max. 
rozměr kola 820 x 340 mm 

Index IC: EVERTBJT820   

EVERT
Rozpínák pneu-
matik. otočné 
360° uchycení, 
regulovatelný 
rozsah, 4 stupně 
nastavení síly 
rozpínání.

Index IC: 
EVERTBJM275

EVERT 
Vozík  pro přemísťo-

vání kol a pneumatik.
 

Index IC: 
EVERTWT600 

EVERT 
Zařízení pro huštění pneumatik.
s inflátorem a deflátorem ovládané elektronicky.
Max. šířka kola 300 mm. 
Max. průměr kola 850 mm. 
Max. hmotnost kola 50 kg.

Index IC: EVERTIT700 

EVERT
Generátor 
dusíku, napájení 
stlačeným 
vzduchem 6–10 
Bar, čistota vytvo-
řeného dusíku 
95–99 %, výdej-
nost 58l/min., 
max. tlak dusíku 
7 bar, nádrž 50 l,
displej lED, 
hmotnost 104 kg.
Index IC: EVERTNI36

EVERT  Zvedák kola,
nosnost  50 kg 

Index IC: EVERTBJ03

EVERT 
Regál na pneumatiky, 
hmotnost 44,5 kg, rozměry: 
700 x 1800 x 2350mm, 

Index IC: EVERTBJT250   

Hydraulický nůžkový zvedák
ideální pro pneuservisní a karosářské dílny. Nosnost 
3 000 kg, výška zdvihu 1 000 mm, min. výška 105 mm, 
protiskluzový systém plošiny, prodloužené plošiny, 
pneumatický blokovací systém, volitelně lze  
dokoupit sadu pro zmobilnění zvedáku.

Index IC: 
EVERTMR30

Sada pro mobilitu zvedáku 
MR30

Jednoduchá, cenově příznivá 
sada pro instalaci na zvedák 

MR30 pro jeho možnost 
přemisťování po dílně –

na rovném povrchu.

Index IC: 
EVERTMOBILKIT

Index IC: Nasávané množství m3/h Objem nádoby (l) Počet válců Instalace
Výkonnost  

m3/h
Max tlak (bar) kW Napětí Hmotnost  kg

ORLIK PKS 4/50 7,4 50 1 Mobilní 4,3 10 0,75 3 x 400 V 42

ORLIK PKS 9/100 15,1 100 1 Mobilní 9 10 1,5 3 x 400 V 85

ORLIK PKS 17/150 26,9 150 1 Mobilní 17 10 3 3 x 400 V 96

ORLIK PKS 28/300 44 300 2 Mobilní 28 10 4 3 x 400 V 176
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What does your Intelligent 
Trailer look like?
Discover how you can improve return on investment in your business 
by customizing your trailer functions.

INTELLIGENT TRAILER PROGRAM helps you to 
reduce OPERATIONAL COSTS while increasing 
SAFETY and COMFORT for your DRIVERS. 

Jak může vypadat Váše
inteligentní přípojné vozidlo?
Zjistěte, jak můžete zvýšit návratnost investice ve Vašem podnikání, 
díky přizpůsobení funkcí na vozidle.

Program INTELIGENTNÍ PŘÍPOJNÉ VOZIDLO Vám
pomůže snížit PROVOZNÍ NÁKLADY, zvýšit
BEZPEČNOST a KOMFORT pro Vaše ŘIDIČE.
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  T

WABCO knows that in 
today’s cost-conscious 
world, trailer options must 
add value from the onset. 
That’s why we have 
launched the Intelligent 
Trailer Program – a 
flexible solution to bring 
you exactly the efficiency, 
performance, safety and 
driver comfort functionality 
that you want.

Simply check the boxes to start 
building your customized system 
and call a WABCO Technical Advisor 
to discuss your needs further. 

Alternatively, go to 
www.wabco-auto.com/findwabco

Intelligent Trailer Program:   T

Review Intelligent Trailer program functionalities at 
www.wabco-auto.com/intelligenttrailer

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

Program pro inteligentní přípojné vozidlo: 

ZLEPŠENÁ EFEKTIVITA VOZIDLA A
UDRŽITELNOST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

TrailerGUARD™ Telematika
Naše řešení Telematiky na přípojném vozidle
zvyšuje bezpečnost, zabezpečení a hospodárnost
díky monitorování, hlášení a analýzám všech 
kritických provozních dat.

IVTM Sledování tlaku v pneumatikách
Integrovaný systém sledování tlaku v pneumatikách  
upozorňuje na příliš vysoký i nízký tlak a zvyšuje 
tak hospodárnost a bezpečnost.

ECAS Optimální jízdní úroveň
Šetří až 100€ na spotřebě vozidla za rok díky
snížené spotřebě vzduchu v pérování

Imobilizér
Zamče Vaše vozidlo pomocí unikátního PIN kódu.

Ovládání zvedací nápravy
Zvedací náprava je automaticky zvednutá (bez 
zásahu řidiče) v případě, že je vozidlo prázdné a 
zajistí tak optimální provozní hospodárnost. 

Paměť nakládací úrovně
Programovatelná paměť výšek vozidla umožní
dosáhnout optimální hospodárnost a bezpečnost 
na cestách.

OptiLoad™
Zlepšuje provozní hospodárnost díky automatickému
vyvarování se přetížení hnacích náprav tahače.

Signalizace přetížení
Zvyšuje provozní hospodárnost a bezpečnost 
měřením zatížení náprav a upozorněním v případě
přetížení.

Multi-napájení
Zjednodušuje provoz soupravy díky možnosti 12V i
24V napájení z tahače, bez nutnosti převaděče 
napájení.

Ochrana měchu pérování
Chrání měchy pérování a pneumatiky vozidla, 
snižuje opotřebení a zvyšuje životnost komponent.  
.

WABCO si uvědomuje, 

že přídavné funkce na

Vašem vozidle, musí

přinést  přidanou hodnotu

již od první chvíle užívání.

Toto je důvod, proč jsme

spustili program

Inteligentní přípojné

vozidlo – flexibilní

řešení pro jasný přínos 

efektivity, výkonu,

bezpečnosti

a funkčního komfortu

řidiče.

Jednoduše se podívejte na políčka
a poskládejte si Váš konkrétní 
systém. Pak už stačí zavolat 
technickou podporu WABCO a 
Vaši specifikaci prodiskutovat.

Najděte si nás: 
www.wabco-auto.com/findwabco

Prohlédněte si funkce programu Inteligentní přípojné vozidlo na:
www.wabco-auto.com/intelligenttrailer
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  The Choice is Yours!
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ZERO 
ACCIDENTS
WABCO Intelligent Trailer 
Program supports the 
European Road Charter 
and the Decade of Traffic 
Safety (www.eurocharter.
eu), a European initiative 
launched in 2011 to 
reduce traffic accidents 
by more than 50% before 
2020 and save more than 
25,000 lives. 

  TVýběr je na Vás!

ZVYŠENÁ EFEKTIVITA ŘIDIČE 

ZVÝŠENÁ BEZPEČNOST

TRC (dálkové ovládání)
Krabička s dotekovým ovládáním v kabině řidiče nabízí snadné
ovládání většiny inteligentních funkcí přípojného vozidla.

TailGUARD™
Pokrytí mrtvého bodu s automatickým zabržděním dostupný v
několika konfiguracích.

Signalizace nouzové brzdy
Brzdová světla začnou automaticky blikat během nouzového
brždění a upozorní tak řidiče za Vámi na nebezpečnou situaci.

RSS (podpora příčné stability)
Podpora příčné stability automaticky přibrzdí vozidlo, jestliže hrozí  
převrácení soupravy v zatáčce.

CAN Router
Maximalizuje funkčnost WABCO EBS systému v soupravě s
kombinací více přípojných vozidel (Eurokombi, Road train). 

Optimalizace provozu s vysokozdvižným vozíkem
Přenáší váhu připojeného vysokozdvižného vozíku a tím zlepšuje
stabilitu tandemu za jízdy.

Varování při náklonu
Při dosažení maximálního (parametrovaného) úhlu naklonění
vozidla upozorní řidiče a předejte tak převrácení soupravy.

ABS
Protiblokový brzdový system (ABS) předchází zablokování kola a 
zajišťuje tak řiditelnost soupravy během nouzového brždění a na 
kluzkém povrchu.

OptiTurn™
Zlepšuje manévrovatelnost soupravy na kruhových objezdech a
při ostrých zatáčkách.

RTR (návrat do jízdní úrovně)
Chrání vozidlo tím, že po nakládce/vykládce a dosáhnutí 
parametrované rychlosti, automaticky vrátí výšku vozidla do jízdní 
úrovně.

Pomoc při rozjezdu
Zlepšuje bezpečnost a provozní efektivitu zvýšením trakce hnací 
nápravy tahače při prokluzu na kluzké vozovce.

Zápis provozních dat
“Černá skříňka” přípojného vozidla zaznamenává všechna
provozní data včetně analýzy chování řidiče a používání vozidla. 

Brzda finišeru
Synchronizuje rychlost soupravy a finišeru při vykládce materiálu.

WABCO program
Inteligentní přípojné
vozidlo podporuje
Evropskou chartu
bezpečnosti silničního
provozu
(www.eurocharter.eu).
Tato evropská iniciativa
vznikla v roce 2011
proto, aby snížila počet
nehod o více jak 50%
před rokem 2020 a
zachránila tak více jak
25.000 životů.

NULOVÁ 
NEHODOVOST
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What does your Intelligent 
Trailer look like?
Discover how you can improve return on investment in your business 
by customizing your trailer functions.

INTELLIGENT TRAILER PROGRAM helps you to 
reduce OPERATIONAL COSTS while increasing 
SAFETY and COMFORT for your DRIVERS. 

Jak může vypadat Váše
inteligentní přípojné vozidlo?
Zjistěte, jak můžete zvýšit návratnost investice ve Vašem podnikání, 
díky přizpůsobení funkcí na vozidle.

Program INTELIGENTNÍ PŘÍPOJNÉ VOZIDLO Vám
pomůže snížit PROVOZNÍ NÁKLADY, zvýšit
BEZPEČNOST a KOMFORT pro Vaše ŘIDIČE.
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safe Braking Products

safe braking is our priority

www.sbp-brakes.com
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r u b r i k a

ŘADÍCÍ PÁKY

VODNÍ  PUMPY

HADICE VODNÍ  A  HADICE SÁNÍ

PUMPY ZVEDÁNÍ 

KABINY

PALIVOVÁ 
ČERPADLA

SNÍMAČE, 

SENZORY



Staňte se našimi 
fanoušky na facebooku!

www.facebook.com/QServiceCZwww.facebook.com/intercarscz.cz

www.intercars.cz www.vybaveniservisu.cz

www.q-service.eu www.mifleet.cz
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K o N T A K T Y

nová 
   pobočka

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

Inter Cars Jičín
Textilní ulice,
506 01 Jičín

 Mobil: 606 094 948
 Mobil: 602 572 255

E-mail: jicin@intercars.eu

Inter Cars Kladno
Na Zelené 2351 

272 01  Kladno-Kročehlavy 
 Tel.: 312 661 271
 Mobil: 725 160 281
 Mobil: 725 159 560

E-mail: kladno@intercars.eu

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 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 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

594 01 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
 Mobil:  702 018 018
 Mobil:  602 542 010 
 Fax:    577 616 509

E-mail: zlin@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.:  379 829 333
 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 České Budějovice
Okružní 7

370 01  České Budějovice
 Tel.:  387 222 393–6
 Fax:  387 420 294
 Mobil:  725 386 075

E-mail: ceske.budejovice@intercars.cz

Inter Cars Hradec Králové
Bieblova 133

500 03  Hradec Králové
 Tel.:  495 581 363
 Fax:  495 585 940
 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 



DĚKUJEME VÁM, ŽE S NÁMI VYTVÁŘÍTE 
BUDOUCNOST A PŘEJEME VÁM

PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
A ŠTASTNÝ NOVÝ ROK.

WE THINK DIFFERENT

PF 2013


