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Editorial

    Vážení a milí „autonauti“,

proč si Vás dovolím takto oslovit? Nechal jsem se inspirovat panem Pavlem Maurerem, zakladate-
lem Grand Restaurantu, což je česká obdoba světově proslulého katalogu Michelin, který se zabývá 
mimo jiné zkvalitňováním služeb v oblasti gastronomie. Kdo by přece neznal výraz „restaurace xy 
obdržela pro rok 2013 další Michelinskou hvězdu“. A právě Pavel Maurer každou sobotu kolem po-
ledne na vlnách Českého rozhlasu oslovuje nás, posluchače, výrazem „milí gastronauti“ a pokouší 
se nám přiblížit svými glosami, co přesně znamená gastronomie. 

A stejně tak, jako je někdo fanouškem či fanynkou kvalitního jídla, vyváženého stravování, ale hlavně 
kultury kolem gastronomie vůbec, tak jste Vy, čtenáři JOURNALU, kterým voní benzín, zvuk motoru 
porovnáváte s tóny Smetanovy symfonie Vltava, milujete rychlost a současně Vás vzrušuje pískot 
pneumatik, případně pohled na veterána typu MUSTANG či CHEVY ve Vás evokuje nostalgické 
pocity včetně patřičné slzy v oku nebo Vás naštve mechanik či servis, který Vám Vašeho miláčka 
špatně opraví nebo nedej bože se Vás pokusí okrást, ti správní „autonauti“.

Proč jsem ale použil paralelu mezi kvalitní restaurací či jídlem a autem, díly či opravou? Úplně jedno-
duše, není totiž mezi tím žádný rozdíl. Vše by se mělo dělat na 100 % a výraz – poskytujeme kvalitní 
servis – by neměl být v případě restaurace nebo servisu pouhou frází nebo reklamním trikem. Oboje 
totiž dříve nebo později každý pozná. Tomu, kdo si dal „pravou“ českou svíčkovou nebo jinou šma-
kuládu za 69,- Kč bude těžko a bude litovat už těsně po jídle, že udělal chybu. Podobně dopadne 
i ten, kdo si nechá své auto opravit v nekvalitním servisu, který se Vás pokusí okrást, či si koupí 
náhradní díly pochybné kvality a názvu, ale s pocitem „to jsem s nimi pěkně vyběhl“. Pouze ztráta 
iluzí přijde o trošku později než v případě „šmakulády“, buď po opakující se závadě nebo po návště-
vě servisu, kde si srovnáte náklady na původní opravu s nabídkou servisu nového a udělá se Vám 
stejně špatně. 

Blížíme se krize nekrize do éry, kdy za svoje peníze budeme chtít kvalitní služby. Kdy se nám vyplatí 
si trochu připlatit za jistotu ověřené a profesionální služby se zárukou, garancemi, apod. Kdy dáme 
přednost tradiční restauraci před hospodou s jídlem za 69,- Kč nebo koupi dílu od renomovaného 
subjektu před nákupem náhradního dílu z pochybných zdrojů (šedý dovoz) či opravou auta v servisu 
s předem jasnou kalkulací opravy před opravou tzv. bez papírů. Prostě blíží se doba, kdy bude platit 
heslo, že nejsme tak bohatí, abychom si mohli kupovat levné věci.

Podobně jako v případě projektu Grand Restaurant se i my v Inter Cars již 10 let snažíme hledat 
východisko  ze situace, kdy  motorista vnímá řadu servisů a prodejců náhradních dílů jako neserióz-
ní partu, před kterou je třeba mít se na pozoru. Ale řešení je opravdu prosté. Nabízet profesionální 
servis za transparentních podmínek. To je důvod, proč se poslední roky zaměřujeme na propagaci 
QS softwaru, který zajistí to, aby oprava byla provedena v časech a za ceny, které motoristu ne-
odradí. To je důvod, proč jsme jako jediní v Evropě přišli s projektem MOTOINTEGRATOR, kde si 
motorista objedná službu – tedy nikoliv jen náhradní díly, ale díly včetně montáže v doporučeném 
servisu, jehož garantem je právě naše společnost.

Myslím, že je čas na změnu, co říkáte?  

S úctou

Martin Havlík,
výkonný ředitel 
Inter Cars Česká republika
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06 ... Tak se psaly dějiny!
Společnost Inter Cars letos slaví 10. výročí. 
Připomínáme její spanilou jízdu a nejdůležitější milníky 
společnosti v její desetileté historii.

08 ...  Czech Drift Girl Michaela 
Sacherová

Rozhovor se sympatickou slečnou, která všechen 
svůj volný čas tráví mezi automobily.

12 ... Zákazník na prvním místě  
Až budete potřebovat vyměnit pneumatiky, 
zkontrolovat podvozek, opravit promáčknutý blatník, 
ale i záruční servis pro svůj vůz, poohlédněte se 
po servisech označených velkým červeným Q.

16 ...   Prázdná garáž? Vyberte si  
z letošních novinek!

Část nejžhavějších novinek už jsme mohli vidět 
v Ženevě, další nás čekají v následujících měsících. 
Na které bychom se měli nejvíc těšit?

18 ...  Fenomén jménem TOP GEAR
Motoristický pořad a fenomén jménem Top Gear 
si získal fanoušky po celém světě. A to nejen mezi 
milovníky automobilů.

20 ... Kaipan: Továrna na sny 
Reportáž o automobilové továrně v Jizerských 
horách.

21 ...  Harlej – co je víc?
Žádná jiná motorka není slavnější. O žádné 
nebylo popsáno víc stran. Žádný jiný stroj není 
fotografovanější. 

21 ... Čtyřkolka na max
CAN-AM dělá nejlepší čtyřkolky na světě. 
Pořádné, vymazlené, co něco vydrží.

22 ...  Nechte se od Inter Cars 
odměňovat při každém nákupu!

Inter Cars Česká republika nabízí všem svým 
obchodním partnerům věrnostní program – VIP 
Prémie.

24 ... Je to v nohách
Lezou vám nad spotřebou vašeho auta oči z důlků? 
Soustřeďte se na nohy, řekl v jednom rozhovoru 
Michal Šimůnek, šampion ecorallye.

25 ...  Nenaleťte při koupi ojetiny
Koupit si ojeté auto je výhodné, ale jen když to vyjde 
a koupíte opravdu dobrý „kousek“. 

26 ...  Jak vybrat ten správný 
náhradní díl

Oprava vašeho vozu nemusí znamenat jen to, že ho 
odvezete do servisu a pak si vůz zase vyzvednete. 

27 ...  Šetřete čas i peníze s e-shopem
Využívat služby e-shopů pro nákup spotřebního 
zboží a dárků je dnes běžná věc. A co když byste 
takto mohli vyřešit opravu svého auta?

28 ...  Komfortní rodinný kočár Citroën 
C4 Grand Picasso  

Nové sedmimístné MPV od Citroënu se rozhodně 
povedlo. Prostorné, designově zajímavé, nabité 
moderními technologiemi.

32 ...   Ostře nabitý králík
Kdo ho nezná, neví o českém tuningu nic. Když se 
tento klenot v roce 2007 objevil, způsobil poprask.

34 ...  Velká péče o velké vozy
Během posledních 5 let se Inter Cars vypracoval 
na jednoho z nejvýznamnějších dodavatelů 
náhradních dílů na nákladní vozidla v České republice.  

35 ...  Na služební cesty bezpečně 
s auty opravenými v programu 
IC FLEET 

Máme dobrou zprávu pro majitele menších 
a středních fi rem. Zjistili jsme, kde se nejlépe postarají 
o vaše vozidla.

36 ...  Budoucnost je tady!
Současné zvěsti 21. století hovoří o autonomních, 
elektricky poháněných vozidlech, která budou 
komunikovat přes internet. 

38 ...  Nejnovější dodávka autofórů 
od Inter Cars!

39 ...  Kočky z okruhů
Závody Moto GP nebo Formule 1 nejsou jen 
o rychlých a krásných motorkách nebo autech. 
Jsou také o krásných kočkách alias pit babes! 

40 ... Motokáry, nebo Formule 1?
Klíčovou změnou pro rok 2014 jsou v F1 nové motory. 
2,4litrové osmiválce nahradily agregáty o objemu 1,6 
litru. Jsou ekologičtější a mají úplně jiný zvuk!

41 ... Máte právo na výběr!
Záruky podle nového občanského zákoníku. Jezdit 
do autorizovaného servisu abyste nepřišli o záruku 
už dávno není nutné.

42 ...  V čem jezdí celebrity
Nejoblíbenějšími značkami aut mezi celebritami 
jsou Porsche a Ferrari.

44 ... SMS soutěž 
Oslavte s námi 10. výročí Inter Cars v České republice 
pořádnou jízdou za výhrami v naší velké SMS soutěži. 
Každá SMS vyhrává!

45 ...  Naši partneři
Naši dodavatelé jsou už deset let klíčem k našemu 
úspěchu a díky nim se nám podařilo vybudovat 
úspěšnou společnost Inter Cars.

46 ... Když nám bylo 10
I nám bylo před (sotva) pár lety deset let. 
Je jasně vidět, že v deseti vlastně teprve všechno 
začíná! A že kola a auta jsou naše budoucnost, 
bylo jasné už tehdy!
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Shutterstock / Registrační číslo: MK ČR E 17689 / Vychází: 10. 4. 2014. Společnost Inter Cars Česká republika, s.r.o., neodpovídá za případné tiskové chyby.

08

12

16

32

20

18

28

36

90

Obsah.indd   4 03.04.14   11:39



5                                    www.cz.q-service.eu | 

Editorial

90

PROFESIONÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ 
URČENÉ PRO BEZPEČNOU 

PŘEPRAVU NÁKLADU

90

32
50

90

12M

Obsah.indd   5 03.04.14   11:45



6                                    | www.intercars.cz

Slavíme 10 let

VŠECHNO ZAČALO VLASTNĚ UŽ PŘED NECELÝMI 25 LETY, 
KDYŽ TŘI POLŠTÍ PŘÁTELÉ OTEVŘELI VE VARŠAVĚ PRVNÍ 
PRODEJNU MOTOROVÝCH DÍLŮ NA AUTOMOBILY ZNAČEK 
MERCEDES, VW A OPEL. A TAK SE ZAČALA BÁJEČNÁ JÍZDA 
SPOLEČNOSTI INTER CARS, KTERÁ TRVÁ DODNES. V ROCE 
2004 SE ROZJEL ČESKÝ INTER CARS, ABY JEDNOU PROVŽDY 
ZMĚNIL ČESKÝ TRH S NÁHRADNÍMI DÍLY PRO AUTOMOBILY. 

Tak se 
psaly dějiny!
aneb Tahle jízda stojí za to

Narodila se Petra Kvitová, 
česká tenistka, vítězka 

Wimbledonu 2011.

Prezidentem 
Československé 

republiky se stal Václav 
Havel.

V Polsku pánové 

Krzysztof Oleksowicz,

 Andrzej Oleksowicz 

a Piotr Oleksowicz 

zakládají společnost 

Inter Cars 

Byl založen Facebook.

Česko vstoupilo 
do Evropské unie.

Na ZOH v Aténách získal 
desetibojař Roman 

Šebrle zlatou olympijskou 
medaili.

V České republice 

zahajuje svou činnost 

společnost Inter Cars 

Česká republika s.r.o. 

Už v listopadu 

otevíráme  první 

pobočku Inter Cars 

ve Zlíně, o měsíc 

později v Olomouci.

Spouštíme českou 

verzi IC_KATALOGU.

Americký miliardář Steve 
Fossett úspěšně zakon-

čil sólový oblet Země 
bez mezipřistání nebo 

doplnění paliva.

Česko se stalo mistrem 
světa v ledním hokeji, 
když  ve fi nále porazilo 
Kanadu v poměru 3:0.

V České republice se 
narodilo 102 200 dětí.

Inter Cars se rozšiřuje 

o pobočky Ostrava, 

Brno, Praha Stodůlky.

Přebíráme distribuční 

sítě TRW Automo-

tive a zahajujeme 

distribuci výrobků 

TRW v rámci CZ a SK 

z distribučního centra 

v Praze na Chodově. 

V létě 2005 spouštíme 

on-line objednávání 

zboží.

Spanilá jízda Inter 

Cars v České republi-

ce se rozjíždí na plný 

plyn.

Taťána Kuchařová získala 
jako první Češka titul 

Miss World.

Kateřina Neumannová 
získala zlatou medaili 

v běhu na 30 km na ZOH 
v Turíně.

Macek dal Rathovi facku.

Dále rozšiřujeme 

pobočkovou síť – nově 

působíme Českých 

Budějovicích, Plzni, 

Hradci Králové 

a Praze Vestci.

Apple představil svůj 
iPhone a jednou provždy 

změnil svět mobilních 
telefonů.

Slávisté poprvé 
a pravděpodobně 

i naposledy v dějinách 
hráli Ligu mistrů.

Evropou se prohnal orkán 
Kyril a na Sněžce dosáhl 
rychlosti 216 km v hod, 

nejvíce v dějinách České 
repubilky.

Slučují se Inter 

Cars a JC Auto 

a vytváří se tak jeden 

z nejsilnějších hráčů 

na trhu náhraních 

automobilů v ČR.

 

Písničkářka Markéta 
Irglová a Glen Hansard 

získali Oscara za nejlepší 
píseň díky baladě Falling 

Slowly.

Barbora Špotáková 
posledním pokusem 

v hodu oštěpů vyhrála 
zlatou olympijskou 

medaili na ZOH 
v Pekingu.

Začala světová fi nanční 
a ekonomická krize.

Inter Cars přebírá 

a otevírá pobočku 

Dolní Chabry v rámci 

fúze se společností 

JC Auto.

1990 2004 2005 2006 2007 2008

10
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2014
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Q-SERVICE je koncept mezinárodní 
sítě profesionálních nezávislých 
autoservisů, který provozuje Inter 
Cars. Zapojení do konceptu probíhá 
na základě přísného výběru a splnění 
vstupních kritérií, která obsahují 
požadavky na technologické vybavení, 
minimální šíři nabízených služeb, 
kapacitu oprav servisu a vybavení 
klientského zázemí. V současnosti jich 
v ČR působí více než 70.

Inter Cars Group

Uníkátní e-shop sítě autoservisů 
Q-SERVICE nabízející široký výběr 
náhradních dílů dostupných do 24h po 
celé České republice. 

IC FLEET 
Reprezentuje program, který je 
zaměřený na správu fi remních vozových 
parků. Principem programu je zajistit 
pro klienta veškeré servisní služby 
a s tím spojené opravy pro jeho osobní 
a dodávková vozidla. Tyto úkony 
probíhají v síti nezávislých autoservisů, 
u kterých Inter Cars garantuje vysokou 
odbornost a kvalitu poskytovaných 
služeb. 

IC EXPO
Mateřská společnost Inter Cars S.A. 
pořádá v Polsku vlastní veletrh, který 
se svým rozsahem řadí mezi jeden 
z největších veletrhů svého druhu 
v Evropě. Pravidelně se na něm 
prezentuje okolo 170 největších 
světových producentů náhradních 
dílů pro osobní i nákladní automobily 
a dílenského vybavení.

Od ledna 2006 vydáváme náš časopis 
Inter Cars Journal. Od počátečních 20 
stránek nyní vydáváme téměř 50stránkový 
časopis, kterým chceme oslovit i širokou 
motoristickou veřejnost prostřednictvím 
našich obchodních partnerů.

IC Family
V roce 2006 začal Inter Cars Česká 
republika podporovat dětský domov 
v malém moravském městě Strážnici. 
I toto je důkazem, že v IC pracují lidé, 
kteří mají srdce na správném místě.

VIP Prémie Inter Cars je náš věrnostní 
program, který byl zahájen v polovině 
roku 2005 (tehdy pod názvem VIP Club). 
Hlavním cílem je, aby VIP zákazníci byli 
loajální a motivovaní do dalšího obchodu 
s Inter Cars ČR. A za každý nákup je 
odměňujeme skvělými cenami.

Prvním afroamerickým 
prezidentem Spojených 
států amerických se stal 

Barack Obama.

Český tým v čele 
s Davidem Berdychem 
a Radkem Štěpánkem 

vyhráli Davis Cup.

Karel Gott opět vyhrál 
Zlatého slavíka (nyní jako 

Českého slavíka).

Inter Cars rozjíždí 

v České republice 

síť nezávislých 

autoservisů 

Q-SERVICE.

Byla otevřena nejvyšší 
člověkem vybudovaná 
stavba Burdž Chalífa 
v Dubaji ve Spojených 
arabských emirátech.

Ukončena výroba 
automobilu Škoda 

Octavia první generace. 
Celkem bylo vyrobeno 

1 442 126 kusů.

Začíná éra tabletů.

Spouštíme program 

správy oprav 

vozových parků fi rem 

– IC FLEET.

Arnold Schwarzenegger 
opustil funkci guvernéra 

Kalifornie (USA).

Klaus v Chile uzmul 
pero a konečně se stal 
světovou celebritou.

Na Zemi žilo 7 miliard 
lidí.

Pokračujeme 

v intenzivním 

budování sítě 

Q-SERVICE.

Svoji činnost zahajuje 

naše nová pobočka 

v Jičíně.

Americký televizní seriál 
Simpsonovi dosáhl pěti 

set dílů.

Staronovým ruským 
prezidentem byl zvolen 

Vladimir Putin.

Královna Alžběta II. 
oslavila 60 let na trůnu. 
A jako Inter Cars to má 
pořád pod kontrolou!

Otevíráme pobočku 

v Kladně.

Od roku 2012 pořá-

dáme vlastní veletrh 

náhradních dílů pro 

osobní a nákladní 

automobily, nářadí, 

servisního vybavení 

a nových vizí v auto-

opravárenství – Inter 

Cars EXPO.

Síť autoservisů 

Q-SERVICE zahrnuje 

desítky servisů.

Zároveň vyvíjíme uni-

kátní vlastní software 

pro řízení autoservisu 

(QS Professional).

Český tenisový tým 
obhájil vítězství v Davis 
Cupu a Karel má zase 

Zlatého slavíka! 

Inter Cars pořád 

zrychluje! Otevíráme 

nový centrální sklad 

pro ČR a pobočky 

v Říčanech a v Písku.

Pořádáme další ročník 

veletrhu náhradních 

dílů pro osobní a ná-

kladní automobily, 

nářadí, servisního 

vybavení a nových vizí 

v autoopravárenství. 

Tentokrát v rámci 

největšího motoristic-

kého podniku v Česku 

– Inter Cars EXPO 

2013 – Barum Czech 

Rally Zlín.

Spouštíme revoluční 

e-shop s náhradními 

díly Motointegrator 

s možností objednání 

servisu. 
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MICHAELA SACHEROVÁ

Rozhovor

SYMPATICKÁ SLEČNA, KTERÁ VŠECHEN SVŮJ VOLNÝ 
ČAS TRÁVÍ MEZI AUTOMOBILY. KDYŽ NEMŮŽE  
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Rozhovor

Obligátní otázka – jak jste se vlastně k au-
tům dostala? Máte to v rodině?
V zásadě závodění v rodině nemáme, jen jsem 
tento „petrolheadí“ virus (Petrol Heads – lidé, 
kterým v žilách koluje benzín místo krve, pozn. 
redakce) chytla od táty, který je auty posedlý 
celý život. O auta jsem se začala zajímat mezi 
12–13. rokem, kdy jsem si auta kreslila do blo-
ků, a v pozdějších letech mě to začalo zajímat 
i po technické stránce. S tátou jsme projeli 
spoustu srazů a závodů, a vše, co se točilo 
kolem aut, mě doslova uhranulo.
Co na to maminka?
Máma nás podporuje, ale je v tomto tak tro-
chu nohama na zemi. Samozřejmě má strach 
v otázkách bezpečnosti, ale když už s námi 
absolvuje nějaký závod, tak fandí, až ji musíme 
mírnit. 

A proč zrovna drifting?
Drifting, to je vášeň. Poprvé jsem měla možnost 
vidět jízdu v přetáčivém smyku s vytočeným 
motorem a zádí ztrácející se v dýmu na závodě 
King Of Europe, který se konal v roce 2008 
v Praze na Strahově. Ten zlom, to naprosté 
zbláznění do driftu pak přišlo v roce 2010, kdy 
jsem se svezla v BMW E46 M3 dveřmi napřed 
při rychlosti 180 km/h na rakouském okruhu 
Wachauring. Od té jízdy jsem měla jasno. Mu-
sím jezdit drifty.
Máte představu kolik lidí (a holek) se téhle 
disciplíně na světě věnuje?
Těžko si představit kolik lidí se driftingu věnuje 
celosvětově, protože většina zemí má svůj ná-
rodní šampionát. Ale co se týče holek, nějakou 
představu mám, alespoň u nás v Evropě. Vět-
šinu holek znám osobně už delší dobu a další 

jsem poznala letos v zimě v Budapešti, kde se 
konalo ofi ciální zahájení sezony od evropské-
ho šampionátu King of Europe. Dá se říct, že 
většina zemí má vždy svojí drift girl.
Kolik času strávíte mezi automobily?
Veškerý volný čas nejraději trávím buď s kámoši 
v dílně, nebo doma v garáži při stavbě našeho 
nového „závoďáku“, kterému se věnujeme už 
skoro dva roky.
A jak jde práce zkloubit dohromady 
s auty?
Naštěstí jde zatím práce s auty skloubit bez 
problémů. Pracuji, ale jednou bych se ještě 
chtěla do školy vrátit. Nejvíc by mě asi lákal 
marketing. Má práce teď bohužel s auty ne-
souvisí, to už by byl úplný sen. Nejradši bych 
se chtěla věnovat organizování a koordinaci 
závodů.
A k driftingu samotnému – jaké dovednos-
ti při řízení vyžaduje?
Jako každá sportovní disciplína, i drifting má 
svoje parametry, které jezdec musí dodržovat. 
V driftu se hodnotí zejména tyto věci: úhel 
driftu, rychlost v driftu, průjezd kolem clipping 
pointu, napojování jednotlivých driftů, vytváření 
tlaku na soupeře při tandemových jízdách, 
celkový dojem z ovládání vozidla apod. 
Je tedy několik technik, jak auto přimět k driftu. 
Pustit se do popisování jednotlivých technik by 
bylo na dlouho, u nás je nejpoužívanější E brake 
drift nebo clutch kick. E brake drift znamená 
zatažení ruční brzdy před zatáčkou, rozhození 
auta bokem a potom plynem udržování vychý-
lené zádi; clutch kick je před zatáčkou kopanec 
do spojky při sešlápnutém plynu, a tím i rozho-
zení zádě do boku.
V čem závodíte?
Závodím s BMW E30 s motorem M30B35. 
Když jsme auto s tátou pořídili, byl to poloto-
var, museli jsme ho tedy upravit na drift. Jako 
základ pro drift car musel přijít podvozek, který 
jsme zvolili D2. Mezi další úpravy patří např. 
Chip Alpina, lehký jednohmotový setvačník, 
spojková lamela M5, přítlačák M5, převodka 
řízení E36, zvětšené rejdy, uložení ramen z M3 
E36, hydraulická ruční brzda, děrované brzdové 
kotouče, zavařený diferenciál 4.10, rám a cel-
kové odlehčení. „Tříca“ je na začátek driftování 
optimální. Nejenže je to moje srdcovka, ale 
seženu na ni veškeré díly v rozumné cenové 
relaci. „Třícou“ jezdím už třetím rokem, ale už mi 
nestačí. Tento rok se chystáme fi nišovat velmi 
náročný projekt, tím chystaným „závoďákem“ 
je totiž Lexus sc300 známý také jako Toyota 
Soarer. Toto auto je v Evropě k vidění úplně 
minimálně, je to jedno z kultovních japonských 
aut. V České republice s tím nikdo nikdy nezá-
vodil. Plánovaný výkon pro začátek se odha-
duje něco kolem 450–500 koní. Je to vysněné 
auto – nedá se téměř sehnat, v Japonsku patří 
mezi automobilové klenoty.
Z videí to úplně není poznat, o jaké rych-
losti během závodů se tak bavíme?
Záleží, o jakém okruhu se bavíme. Třeba 
na Sosnové se tahá nebo kope (myšleno počá-
tek driftu) někde kolem 70–85 km/h, což není 

MICHAELA SACHEROVÁ
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špatné, když jedete proti svodidlům a v tom 
momentě kopnete do spojky, a pak už jen 
„držíte plnej“. Tam se může vyšplhat rychlost 
kolem 100 km/h na malém kartingovém okru-
hu. V Mostě to je kolem 100–140 km/h. 
Například na německém okruhu Lausitzring 
jsme jeli nástřel neboli počátek driftu při rych-
losti 200 km/h a to už byl opravdu adrenalin.
Kde všude v Čechách se takové závody 
jezdí, a který je váš nejoblíbenější?
Závody jezdíme na Sosnové u České Lípy, 
v Mostě a v Brně na Masarykově okruhu. 
Nejoblíbenější pro mě je Sosnová. Byl to první 

okruh, kde jsem se sklouzla s mojí „třícou“, 
a také jsem tam jela svůj první závod. Je to sice 
malý okruh, ale je relativně technický a z pohle-
du diváka velmi atraktivní. 
Jsou ty okruhy stejné jako pro ostatní 
auto-moto závody?
Ve většině případů ano, Most a Brno jistě každý 
zná. Trať na drift není třeba nijak upravovat: 
po okruhu se pouze vyznačí nástřel, tedy 
místo, kdy už musíme jet bokem a vyskládají 
se clipping pointy. V Sosnové si trať můžeme 
pod tribunami upravit, ale to už spíš z hlediska 
atraktivity pro diváky. 
Máte ve světě nějaký vysněný okruh?
Mým vysněným okruhem je Ebisu v Japonsku. 
Nejenže drift v Japonsku vznikl, ale ty jejich 
auta, styl jízdy, ta komunita, tomu se nic 
nevyrovná.
Na každém automobilovém závodě jsou 
sexy hostesky – ty jsou ale asi hlavně pro 
chlapy, co na ně říkáte vy? A nechtěla 
byste nějaké sexy chlapy bez triček?
Hostesky k automobilům patří. Přece jenom 
kombinace ženská a auto je pro chlapa per-
fektní představa. Ale chlap bez trička a ještě 
s nagelovanými vlasy, to mi vůbec nic neříká, 
a spíš bych si představovala více jezdců a me-
chaniků, ať se na těch závodech taky můžu 
rozptýlit. :-)

Jste pořád spíš mezi chlapy, jak vás be-
rou? 
Kluci jsou fajn a s většinou mám velmi kama-
rádské vztahy. Na závodech je ale samozřejmě 
i druhá skupina chlapů, kteří nikdy neunesou to, 
že je porazí ženská.
A je těžké si najít kluka? Nejsou náhodou 
všichni dotčení, že o autech víte víc, než 
oni?
Ježiš, já bych si vůbec netroufl a říct, že vím 
o autech víc než kluci, jen mě auta zkrátka 
strašně baví a zajímají, a hrozně ráda o nich 
diskutuji. Naopak, jsem moc ráda, když se 

o nich dozvím něco nového. Je pravda, že 
v mém případě to těžší je, ale kdyby všechno 
bylo snadné a jednoduché, tak by to byla 
nuda. :)
A jak funguje kombinace Czech Drift Girl 
a móda? 
Vzájemně se respektujeme a nevrážíme 
do sebe. :) Néé, samozřejmě jsem ženská 

a vím, jak a kam se obléknout. Zvláště, když 
moje máma módou žije – má svatební salon 
a módou se živí. Jasně, místo kabelky si radši 
koupím sadu gum, ale ženská pořád jsem. 
Vysoké podpatky mi nejsou cizí, ale kombinéza 
je mi bližší.
A zvídavá otázka na závěr: jaké je vysněné 
auto Míši Sacherové?
Nad touhle otázkou nemůžu ani popřemýšlet, 
protože to není o jedné značce. Každé auto 
je něčím zvláštní. Mezi mé favority patří určitě 
Hakosuka (první Nissan Skyline GT-R), 240Z 
Fairlady, Nissan S15, EVO V. – IX., Nissan 
Skyline R32 GT-R, R34 GTR, Toyota Supra, 
BMW M3, M5…
Takže – kolik že pneumatik za rok potře-
bujete?
Cca 90–120 ks kombinace starých na tréninky 
a nových na závody.
Neovlivňují zkušenosti se závodním říze-
ním také vaši jízdu na silnicích?
Jasně, že se to někdy hodí. Když auto uklouzne 
na mokru nebo sněhu, tak si to párkrát pře-
hodíš ze strany na stranu, protože je škoda to 
hned rovnat. :) Jinak ale řídím zásadně bezpeč-
ně. Taťka mě učil, že při řízení je potřeba hlavně 
předvídat akce ostatních motoristů, a tím se 
snažím řídit.

Michaela Sacherová
Věk: 22 let
Počet odjetých závodů: 9 + 10 exhibic
Počet najetých kilometrů: 40 – 50 tisíc
Nejlepší dosažený výsledek: 2. vicemistr 
kategorie STREET 2013 a vítězka WORLD 
DRIFT AWARD pro rok 2012
Oblíbený fi lm: Rivalové
Co poslouchám během jízdy: Radio Spin
Čím jezdím „v civilu“: New Beetle

„Volný čas nejraději trávím buď 
s kámoši v dílně, nebo doma v garáži 
při stavbě našeho nového závoďáku.“
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Reportáž

Servisní koncept Q-SERVICE byl založen 
v roce 2000 společností Inter Cars v Polsku. 
V České a Slovenské republice byl tento 
projekt spuštěn v roce 2009 a v současnosti 
je jeho součástí více než 70 poboček. Ambicí 
značky Q-SERVICE  je stát se vysoce kvalitní 
evropskou servisní sítí profesionálních nezá-
vislých autoservisů. V současnosti pokračuje 
rozvoj sítě nejen v Polsku, Česku a na Slo-
vensku, ale rovněž v Chorvatsku, Maďarsku, 
Rumunsku a v Bulharsku.
Kvalita a péče o zákazníka na nejvyšší úrovni 
jsou základními principy sítě Q-SERVICE. 

A také otevřenost a férovost. Během domlou-
vání opravy nebo technické prohlídky vozu 
se předem dozvíte cenu za opravu či servisní 
prohlídku, kterou pak servis musí dodržet. 
Budete-li chtít, můžete si navíc náhradní díly 
sami vybrat a při samotné opravě asistovat 
– tedy dívat se mechanikovi pod ruce. V tom 
vidí manažer sítě Q-SERVICE, Otakar Dvo-
řák, zásadní rozdíl mezi Q-servisy a servisy 
autorizovanými. Tam je totiž většina oprav 
neprůhledná, a ve výsledku ani nevíte, za co 
platíte. A hlavně – obvykle zaplatíte tak o 30 
až 40% více!

Oprava se zachováním 
záruky výrobce
Většina autorizovaných servisů nepřesně infor-
muje své klienty a straší je tím, že přijdou o zá-
ruku vozu, půjdou-li jinam, upozorňuje Martin 
Knápek z autoservisu Hovorka v Hradešíně. 
Toto už ale dávno neplatí. Autoservisy v síti 
Q-SERVICE fungují na principu Right to Repair. 
Legislativa ukotvená tzv. blokovou výjimkou 
(více o ní píšeme na str. 41) majiteli automobilu 
zaručuje, že automobil opravený v neautorizo-
vaném servisu (se zachováním výrobcem na-
řízených postupů a použitím originálních nebo 
kvalitou odpovídajících dílů) neztrácí záruku 
ani pojištění! Ne vždy se o tom ví, ne každému 
(zvláště těm, kteří na tom nepřiměřeně vydělá-
vají) je to vhod.
Pobočky Q-SERVICE sice možná nemají (až 
na výjimky) mramorové recepce a showroomy 
se zrcadlovými stěnami, oproti autorizovaným 
servisům ale jednají férově a otevřeně, zdůraz-
ňuje Otakar Dvořák. Jejich hlavní devizou je 
dobrá cena a transparentnost. Navíc červené 
symboly Q-SERVICE brzy najdete v každém 
koutě republiky. Snahou je celou Českou re-

AŽ BUDETE POTŘEBOVAT VYMĚNIT PNEUMATIKY, 
ZKONTROLOVAT PODVOZEK, OPRAVIT PROMÁČKNUTÝ 
BLATNÍK, ALE I ZÁRUČNÍ SERVIS PRO SVŮJ VŮZ, POO-
HLÉDNĚTE SE PO SERVISECH OZNAČENÝCH VELKÝM 
ČERVENÝM Q. TADY TOTIŽ VAŠEHO MILÁČKA PROFE-
SIONÁLNĚ OPRAVÍ A ROZHODNĚ VÁS NENAPÁLÍ. 
PRO NEZÁVISLÉ AUTOSERVISY V SÍTI Q-SERVICE JSTE 
TOTIŽ NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VY, MOTORISTÉ-ZÁKAZNÍCI.

Férový Quality Servis: 
Zákazník na prvním místě

powered by Inter Cars

_IC_journal_01_2014.indb   12 03.04.14   10:59



13                                    www.cz.q-service.eu | 

publiku pokrýt co nejlépe, aby červené Qéčko 
bylo vždy po ruce. Zároveň však mají jednotlivé 
pobočky garantovanou regionální suverenitu, 
takže si v regionech vzájemně nekonkurují. Ale 
i to je výhodné pro zákazníka, Q-SERVICE se 
tak může soustředit opravdu na kvalitu, nikoli 
na případný „bratrovražedný“ konkurenční boj.

Přísný výběr
Každý servis, který se chce stát součástí sítě 
Q-servisů, musí projít výběrovým řízením a ná-
sledně musí dodržovat předem stanovenou 
úroveň služeb – od přístupu k zákazníkům přes 
vzhled a čistotu pobočky až po dodržování 
standardizovaných postupů během oprav 
a používání náhradních dílů s garantovanou 
kvalitou. Zákazník si je dokonce může předem 
vybrat v e-shopu (od září 2013 fungující Moto-
integrator, o kterém píšeme na straně 35). 
Pro samotné servisy pak ze spolupráce se 
sítí Q-SERVICE plynou výhody v podobě pro-
pagačních materiálů, IT podpory, profesních 
školení a dalších. Jak ale říká Martin Knápek 
z autoservisu Hovorka v Hradešíně, vlastní 

identita servisu není na úkor image sítě 
Q-servisů nijak potlačena. 

Perfektní služby doma 
i na dovolené

Většina Q-servisů navíc fun-
guje na počkání, automobil si 
buď můžete odvézt během 
chvíle opravený, nebo dosta-
nete na dobu opravy automobil 

náhradní – samozřejmě zdarma. A to platí 
nejen na území ČR, ale také v zahraničí. Pokud 
si totiž necháte před dovolenou automobil 
v některém ze sítě Q-SERVICE zkontrolovat, 
a během cesty se přece jen porouchá, máte 
služby Q-SERVICE v zahraničí garantovány tak 
jako doma, slibuje manažer sítě Otakar Dvořák. 
Ostatně na léto už se chystá velká akce Garan-
ce mobility, která vám umožní bezstarostnou 
jízdu na dovolenou na Slovensku, v Maďarsku, 
Chorvatsku, Rumunsku i Bulharsku. Kdo vlastní 
chytrý telefon, může si dokonce stáhnout apli-
kaci Q-SERVICE, která umí vše, co je při ces-
tách po Evropě potřeba. Poradí se základními 

problémy v autě (včetně výměny pneumatiky), 
najde nejbližší Q-SERVICE a ukáže i dopravní 
situaci na plánované trase. Zkrátka pomůže 
řidiči v každé situaci.

Pro zákazníky vždy 
to nejlepší
O Q-servisy se v oblasti dodávek náhradních 
dílů starají v Inter Cars. Ať už jde o servisy spe-
cializované nebo o servisy „obyčejné“, mnohdy 
dováží náhradní díly i několikrát denně, takže 
v síti Q-SERVICE opravdu zvládají opravy té-
měř na počkání. A nemusíte se bát, že by vám 
do vašeho miláčka dali nekvalitní kusy. Kromě 
náhradních dílů kontroluje Inter Cars jako garant 
sítě Q-SERVICE také dodržování domluvených 
standardů ve způsobu oprav i přístupu k zá-
kazníkům. Garance rozsahu služeb je smluvně 
daná a závazná pro každý servis, který chce 
být součástí sítě.
A pokud se sami chcete přesvědčit, že takové 
férové služby opravdu existují, zajeďte se 
o tom sami přesvědčit do některé z poboček 
Q-SERVICE. 

Autoservis Hovorka
Firma Jiří Hovorka byla založena roce 1997, zabývá se činností v oboru  
autoservis, rychloservis – pneuservis, autodoprava, zemní práce a stavební 
práce. Autoservis najdete v obci Hradešín č. 145. Společnost je držitelem 
certifi kátu ISO 9001.
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Servisní síť

AUTO+ Jan Spilka
Mobil: 605 263 669
Adresa: Na Červeném Hrádku 794, 
264 01 Sedlčany

AA PROFI AUTO
Tel.: 312 253 508
Adresa: Makotřasy 18, 273 54 Lidice

AUTO HORSKÝ s.r.o.
Mobil: 730 105 935
Adresa: Skladová 17, 326 00 Plzeň

AUTO JUNEK
Mobil: 736 691 203; 606 693 993
Adresa: Studenec 291, 
512 33 Studenec

AUTO Kedroň
Mobil: 602 725 345; 602 725 355
Adresa: Paskovská (u Dolu Paskov), 
739 21 Paskov

AUTO KOLÁŘ, s.r.o.
Mobil: 608 377 990
Adresa: Jiráskovo nábřeží 2430/4, 
397 01 Písek

Auto KOZELSKÝ
Mobil: 602 787 924
Adresa: Varšavská 951/114, 
709 00 Ostrava

AUTO LIPA CZ, s.r.o.
Mobil: 604 250 734
Adresa: Revoluční 108, 
741 01 Nový Jičín

AUTO RUPEXIM s.r.o.
602 505 743; 725 908 520; 725 974 921
Adresa: Vídeňská 343 (areál ČS Shell), 
252 42 Vestec

AUTO UNI s.r.o.
Mobil: 603535783
Adresa: Plzeňská 479, 333 01 Stod

AUTO Zbraslav
Mobil: 734 373 022
Adresa: Žabovřeská 1191, 156 Praha 5

AUTO-MOTO Jager, s.r.o.
Mobil: 608 308 092
Adresa: Josefa Růžičky 1100/II, 337 01 
Rokycany

AUTO-MOTO Trojan
Mobil: 737 35 76 71; 774 326 903
Adresa: Soškova 660, 592 31 Nové 
Město na Moravě

AUTO-OPRAVNA J. Čížek
Mobil: 603 521 109
Adresa: Sládkova 216, 338 08 Zbiroh

Autocentrum Jičín s.r.o.
Mobil: 739 999 094; 736 761 949
Adresa: Hradecká 1107, 506 01 Jičín

Autocentrum M.L.M.
Mobil: 724 584 991; 724 584 456; 
777 955 919
Adresa: Jiřího z Poděbrad 1187 
(u podjezdu k nemocnici), 
686 01 Uherské Hradiště

AUTOCENTRUM Svejkovský
Mobil: 728 725 159; 602 484 360
Adresa: Plzeňská 823, 
337 01 Rokycany

AUTOSERVIS-PNEUSERVIS 
Horáček
Mobil: 603 516 841
Adresa: tř. 1. máje 733, 
330 12 Horní Bříza

Autoservis AUTON - AJK
Mobil: 733 523 840
Adresa: Havířská 360/29, 
403 40 Ústí nad Labem

Autoservis Bártek a syn, s.r.o.
Mobil: 605 249 241, 605 249 191
Adresa: Národních mučedníků 499, 
739 01 Frýdek - Místek

Autoservis Dašovský
Mobil: (+420) 603 819 352
Adresa: Ždánská 576, 685 01 Bučovice

Autoservis Gořalík
Mobil: (+420) 775 393 195
Adresa: Hlinsko pod Hostýnem 130, 
768 41 Bystřice pod Hostýnem

Autoservis Hoffmann s.r.o.
Mobil: 773339620
Adresa: Průmyslová 1577, 
19800 Praha 9

Autoservis Hovorka
Mobil: 602 313 343
Adresa: Hradešín 145, 
282 01 Český Brod

Autoservis JI-GO
Mobil: 603 439 592
Adresa: Třebíčská 231,
675 71 Náměšť nad Oslavou

Autoservis Klokoty
Mobil: 775 118 905
Adresa: Kpt. Jaroše 450, 390 03 Tábor

Autoservis Kolouch
Mobil: 606 942 018, 606 181 903
Adresa: Pustina 414, 594 42 Měřín

Autoservis Kuběna
Mobil: 777576865
Adresa: Průmyslová 912, 
339 01 Klatovy

Autoservis Milan Bláha
Mobil: 775 905 750
Adresa: Okružní ul., 
370 01 České Budějovice

Autoservis Milota
Mobil: 602 823 374
Adresa: Záborná 86, 588 13 Polná

Autoservis 

MOTO-Zelený, s.r.o.
Mobil: 777 704 131; 777 704 137
Adresa: Rantířovská 92, 586 01 Jihlava

Autoservis Omelka
Mobil: 777 668 043; 777 668 044; 
777 668 046
Adresa: Antonínská 1390, (u čerpací 
stanice KAVE), 687 25 Hluk

Autoservis Post
Mobil: 723 631 823; 604 319 876; 
737 101 826
Adresa: Hrabůvka 101, 753 01 Hranice

Autoservis PROCAR
604 620 660 –  NON STOP ODTAH
Mobil: 604 620 662
Adresa: Bohumínská 140, 
712 00 Ostrava

Autoservis Pyramida
Mobil: (+420) 724 859 187
Adresa: Kozlovická 538, 
335 01 Nepomuk

Autoservis Rothe
Mobil: 602 372 448
Adresa: Lichá 38, 
143 00 Praha 4 - Cholupice

Autoservis Špičák
Mobil: 774 947 238
Adresa: Vodolská 211, 277 45 Úžice

Autoservis Vacek
Mobil: 777 031 742
Adresa: Hlavní, 251 66 Mirošovice

AUTOSERVIS Vejražka
Mobil: 603532849
Adresa: Ovalova 554, 274 01 Slaný

Autoservis Zdeněk Veith
Mobil: 723 536 344
Adresa: Jiráskovo Předměstí 935/II, 
373 01 Jindřichův Hradec

Autoslužby BODASY
Mobil: 723 907 977
Adresa: Jince 396, 262 23 Jince

Autoslužby Svárovský
Mobil: 603 528 209
Adresa: Nádražní 897, 393 01 Pelhřimov

AUTOSLUŽBY TROJAN
Mobil: 603 269 795
Adresa: Příční 3363, 272 00 Kladno

AUTOTECHNIC CZ, s. r. o.
Mobil: +420 777 166 958
Adresa: Veselská 442, 
375 01 Týn nad Vltavou

AUTOVA s.r.o.
Mobil: 601 575 965
Adresa: Pražská 3654, 
580 01 Havlíčkův Brod

CarManager s.r.o.
Mobil: 775 555 522, 606 900 910, 
777 900 910
Adresa: Hodějovická 2304, 
393 01 Pelhřimov

CZECH STYLE, spol. s r. o.
Mobil: 775 771 992
Adresa: Tečovská 1239, 763 02 Zlín

DIESEL SERVIS Pavel Tesař
Mobil: (+420) 603 239 287
Adresa: Ječná 22, 326 00 Plzeň

GLOBAL Autoservis
Mobil: 777 350 000
Adresa: Šlechtitelů 6, 779 00 Olomouc

GMP MIX s.r.o.
Mobil: 603 886 673
Adresa: Grmelova 2008/13, 
709 00 Ostrava

JP Pneu
Mobil: 608184990; 773631974
Adresa: Říkov 264, 
552 03 Česká Skalice

KK servis, s.r.o.
Mobil: 603 444 938, 731 114 746
Adresa: Poděbradská 19/106, 
194 00 Praha 9

KK servis, s.r.o.
Mobil: 731 771 919
Adresa: Sukorady 109, 294 06 Březno

MANVIK SPED s.r.o.
Mobil: 731 446 692
Adresa: Vratimovská 659, 
718 00 Ostrava

MOTOR ART s.r.o.
Mobil: 776 746 663
Adresa: U Hellady 372/1, 
140 00 Praha 4

MOTOR Centrum Mělník
Mobil: 603 227 717, 737 843 435
Adresa: Nádražní 3602, 276 01 Mělník

Motorcity s.r.o.
Tel.: 548 211 867, 548 539 091
Adresa: Kuklenská 19, 615 00 Brno

NEVECOM, s.r.o.
Mobil: 606 738 182
Adresa: Americká 2736, 272 01 Kladno

PRO AUTO DOSTÁL
Mobil: 777 723 761
Adresa: Bratrušín 1130, 593 01 Bystřice 
nad Pernštejnem

QUEEN.cz, s. r. o.
Mobil: 602 265 945; 602 721 719
Adresa: Neštědice 53, 403 32 Povrly

REJLEK Sport Styling s.r.o.
Mobil: 777 575 607
Adresa: Kostelecká 154/1 (areál bývalé-
ho Svazarmu), 277 11 Neratovice

RENO Autocentrum, s.r.o.
Mobil: 774 273 288; 774 056 999
Adresa: Machátova 407/2a, 
779 00 Olomouc

T&F Autoservis
Mobil: 603 530 228; 603 530 224; 
732 199 155
Adresa: Chržínská 267, 273 24 Velvary

TAS KOMPLEX s.r.o.
Mobil: 777 766 595
Adresa: Svárovská 3135, 
470 01 Česká Lípa

TIRET s.r.o.
Mobil: 605 203 655, 605 183 977
Adresa: Čelakovského 2122, 
508 01 Hořice

TOMSERVIS Lomozník
Mobil: 725 883 525
Adresa: Hladnovská 781/78, 
712 00 Ostrava

Kde najdete autoservisy Q-SERVICE

WWW.Q-SERVICE.EU
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   Je čas otestovat spojky SACHS:

             Vždy očekávejte neočekávané
Se spojkou SACHS bezpečně do cíle

Závada spojky může zmařit i Vaše nejlepší plány. 

Nechte si zkontrolovat spojku Vašeho vozidla 

a pokud je to nutné, včas jí nahraďte prvotřídní 

spojkou SACHS ve Vašem servisu!
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Auta roku

Čeští motoristé netrpělivě čekají hlavně 
na novinky z Mladé Boleslavi v popředí s třetí 
generací Škody Fabia. Výrobce slibuje sty-
lovější a sportovnější design i vyváženější 
proporce. Technicky by měl vůz vycházet ze 
současné verze. Zájemci o koupi si ovšem 
musejí počkat až do podzimu. Dalším škodo-
váckým želízkem v ohni se stane outdoorová 
verze Scout aktuální generace Octavie. 
Na nový Superb se těší hlavně milovníci 
moderního designu, které nadchla studie 
VisionC. Třetí generaci úspěšné limuzíny 
ovšem Škoda vypustí až v roce 2015. 
 
BMW M4 i městské SUV 
od Mercedesu 

U koncernových vozů ještě zůstaneme. 
Volkswagen letos hodlá udělat velký krok, 
o kterém už se nějakou dobu mluví – dostojí 
svému jménu a zavede novou značku levných 
„lidových“ vozů. Auta konkurující výrobcům 
jako Dacia či Lada se budou vyrábět v Číně 
a jejich cena by se měla pohybovat kolem 
150 000 Kč. Jinak ale VW ničím obzvláštním 
nepřekvapí, maximálně nejsportovnější verzí 
Golfu nazvanou R v závěru roku. Z Ingol-
stadtu oproti tomu několik nových vozů letos 
vyjede, nejatraktivnějším modelem Audi však 
bude zřejmě nová generace oblíbeného 
tétéčka. 

Dočkáme se tedy letos z Německa něčeho 
opravdu zajímavého? Díky BMW a Mercede-
su naštěstí ano. Ostrá verze BMW řady 3 se 
představila už v Ženevě, nese klasický název 
M3 a je vybavena zvláštní funkcí pro pálení 
pneumatik. Obdobný vůz s karosérií kupé 
pak na trh vstoupí pod označením M4. Pro 
Mercedes bude letošním stěžejním modelem 
třída C, k mání jako sedan i praktičtější kom-
bi. Nejočekávanější je však jiný model s třící-
pou hvězdou na masce. Mercedes zkomple-

tuje svou kolekci SUV: k obřímu GL, velkému 
ML a kompaktnímu GLK přibude malé měst-
ské GLA. Bude využívat společnou platformu 
s modely A a CLA a pohon všech kol.

Budoucí hity: Nejlevnější 
Porsche a nový Qashqai
Kategorie malých SUV – případně crossoverů 
– je v roce 2014 vůbec nadupaná. Automobil-
ky těží z módní vlny a předhánějí se v extra-
vagantním designu i univerzálnosti pro provoz 
město/lehký terén. Typickým zástupcem je 
Citroën Cactus, který v defi nitivním provedení 
poprvé uvidíme na podzim v Paříži. Tohle 
auto si rozhodně s žádným jiným nespletete, 
už kvůli neotřelému vzhledu, ale hlavně díky 
vzduchovým „protinárazovým“ polštářům 
na bocích. Do podobné kategorie spadá 
Ford Ecosport určený hlavně pro Evropu. 
V téže váze do ringu vstoupí druhá generace 
oblíbeného Nissanu Qashqai. Zákazníky si 
určitě najde i v tuzemsku – jeho předchůdce 
se v ČR drží v první desítce nejprodávaněj-
ších SUV. A aby SUV nebylo málo, s tím snad 
nejočekávanějším se vytasí Porsche. Značka 
si tak sice rozhází ortodoxní fanoušky, kteří 
těžce nesli už Cayenne, mnoho dalších ale 
potěší. Nový Macan (v indonéštině „tygr“) je 
menším bratrem Cayenne, dost se mu podo-
bá a má podobný potenciál dobře se pro-

AUTOMOBILKY V POSLEDNÍCH LETECH CHRLÍ JEDEN NOVÝ MODEL ZA DRUHÝM. 
ROK 2014 NEZŮSTANE POZADU. ČÁST NEJŽHAVĚJŠÍCH NOVINEK UŽ JSME MOHLI 
VIDĚT V ŽENEVĚ, DALŠÍ NÁS ČEKAJÍ V NÁSLEDUJÍCÍCH MĚSÍCÍCH. NA KTERÉ BY-
CHOM SE MĚLI NEJVÍC TĚŠIT?

Vyberte si 
z letošních novinek!

Prázdná garáž?

Škoda VisionC

Lamborghini Huracán LP 610-4
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dávat. Čeští zájemci si ho mohou pořídit už 
nyní (jde mimochodem o nejlevnější Porsche), 
zatím mají na výběr z trojice motorů a stejné-
ho množství typů podvozku. 

Mini Cooper s bavoráckou 
výbavou 
Ještě se na skok vrátíme k Fordům. Jejich 
konstruktéři už dva roky slibují nové Mon-
deo – a letos slib snad konečně dodrží! 
Uživatelé legendární dodávky Transit se zase 
dočkají nové generace svého užitečného 
mazlíčka. A když už jsme u legend, nesmíme 
opomenout počin značky Mini. Ta přichází 
se čtvrtou generací retro hatchbacku Mini 
Cooper. Kromě jen lehce upraveného desig-
nu – osvědčené netřeba měnit – model těží 
z napojení na majitele značky, mnichovské 
BMW. V Mini Cooperu tak poprvé najdete 
head-up display, nový je i celý podvozek 
s elektronicky stavitelnými adaptivními tlumi-
či. Na český trh vůz dorazí – velmi příhodně 
– na začátku léta. 
Technický náskok BMW samozřejmě de-
monstruje hlavně na vlastních modelech. 
Nejlepším důkazem je hybridní sporťák i8, 
jehož pohonné ústrojí kombinuje přeplňo-
vaný benzinový tříválec s elektromotorem. 
Výrobce prezentuje i8 jako sportovní vůz bu-
doucnosti, který spojuje výkonnost s nízkou 
spotřebou. Veřejnost se s ním seznámila už 
loni ve Frankfurtu, avšak na trh jde až letos. 
A to i v ČR za cenu kolem 3 miliónů korun. 

Černý kůň: 
Honda s největším kufrem
Revoluční BMW je sice krásné, ale konku-
rentům objemem prodeje asi mnoho vrásek 
neudělá. Přesně tuhle roli naopak sehraje – 
a vlastně už od ledna sehrává – Honda Civic 

Tourer. Nebudou ji mít rádi hlavně manažeři 
Škody a Hyundai. Tenhle kombík totiž nabízí 
největší zavazadlový prostor v nižší střední 
třídě a s kapacitou 624 litrů poráží i Octavii 
Combi. Navíc na první pohled zaujme dyna-
mickým designem a překvapí agilními jízdními 
vlastnostmi. To z Hondy může v jejím seg-
mentu učinit černého koně roku 2014. 
Ačkoli Hyundai, největší dravec českého 
trhu posledních let, na Tourer letos reagovat 
nebude, i on přichází s odjištěnou bombou. 
Čtyři roky vývoje za 9,5 miliardy korun koneč-
ně přinesly ovoce a ještě před polovinou roku 
se i v ČR objeví druhá generace luxusního 
sedanu Genesis. Oproti předchůdci má při-
nést velký kvalitativní skok a chce konkurovat 
i prémiovým značkám. Pohon všech kol 4x4 
HTRAC, automatické parkování, bezdotykové 
otevírání zavazadlového prostoru nebo head-
-up displej by to měly umožnit. 

EkoAudi
Audi uvede na trh dvě no-
vinky s alternativním poho-
nem, obě na bázi modelu 
A3 Sportback. Hybrid 
e-tron kombinuje čtyřválec 
1.4 TFSI s elektromotorem. 
V elektrickém režimu ujede 
50 km, motor přidává dal-
ších 900 km. A3 Sportback 
g-tron kombinuje stejný 
motor s pohonem na stla-
čený zemní plyn. Plyn nabízí 
dojezd 400 km, motor opět 
přidá asi 900.

Mercedes Benz GLA

Porsche Macan

Nissan Qashqai

Volgswagen Golf R

Citroën Cactus

BMW M4 Coupe
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MOTORISTICKÝ POŘAD A FENOMÉN JMÉNEM TOP GEAR SI ZÍSKAL FANOUŠ-

KY PO CELÉM SVĚTĚ. A TO NEJEN MEZI MILOVNÍKY AUTOMOBILŮ. NEOTŘELÝ 

BRITSKÝ HUMOR, SKVĚLÁ AUTA A VÝZVY, KTERÉ BY CHTĚL KAŽDÝ ZKUSIT 

NA VLASTNÍ KŮŽI, ZARUČUJE TOMUTO POŘADU SLEDOVANOST I MEZI AUTO-

MOBILOVÝMI LAIKY. UPŘÍMNĚ, KDO BY SE NECHTĚL ŽIVIT TÍM, ŽE BUDE 

TESTOVAT NEJNOVĚJŠÍ MODELY TĚCH NEJLEPŠÍCH AUT NA SVĚTĚ? SAMOZŘEJ-

MĚ S POVOLENÍM SEM TAM NĚJAKÉ TO EXKLUZÍVNÍ VOZIDLO ZNIČIT. 

Fenomén jménem 

TOP GEAR
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  37 let a pořád jako poprvé 
Originální televizní show britské BBC odstar-
tovala už 21. sezónu a vedle předávání Oskarů 
patří mezi nejdéle se držící pořady na televiz-
ních obrazovkách. S letmou přestávkou mezi 
lety 2001 a 2002 let se totiž vysílá už 37 let! 
Kouzlo automobilového Top Gearu tkví v tom, 
že vlastně není jen o autech, ale moderátoři 
si dělají legraci ze sebe sama, ze současné 
společnosti, i ze svých hostů. A to mezi nimi 
jsou celebrity jako Tom Cruise, Simon Cowell, 
Helen Mirren nebo jezdci Formule 1. V nové 
sérii se můžeme těšit třeba na Rowena Atkin-
sona (že bychom se konečně dozvěděli víc 
o skvělém vozítku Mr. Beana?). Na pozvání prý 
ještě nereagoval princ Harry, ale nabídka stále 
platí, jak upozorňuje jeden ze scenáristů Andy 
Wilman… :-) Uvidíme, koho ještě Top Gear 
donutí sednout za volant a zajet s ním časovku 
na místním okruhu.

  4 roky na čekací listině 
Nejen díky slavným hostům se sledovanost 
nejnovější sezóny jen v Británii pohybuje kolem 
5 milionů! Navíc zájem o samotné natáčení je 
obrovský. Vstupenky jsou sice zadarmo, ale 
mnozí čekají klidně 4 roky, než se na ně dosta-
ne řada! Skoro se ani nechce věřit, že natáčení 
jednoho třičtvrtěhodinového dílu (byť sebevíc 
zběsilého) se musí stihnout pouze za tři dny. 
Z toho ale mnohdy vzniknou stovky hodin 
materiálu, kterými se editoři musí prokousat 
a vybrat jen to nejlepší – přenosné kamery 
natáčejí moderátory během samotných tes-

tovacích jízd nonstop. A natáčet tím pádem 
takový 1 600 km dlouhý roadtrip po Evropě… 
to pak mají ve střižně opravdu napilno. Každý 
díl se natáčí s alespoň 4měsíčním předstihem 
a automobilové drama také cestuje po světě. 
Speciály pořadu se už natáčely v Africe, Ja-
ponsku, Indii a kvůli dílům do nejnovější série 
se celý tým vydal do Barmy. Tvůrci si pokaždé 
vymyslí nějakou tu „challenge“, kterou musí 
moderátoři splnit. K vidění už bylo testování 
traktorů, závody k polárnímu kruhu (samozřej-
mě v podobě duelu speciálního polárního au-
tomobilu oproti psímu spřežení) nebo závody 
mezi automobilem, rychlovlakem a letadlem.

  3 hvězdy 
Top Gear moderuje silná trojka moderáto-
rů, kteří patří nejen k nejslavnějším, ale také 
nejlépe placeným světovým moderátorům. 

Dobře placená zábava
V případě moderátorů Top Gear se koníček stal opravu luxusně placenou prací. 
Jeremy  Clarkson si údajně přijde v přepočtu asi 110 milionů korun ročně. Jeho 
kolegové o něco méně, ale pořád jsou to v přepočtu desítky miliónů korun.
Top Gear se vysílá v celkem 112 zemích světa a jeho celosvětová sledovanost je 
odhadována na 350 milionů diváků. V Británii se vysílá premiérově každou neděli. 
Jeho české fanouškovské stránky najdete na www.tgear.funsite.cz. 

Stěžejní postavou pořadu je Jeremy  Clarkson 
(ten postarší elegán). Když totiž v roce 1999 
odešel, aby změnil kariéru, sledovanost pořa-
du klesla z 6 milionů na 3, a tak se Clarkson 
vrátil. Kolegové Richard Hammond a James 
May mu ale zdatně sekundují; bez této trojice 
by Top Gear jistě nebyl tím, čím je. Vzájemně 
se doplňují, ale také si jeden z druhého utahují 
(za zmínku stojí alespoň legendární narážky 
na výškový rozdíl mezi Clarksonem a Mayem). 
Celý pořad je vlastně postavený na neustálé 
při, který z nich je nejlepší – ať už řidič, montér 
nebo navigátor. Potřebujete tedy zjistit, který 
vůz, dodávka nebo přívěs je nejlepší? Nechte 
to na borcích z Top Gearu! Rádi se v nich pro-
jedou a vyzkouší všechny možné i nemožné 
manévry.  Samozřejmě za předpokladu, že se 
spolu přitom můžou o něco vsadit. Nebojte se 
ale, testování není nijak ovlivněno – vzhledem 
k tomu, že BBC je přísná instituce, moderátoři 
Top Gearu nedostávají zdarma žádné z aut, 
která testují. To aby byli objektivní. Automobily 
si kupují (tedy spíše BBC) jako všichni obyčejní 
smrtelníci. 

  1 Stig 
Nedílnou součástí týmu je také The Stig, 
neboli Žihadlo. Osoba zahalená většinu času 
v bílé uniformě hodné jezdců Formule 1. Zá-
hadná postava testuje všechny výstřednosti, 

které si na jednotlivá vozidla tým pořadu vy-
myslí, a zpravidla musí co nejrychleji zajet úsek 
na okruhu v přiděleném automobilu. Ačkoli 
většinu času zůstává závodníkova identita 
utajena, legendární se stal díl, ve kterém si 
nástrahy Top Gearu vyzkoušel na vlastní kůži 
profesionální závodník – to když se „za Stiga“ 
převlékl sedminásobný vítěz Formule 1 
Michael Schumacher.

  1 shořelá rarita 
Top Gear vychází také ve formě tištěného 
magazínu, jehož reputace je neméně skvělá. 
Objevují se v něm skeče a recenze z tele-
vizního vydání pořadu, navíc to vypadá, že 
pánové z Top Gearu si můžou jak v televizní, 
tak v tištěné podobě dovolit snad všechno. 
K příležitosti 20. výročí magazínu se na obál-
ce objevila téměř na popel ohořelá závodní 
Mazda Furai – automobil vyrobený v jednom 
jediném kuse. Fanoušci šíleli. Tento exkluzívní 
automobil totiž doopravdy během Top Gear 
testovacích jízd shořel. Top Gear zkrátka není 
ani náhodou korektní a ani náhodou by se 
kaskadérské kousky v pořadu předváděné 
neměly zkoušet doma. Ale to nikomu nevadí. 
A otázka, jestli všechny ty šílenosti, které 
BBC ukazuje, jsou reálné? Ta vůbec není 
důležitá. Vždyť je to přece show! A podle 
sledovanosti zatraceně dobrá.

„Nejdéle 
vysílaný pořad 
na televizních 
obrazovkách 
na světě!“
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ČEŠI RÁDI STAVÍ!
V celé automobilce pracuje pouze 8 lidí. Ale 
dělají něco, co je neuvěřitelně baví. Krásné 
roadstery, super autíčka, která jsou už dnes 
legendou. Koupit zde můžete automobil už 
hotový nebo jako stavebnici a postavit si ho 
sami doma. To je jedna ze specialit českého 
Kaipanu. Ročně se jich tak prodá 20 až 30 
kusů! Slušný výkon na tak malý tým, nemyslí-
te? Když povážíte, že se navíc klientům věnují 

téměř nonstop – Michal Hradský zmiňuje, že 
není problém telefonicky radit klientům se 
stavbou Kaipanů ani v neděli večer. Navíc 
každá stavebnice se musí po dokončení ještě 
pečlivě zkontrolovat, než může být schvále-
na do provozu, i proto se každému modelu 
věnují zaměstnanci automobilové továrny 
KAIPAN individuálně. 
Umožňuje to nejen počet prodávaných kusů, 
opravdu ručně vyrobených, ale také nadšení 
Čechů sestavovat si svá vlastní vozítka. 
Michal Hradský prozrazuje, jak zjistil, že 
nápad prodávat automobilovou stavebnici, 
je v České republice proveditelný: „Udělali 
jsme si malý průzkum po českých vesnicích 
a zjistili jsme, že v každé se nachází minimál-
ně jeden podomácku vyrobený traktůrek; to 
byl jasný důkaz, že Češi si rádi staví.“ Doka-
zuje to také fakt, že pro Českou republiku se 
z 90 % prodávají stavebnice, zkompletovaná 
auta se distribuují spíše do zahraničí. 

ŠKODOVKY JAKO 
DÁRCI ORGÁNŮ
Nově v KAIPAN továrně zavádějí výrobu 
vlastních laminátů tvrzených pryskyřicí, ze 

kterých se pak řežou jednotlivé díly karoserie 
tak, aby přesně vyhovovala požadavkům 
českého „skládacího“ roadsteru. Externě se 
tedy do vozů dodávají části z dárcovských 
škodovek. „Dárci orgánů“, jak o nich mluví 
Michal Hradský, jsou pro aktuálně prodávané 
modely Kaipanů Fabie (pro model 16) a Favo-
rit (pro model 14). O jaký model Kaipana jde, 
poznáte především podle světel, radí Michal 
Hradský. Favorita potřebujete celého, včetně 
dokladů a registrace, z Fabie stačí motor, 
převodovka a elektronika. 

Ačkoli se Michal Hradský věnoval mnoha 
zaměstnáním – od stavbyvedoucího po kas-
kadéra, majitele hotelu nebo reklamní agentu-
ry – vždy v něm hořela vášeň pro auta. I díky 
této vášni míří Kaipan dál do budoucnosti. 
Nejnovějším smělým cílem je vyrobit elek-
tromobil, který bude mít dojezd kolem 100 
kilometrů (což je podle odhadů i s rezervou 
průměrná vzdálenost, kterou většina au-
tem dojíždějících denně urazí během cesty 
do práce a zpět). Kaipan VoltAge už byl 
schválen pro provoz na pozemních komu-
nikacích, takže už možná brzo vyjede první 
elektromobil české výroby!

JELI JSTE NĚKDY DO JIZERSKÝCH HOR PŘES SMRŽOVKU? A VŠIMLI JSTE SI TAM 

TAKOVÉHO ZVLÁŠTNÍHO KABRIOLETU POVĚŠENÉHO ZVENKU NA JEDNOM Z NEJ-

VĚTŠÍCH DOMŮ? NEVŠIMLI? TAK TO NAPŘÍŠTĚ MUSÍTE URČITĚ NAPRAVIT A DÍVAT SE 

POZORNĚJI. TO AUTO TOTIŽ NENÍ LEDAJAKÉ AUTO, A TEN DŮM NENÍ LEDAJAKÝ DŮM. 

JEDNÁ SE O OJEDINĚLOU, VÝHRADNĚ ČESKOU AUTOMOBILOVOU TOVÁRNU KAIPAN! 

TOVÁRNA 
NA SNY 

Inspirace

Svou více než dvacetiletou fi rmu 
sem v roce 2003 přesunul (tehdy i se 
zaměstnanci) její zakladatel Michal 
Hradský. Přistěhovali se z pražských 
Záběhlic, a jak majitel automobilky 
přiznává, rozhodně se jim v Jizerkách 
líbí víc. Přímo nad výrobní halou to-
tiž vznikly také garsonky, ve kterých 
všichni zaměstnanci, včetně Michala 
Hradského, bydlí. Tento systém je, zdá 
se, naprosto bezchybný. „Jakmile mě 
o půlnoci něco napadne, jen seběhnu 
dolů a můžu to okamžitě realizovat,“ 
pochvaluje si výhody spojeného pra-
coviště a bydliště Michal Hradský.
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 Jen to nejlepší je dost dobré 
Can-Am vyrábí několik modelových řad čtyřkolek: Outlander, 
Renegade, Commander a DS, a do nich používá pět motorů: 400, 
500, 650, 800 a 1000 ccm V-Twin. Jsou promakané do posledního 
detailu a v terénu jsou jako doma.  V porovnání s modely jiných 
výrobců jsou Can-Am čtyřkolky obvykle jasným vítězem. Ať už co 
do fantastického výkonu, úspornosti spotřeby, precizního ovládání, 
užitných vlastností, pokrokové ergonomiky anebo množství nabí-
zeného příslušenství. Dá se s nimi skvěle vyřádit v terénu i pobavit 
na silnici. Mají v sobě adrenalin a hlavně super relax. Čtyřka je 
prostě zábava a radost. A o tom to je…

ZNAČKA CAN-AM POCHÁZÍ Z KANADY A JE DCEŘI-
NOU FIRMOU VÝROBCE SNĚŽNÝCH SKÚTRŮ BOM-
BARDIER. DĚLÁ NEJLEPŠÍ ČTYŘKOLKY NA SVĚTĚ. 
POŘÁDNÉ, VYMAZLENÉ, CO NĚCO VYDRŽÍ.

Harlej 
CO JE VÍC?

Čtyřkolka na max!

Tak chutná svoboda
Kult zvaný Harley Davidson se narodil před 

více než 110 lety v Milwaukee ve státě Wis-

consin. Ani jeden ze dvou kámošů tehdy 

netušil, u zrodu jakého fenoménu stojí. Jen 

si udělali mašinu pro radost. Dost se jim to 

povedlo! Jejich první kousky se jmenovaly 

tichý šedý společník (Silent Grey Fellow), ale 

upřímně řečeno, moc tiché harleje nebyly ani 

tehdy, ani teď. Podle historie společnosti šel 

první stroj k panu Meyerovi, který na něm ujel 

9600 km, než jej prodal. Další čtyři majitelé 

přidali 123 000 km na původním motocyklu. 

V roce 1913 továrna udávala, že číslo 1 je 

stále na silnici s původními ložisky a že má 

ujeto více než 1 160 000 km! Sláva harlejů se 

na plné pecky rozjela ve 20. letech 20. století. 

Harleje slouží v armádě, u policie, v Hollywoo-

du i ve službách amerického snu o svobodě 

a nezávislosti. Musely vybrat i pár zatáček, 

když už to s nimi vypadalo bledě. Jenže když 

jste legenda, tak vás hned tak něco nepoloží. 

Psát dál o Harley Davidson by vydalo na sa-

mostatný časopis, no možná knihu tlustší než 

sebrané spisy Leninů, Marxů i Vaška Klause. 

Prostě jděte a zkuste se svést. Popadněte 

řídítka a nechte do sebe nalít tu energii předá-

vanou po desetiletí statisíci lidí. Je to Harley 

Davidson, dámy a pánové, co je víc?

Žádná jiná motorka není slavnější. O žádné nebylo popsáno víc stran. Žádný 

jiný stroj není fotografovanější. Žádná jiná mašina nehrála ve více fi lmech, 

nestala se uměleckým dílem a ikonou životního stylu. A kdo se alespoň jed-

nou nesvezl na pravém Harley Davidson, ten jako by nebyl.

Inspirace
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VIP Prémie

NAŠICH KLIENTŮ SI UPŘÍMNĚ VÁŽÍME. JEJICH LOAJALITY A PARTNERSTVÍ, KTERÉ 
SE V OBCHODĚ CENÍ STEJNĚ JAKO PŘÁTELSKÝ VZTAH. INTER CARS ČESKÁ 

REPUBLIKA NABÍZÍ VŠEM SVÝM OBCHODNÍM PARTNERŮM VĚRNOSTNÍ PROGRAM 
– VIP PRÉMIE. JEHO SMYSL JE JEDNOZNAČNÝ – ODMĚNA ZA LOAJALITU, POSÍLENÍ 

OBCHODNÍHO PARTNERSTVÍ A ZPŘÍJEMNĚNÍ ŽIVOTA.

Svět zážitků s VIP Prémie Inter Cars 
Náš věrnostní program VIP Prémie na vás myslí v každém ohledu. 
Přemýšlíme o tom, jak trávíte volný čas, jakým způsobem relaxu-
jete, kolik adrenalinu jste ochotni do svého života vpustit tak, aby 
váš prožitek byl skutečně mimořádný. Nabízíme vám proto již dobře 
známé zájezdy do exotických zemí nebo relaxační pobyty na plážích 
nádherných a světoznámých letovisek. Nabízíme vám vše, co vám 
dokáže přinést vaše představivost. Máte rádi fotbal? Pojeďte s námi 
např. na zápasy FC Barcelona! Patříte k milovníkům lyžování? Díky 
našemu věrnostnímu programu máte možnost navštívit vyhlášená 
alpská střediska a nově zařazujeme mezi možnosti vašeho výběru 
i nejrůznější sportovní zážitky a aktivity. Navíc, pokud máte pocit, 
že zrovna tato sezóna vám asi cestovat nedovolí, přicházíme s další 
možností. V rámci nabídky VIP Prémie můžete své body snadno pro-
měnit za různý sortiment a produkty, jako třeba garážovou techniku 
a servisní vybavení z nabídky Inter Cars, počítače, elektroniku, oble-
čení, sportovní vybavení a mnohé další. VIP Prémie myslí na vás. Je 
vaší odměnou a proto stále pracujeme na tom, aby byla odměnou 
patřičně pestrou a lákavou. Takovou, která splní přesně to, co od od-
měny očekáváme. Přinese vám radost.

Jak získat body do VIP Prémie Inter Cars?
Registrací na webové stránce www.vippremie.cz, 
která je základní podmínkou členství ve VIP Prémie 
Inter Cars.
Body do programu VIP Prémie se Vám připisují jedenkrát do měsíce, a to 
v případě, že váš celkový nákup ve společnosti Inter Cars Česká republi-
ka s.r.o. přesáhl v daném měsíci hodnotu 25.000 Kč bez DPH. Následně 
se Vám obrat přepočítá na body. Pro vaši dokonalou představu uvádíme 
následující údaje tak, jak budou vaše nákupy proměněny za body.  

•   Za nákup dílů pro osobní automobily: 
každých 100 Kč = 1 bod

•   Za nákup dílů pro nákladní automobily: 
každých 200 Kč = 1 bod

•    Za nákup garážové techniky a diagnostiky: 
každých 200 Kč = 1 bod

•   Za nákup OE dílů a dílů od externích dodavatelů: 
každých 200 Kč = 1 bod

•     Za nákup pneumatik a disků kol: 
každých 200 Kč = 1 bod

Body vám připíšeme za každou obchodní transakci u nás – tzn. zboží 
zakoupené, objednané a zaplacené v cenách bez DPH. 

V jakém časovém období je možné body využít?
Body získané v jednom roce mají omezenou platnost. Poslední termín 
pro uplatnění bodů, které jste získali v období od 1. 1. 2013 do 31. 
1. 2013 je 31. 12. 2014. Jejich stav velice snadno zjistíte na webové 
stránce www.vippremie.cz. Body není možné  vyměnit za hotovost 
nebo uplatnit k placení zboží kromě bonusů zařazených do nabídky 
VIP Prémie.

Co znamená registrace na internetové stránce 
www.vippremie.cz?
•  Pravidelné informace o stavu vašich VIP bodů na kontě
•  Informace o bonusech, které je možné za zmíněné body získat
•  Pozvánky na akce VIP Prémie nebo akce společnosti Inter Cars, 

při kterých je možné získat další EXTRA body
•  Informace o zájezdech s Inter Cars, jejich termínech a potřebných 

důležitých podrobnostech

Nechte se 
od Inter Cars
odměňovat

při každém nákupu!
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Získejte EXTRA body!
ZISKEM EXTRA BODŮ SI MŮŽETE 

NAVÝŠIT HODNOTU SVÉHO VIP ÚČTU. 

 V průběhu roku 2014 pro vás máme připra-

venou pestrou nabídku různých prodejních 

akcí a zároveň možností, díky kterým si 

můžete výrazně navýšit své bodové konto. 

Stav vašeho konta vám posléze pootevírá 

dveře k hodnotnějším „nákupům“ a mi-

mořádným zážitkům! Sledujte pravidelně 

náš web www.vippremie.cz a naše akční 

nabídky a extra body se vám 

budou jen sypat!

| Zájezdy | Campingaz | Elektronika | Dárkové passy SODEXO | Garážová technika | iPILOT - letecký simulátor |  

| Nářadí Bosch | OBI | Oblečení | Počítačová technika | Software | To nejlepší z akcí IC | Zahradní technika | 

VYBERTE SI ODMĚNU VE VĚRNOSTNÍM PROGRAMU VIP PRÉMIE INTER CARSU

www.vippremie.cz
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Auto Poradna

 LEZOU VÁM NAD SPOTŘEBOU VAŠEHO AUTA OČI Z DŮLKŮ? SOUSTŘEĎTE SE 
 NA NOHY, ŘEKL V JEDNOM ROZHOVORU MICHAL ŠIMŮNEK, ŠAMPION ECORALLYE,  

PROTOŽE NEJVĚTŠÍM ŽROUTEM PALIVA JSOU BRZDY. SÁM DÁ SE ŠKODOU 
 FABIA COMBI 1,4 GREENLINE 2,4 LITRU NAFTY NA 100 KM! PRO VAŠI ÚSPORNĚJŠÍ 

 JÍZDU VÁM PŘINÁŠÍME NĚKOLIK TIPŮ, JAK JEZDIT NEJEN S LEHKOU NOHOU! 

Je to v nohách! 

Rozjezdy pro hvězdy
Ale ne pro ty, co chtějí ušetřit. Zá-
kladní pravidlo úsporné jízdy je – ne-
zastavovat! Pokud auta v křižovatce 
stojí na červenou, zvolna dojíždějte. 
Nejvíc paliva totiž spotřebujete právě 
na rozjezdy. Pamatujte si, že právě 
tato část jízdy je s ohledem na palivo 
tou nejméně úspornou. Při rozjezdu 
co nejdříve zařaďte vyšší stupně. 

Jasně, také v očích, 
uších, hlavě
Jezděte plynule.  Poslouchejte mo-
tor, jak se chová, jak reaguje na při-
dání plynu, Sledujte auto i okolí. 
Využívejte výkon, jen kdy je třeba. 
I to je recept na úspornou jízdu. 

Zatáčky střihejte obloukem
Dávejte je s co největším obloukem. 
Správně projetá zatáčka zachová 
plynulost jízdy.

Brzděte motorem
Je to vhodné při dojezdu na křižovat-
ku nebo při sjíždění z kopce. Když 
sjíždíte z kopce, je lepší zapojit motor 
než brzdy. Někdy je nutné obojí. 
Pokud brzdíte brzdami a máte vyřa-
zeno, motor spotřebovává palivo a to 
vás asi nenadchne. Kdo řídí automat, 
je ze hry. Motorem brzdí za všech 
okolností. 

Auto na setrvačník
Jasně, je to vtip! Využívejte setr-
vačnost! Pokud jezdíte po okres-
kách, kde je plno různě dlouhých 
a strmých kopců, snažte se ji maxi-
málně využívat. Daleko méně pali-
va spálíte v případě, že se plynule 
s lehkou nohou rozjedete z kopce 
a v kopci budete plynový pedál jen 
lechtat. 

Plynulost provozu 
není legrace!
Nikoho zbytečně nebrzděte, nikomu 
nepřekážejte. Můžete jet úsporně, 
i když zrovna nepolezete jako šneci. 
Čím více plynulá je jízda, tím méně 
paliva spálíte. Jízda stálou rychlostí 
bere nejméně. Zkuste si zajet trasu 
Brno-Praha stylem brzda plyn a ply-
nulou jízdou, kdy budete brzdit a ak-
celerovat jen výjimečně. Při stejném 
rychlostním průměru poznáte rozdíl 
ve spotřebě i v litrech!

Větráky,  rádia  
– zapomeňte na spotřebu!
Elektrické spotřebiče jako klimatiza-
ce, větráky topení, rádia, zesilovače, 
vnější a vnitřní světla samozřejmě 
palivo spotřebovávají.  Kdo chce jet 
maximálně úsporně, měl by se jich 
vzdát. Ale zase to nepřehánějte.

Pneumatiky, to je oč tu běží!
Na spotřebu mají vliv i pneumatiky. 
Jejich nahuštění, šířka, vzor, směs. 
Málo nahuštěné pneumatiky zhoršují 
jízdní vlastnosti a hodně díky jim 
stoupá spotřeba. Na druhou stranu 
je nesmíte přehustit! Čím jsou totiž 
pneumatiky tvrdší, tím hůře auto 
brzdí; navíc to guma nemusí ustát.
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Auto Poradna

UŠPIŇTE SE S PŘEHLEDEM
Nebojte se při nákupu ojetiny ušpinit 

a pořádně ji proklepnout. Jen důsledná kon-
trola, prohlídka, lezení pod a kolem vozu vám 
dají jasnou představu o jeho stavu. Jsou svá-
ry v motorovém prostoru nepravidelné? Jsou 
mezery mezi díly rozdílné? Je hloubka laku 
jiná na střeše a kapotě? Mrkněte i na dno 
kufru. Zaměřte se na detaily. Nic vám nesmí 
uniknout. Budete možná trochu zašpinění, ale 
nenapálení zákazníci.

TESTOVACÍ JÍZDA? 
NEZBYTNÁ!

Rozhodně si nenechte testovací jízdu upřít. 
Při jízdě sledujte teplotu motoru – ručička 
nesmí po dosažení provozní teploty výrazně 
stoupat nebo klesat. Dávejte pozor na veške-
ré klepání, vibrace, vůle v řízení, hukot ložisek 
apod. Pozorujte, jak auto drží stopu, když 
lehce pustíte volant, jak brzdí. Chtějte najet 
více kilometrů, ne jen objet jeden blok, klidně 
nabídněte úhradu paliva.

ZAMĚŘTE SE NA SKLA 
A BEZPEČNOSTNÍ PÁSY

Pokud mají všechna skla stejné kódy, je 
všechno v pořádku. Pokud má jedno nebo 
více skel jiný kód, znamená to, že byla skla 
vyměněna. K tomu však mohlo dojít po havárii 

nebo jen po prasknutí skla. Každopádně se 
pak zaměřte na tuto část karoserie a pečlivě 
ji zkontrolujte. Podobně zkontrolujte označení 
data výroby bezpečnostního pásu. Podle jeho 
opotřebení poznáte i časté používání vozu.

HODNĚ ŘEKNOU ORIGINÁLNÍ 
SPOJE A TMELENÍ KAROSÉRIE

Zkontrolujte spoje (sváry), které jsou při výrobě 
v továrně překryty plastovým tmelem. Chrání 
karoserii před zatékáním vody a vnikáním ne-
čistot. Po opravě je většinou není možné uvést 
do původního stavu, tmel je hrbolatý a často je 
z jiného materiálu. Otevřete motorový a zava-
zadlový prostor, nebojte se odstranit všechny 
koberce, plastové kryty i rezervní kolo, abyste 
co nejlépe viděli na vnitřní spoje karoserie i 
jejího skeletu. 

NEJSOU DŮLEŽITÉ KILO-
METRY, ALE STAV

Zkontrolujte opotřebení volantu, pedálů, spoj-
ky, brzdy a řadicí páky – při 50 000 najetých 
km by rozhodně neměly být příliš „jeté“. Musí 
být vidět struktura povrchového materiálu. Při 
více než 250 000 km bývá znatelně poškozen 
potah řadicí páky. Pedály jsou zcela ošlapá-
ny. Podle míry opotřebení můžete zhruba od-
hadnout počet skutečně najetých kilometrů.

KOUPIT SI OJETÉ AUTO JE VÝHODNÉ, ALE JEN KDYŽ TO VYJDE A KOUPÍTE OPRAV-
DU DOBRÝ „KOUSEK“.  JINAK MŮŽETE MÍT MÍSTO VYTOUŽENÉHO AUTA BEZEDNOU 
KASIČKU, KTERÁ BUDE ČASTĚJI V SERVISU NEŽ NA SILNICI! PŘINÁŠÍME VÁM NĚ-
KOLIK NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH TIPŮ, KTERÉ VÁM PŘI VÝBĚRU OJETÉHO AUTA MOHOU 
UŠETŘIT SPOUSTU STAROSTÍ.

Nenaleťte 
při koupi ojetiny

Je zcela nezbytné, aby VIN, č. motoru, č. typu 

motoru i barva vozu souhlasily s údaji uvedený-

mi v technickém průkazu! Určitě se přesvědčte 

o tom, kde byl vůz prodán jako nový – zda v ČR 

nebo v zahraničí. Pokud byl dovezen, nechte 

ho prověřit fi rmou, která tyto služby poskytuje 

(např. Cebia, spol. s r. o.) a následně ručí za 

původ vozu. POZOR na duplikát TP – zvláště 

pokud byl vystaven v případě ztráty nebo po-

škození původního TP. Často je o duplikát žá-

dáno úmyslně, aby bylo možné zamlčet původ 

vozidla, počet předchozích majitelů, používání 

vozu jako taxi či v autoškole apod. 

KOUŘ JE PLNÝ 
POZNÁVACÍCH ZNAMENÍ

Podle barvy kouře, který vychází z motoru po 
zahřátí, poznáte leccos i bez měřicích přístrojů. 
Modrý kouř – pístní kroužky propouštějí olej 
do válce nebo netěsní ventily. Motor je silně 
opotřebovaný. 
Černý kouř (u dieselu) - motor je pravděpo-
dobně velmi opotřebovaný nebo má špatně 
seřízené čerpadlo.

 – do spalovacího prostoru uniká 
voda z chladicího systému. Může být špatné 
těsnění pod hlavou motoru nebo prasklá 
hlava motoru.

OHLÍDEJTE SI KUPNÍ 
SMLOUVU

Čtěte ji s pečlivostí. Smlouvu většinou vypra-
covává autobazar, nebojte se proto nechat si 
poslat její návrh a konzultujte ji s právníkem. 
Případů, kdy si lidé nepřečetli, co podepisují, 
je řada. Nezapomeňte, že není nutné, abyste 
rozšířili statistiky zákazníků v kolonce – podvod!
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Auto Poradna

Základní otázka, kterou byste si měli položit 
hned na začátku, je na jaké auto součástky 
vlastně pořizujete. Asi není žádným překva-
pením, že na patnáct let starou felicii nejspíš 
nebudete kupovat stejné díly jako do nejnověj-
šího BMW. Svoji roli ale hraje i to, jestli se svým 
plechovým miláčkem jezdíte každý den přes 
půl republiky, nebo jen jednou týdně do obcho-
du. Manželčina fabie sice bude na sportovních 
discích a se závodními tlumiči vypadat hodně 
drsňácky, při přejíždění retardérů na parkoviš-
tích u supermarketů vám ale vaše drahá polo-
vička děkovat nebude. A možná si i zbytečně 
napěníte to pivo, které vám koupila na večer.

 Zlatá střední cesta 
Rozmyslet byste si měli také to, co od vašeho 
vozu vlastně čekáte. U deset a více let staré 
ojetiny už se asi nevyplatí montovat díly, které 
po osazení pomalu zdvojnásobí celkovou 
hodnotu auta. To u dva tři roky starých aut 
už má smysl uvažovat, jestli raději nekoupit 
dražší díl, který možná vydrží o něco déle. 
I při výběru náhradních dílů ale platí otřepaná 
poučka, že nejlepší je většinou zlatá střední 
cesta. Když si nejste jistí, že potřebujete 
za každou cenu ušetřit, nebo naopak že pro 
svoje auto chcete jen to nejlepší, většinou 
neuděláte chybu, když si vyberete díl ze stře-
du nabízeného spektra. Rozhodně se taky 
nemusíte bát vybírat to, co je nejprodávanější. 
Většina e-shopů s díly má sekce typu „Nej-
častěji nakupujete…“ nebo „Nejlepší poměr 
cena/výkon“. U náhradních dílů zkrátka 
nemusíte mít pokaždé něco extra. Někdy se 
prostě vyplatí koupit si to, co už odzkoušelo 
velké množství lidí před vámi. 

 Kde vám díly namontují? 
Pokud nejste profesionální mechanik, nebo 
aspoň nadšený amatér, který už v šesti letech 

rozebral tátovi jeho škodovku, minimálně jed-
nou za čas budete potřebovat využít služby 
nějakého servisu. U autorizovaného servisu 
si ve většině případů můžete být jistí, že vám 
do auta namontují originální díly. Těmi určitě 
nic nezkazíte, ale většinou si celkem výrazně 
připlatíte a až na výjimky nemáte moc na vý-
běr, jaký díl chcete. Pokud se rozhodnete 
nespoléhat se jen na autorizovaný servis, 
většinou vám v dílnách dají vybrat z několika 
variant. Je pak jen na vás, jestli zvolíte levnější 
variantu, nebo si připlatíte. Určitě se vyplatí 
zeptat se mechanika na jeho názor. Dát 
na jeho radu se určitě vyplatí. 

 Banální rada 
 na závěr… 
Tuhle informaci asi není potřeba pří-
liš zdůrazňovat a většina z vás se 
možná plácne do čela, že 
to je přece jasné. Když 
ale budete řešit výměnu 
součástek, které jsou páro-
vé – brzdiče, odpružení a tak 
dále –, neměli byste nikdy 
kupovat jen jednu část. 
Brzdové kotouče různého 
stáří taky budou různě 
účinné, nový tlumič 
bude mít jiný chod 
než ten, který 
jste nechali ne-
vyměněný a tak 
bychom mohli po-
kračovat. Správ-
ným fungováním 
celého páru ale 
dosáhnete mimo 
jiné i náležité bez-
pečnosti provozu 
vašeho vozu. 

OPRAVA VAŠEHO VOZU NEMUSÍ ZNAMENAT JEN TO, ŽE HO 
ODVEZETE DO SERVISU A PAK SI VŮZ ZASE VYZVEDNETE. 
STEJNĚ JAKO V JAKÉMKOLIV JINÉM ODVĚTVÍ, I TADY MÁTE 
MOŽNOST VYBRAT SI, JAKÝ PRODUKT DO DO SVÉHO AUTA 
KOUPÍTE. PŘINÁŠÍME VÁM NĚKOLIK TIPŮ, KTERÉ SE VÁM PŘI 
VÝBĚRU SOUČÁSTEK MOHOU HODIT.

JAK VYBRAT TEN 

SPRÁVNÝ NÁHRADNÍ DÍL

ei-

as 

ta

Originální díly 
nebo druhovýroba? 

Rozhodujete se, jestli si koupit originální díl, 
který do auta montuje sám výrobce, nebo 
díl z druhovýroby v neautorizovaných servi-
sech? Pak byste se neměli nechat zmást 
– originální díly nemusí být vždy kvalitnější. 
I velké automobilky velkou část dílů nakupují. 
Německá automobilka tak může do svých 
aut montovat třeba čínské výrobky. Jen 
na ně nalepí své logo. Stejně tak ale platí, 
že druhovýroba nemusí být levnější. Výrob-
ci, kteří dodávají díly přímo automobilkám, 
někdy můžou těžit z velkého objemu výroby 
a snížit tak náklady na výrobu součástek. 

Nahradni_dily_E_shop.indd   26 03.04.14   11:59



Inter Cars Group

Jednoduše přes internet
Ne, nikdo ještě nevymyslel způsob, jak 
třeba přezout pneumatiky na vašem ple-
chovém miláčkovi, aniž byste s ním museli 
někam dojet. Služba Motointegrator vám 
ale i na tomhle každoročním úkonu ušet-
ří velké množství času. Vyberete si, jaké 
pneumatiky chcete, do kterého z více než 
70 partnerských servisů to máte nejblíže, 
odsouhlasíte cenu a je hotovo. Stačí pak jen 
přijet v domluvený čas. Snadné, že? Na Mo-
tointegratoru si samozřejmě vyberete nejen 
pneumatiky, ale v podstatě cokoliv, co byste 
na autě mohli potřebovat 
– od brzdových desti-
ček přes díly odpružení 
až po držáky na telefon 
do interiéru. A hlavně, 
žádný problém s jejich 
montáží!
Internetových obchodů s náhradními díly je 
totiž na českém trhu mnoho, ale pokud si 
netroufnete si součástky namontovat, může-
te se dostat do úzkých. Když se rozhodnete 
koupit si díly sami, dost možná pak nena-
jdete servis, který by vám je osadil. Důvod 
je jednoduchý – za zboží, které nekoupily, 
servisy nechtějí přebírat záruku. Na Moto-

integratoru tento problém neřešíte. Je totiž 
napojený na síť autoopraven Q-SERVICE, 
veškeré zboží zakoupené na e-shopu vám 
tam rovnou i namontují. Stačí si jen vybrat, 
do kterého servisu to máte nejblíže. 

Od škodovky po Ferrari
Velkou výhodou Motointegratoru je, že běžné 
díly si drží skladem. Ve většině případů tak 
jsou schopní dodat požadované díly do 24 
hodin od objednávky. Zásilky svým zákazní-
kům rozesílají šestkrát denně, některé objed-
návky tak zvládnou vyřídit třeba už do osmi 

hodin od objednání. U základních oprav 
a výměny dílů třeba na vozech Škoda se tak 
nemusíte bát, že by trvaly neúnosně dlouho. 
Motointegrator si ale poradí i s exotičtějšími 
zakázkami.  
„Portfolio náhradních dílů na Motointegratoru 
je nesmírně rozsáhlé – okolo milionu dílů. 
Kromě nějakých specifi ckých značek jako je 

Koenigsegg, jsme schopní dodat díly třeba 
i na Bentley, Ferrari a podobná dražší auta,“ 
říká Daniel Horák ze společnosti Inter Cars, 
která e-shop Motointegrator provozuje. 
Začali jste teď uvažovat, jestli byste zvládli si 
vybrat například správné tlumiče pro svoje 
auto? Není čeho se bát. Před výběrem dílů si 
na stránce vyplníte, na jaký model součástky 
sháníte, a web vám sám vytřídí odpovídající 
produkty. A když si s výběrem náhradních 
dílů nejste stoprocentně jistí, stačí zavolat 
na infolinku a s výběrem vám pomůže od-
borník.

„Máme několik druhů 
zákazníků. Někteří zákaz-
níci plánují opravu, vědí, 
které chtějí díly a objednají 
si je dopředu i s termínem 
výměny. Pak jsou klienti, 
kteří mají nějaký dlou-

hodobější problém se svým vozem nebo 
chtějí jen nějakou prohlídku. Ti nemusí přímo 
objednávat díly, jen si přes Motointegrator.
cz domluví návštěvu některého ze servisů,“ 
vysvětluje Daniel Horák. 
Motointegrator.cz rozhodně šetří čas a pení-
ze. On-line objednávka servisu či náhradního 
dílu? Prostě už žádný problém!

VYUŽÍVAT SLUŽBY E-SHOPŮ 
A KUPOVAT SI NA NICH SPOR-
TOVNÍ POTŘEBY, OBLEČENÍ 
NEBO ELEKTRONIKU JE DNES 
UŽ ZCELA BĚŽNÁ VĚC. JEN SI 
SAMI PŘIZNEJTE, KOLIK Z VÁS 
NAKUPOVALO PO INTERNETU 
TŘEBA VÁNOČNÍ DÁRKY. DO-
KONCE UŽ SI V DNEŠNÍ DOBĚ 
MŮŽETE UDĚLAT I SVŮJ TÝDEN-
NÍ NÁKUP, ANIŽ BYSTE VYTÁHLI 
PATY ZE SVÉHO DOMU – OB-
CHOD VÁM HO PŘIVEZE DOSLO-
VA AŽ PŘEDE DVEŘE. A CO KDYŽ 
BYSTE TAKTO MOHLI VYŘEŠIT 

OPRAVU SVÉHO AUTA?

Šetřete čas i peníze 
s e-shopem

E-shop

VYUŽÍVAT S
A KUPOVAT
TOVNÍ POT
NEBO ELEK
UŽ ZCELA
SAMI PŘIZN
NAKUPOVA
TŘEBA VÁNTŘEBA VÁN
KONCE UŽ
MŮŽETE UD
NÍ NÁKUP, 
PATY ZE SV
CHOD VÁM
VA AŽ PŘE
BYSTE TAK

OPRAV

Vybírat můžete téměř 
z 1 000 000 náhradních dílů
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Test

Extravagance, která není na škodu
Citroën Grand C4 Picasso používá stejnou 
platformu jako jeho menší sourozenec. 
Od sebe se sice na první pohled liší, na druhý 
však mají leccos společného. Kompletně je 
přepracovaná záď, liší se i čelní nárazník, 
palubní deska je však totožná s C4 Picasso. 
I zde dominují dva displeje – menší sedmipal-
cový ovládá klimatizaci a další funkce auta, 
větší dvanáctipalcový zobrazuje důležité 
informace pro řízení. Různé aplikace umí najít 
nejbližší čerpací stanici, případně informují 
o stavu provozu. Auto měří 459 centimetrů, 
na šířku 183 cm a na výšku 163 cm, rozvor 
činí 284 cm. Zavazadlový prostor nabízí 
objem 645 litrů, tj. o 69 litrů více než u před-
chůdce. Grand C4 Picasso je prvním mode-
lem značky s novým motorem 2.0 BlueHDi 
o výkonu 110 kW (150 koní) a s emisemi 
pouze 100 gramů CO2 na kilometr. Splňuje 
normu Euro 6 a ekologům může srdce zaple-
sat. Kromě nafty využívá i syntetickou močo-

vinu známou pod označením AdBlue, která 
dělá „čistší“ emise. Majitel vozu ale nemusí 
nic dolévat, o náplň nádržky umístěné pod 
zadními sedadly se postarají v servisu. Právě 
vůz s tímto motorem jsme testovali a ne-
mohli jsme si ho vynachválit. Pružný, rychlý, 
s dostatečným výkonem, i když samozřejmě 
trochu žíznivější než udává výrobce – průměr-
nou spotřebu jsme měli kolem 6,6 litru na 100  
km při obvyklém obsazení dvěma osobami 
a kombinovaném provozu dálnice a okresky. 
BlueHDi neklepe a je velmi tichý a kultivovaný. 
Zrychlit na stovku zvládá pod deset vteřin, ale 
samozřejmě, žádný sporťák to není.  Ostatně 
– k tomu ani není určený. Lehce odtažité říze-
ní vyžaduje chvíli zvykání, stejně jako docela 
nadprůměrně velký volant. Ovšem podvozek 
je velmi komfortní, i když by se to od jeho 
jednoduché zadní nápravy nečekalo. Ideální 
auto na cestu na dovolenou nebo výlety. Ale 
stejně obstojí i ve městě – velikost však pro 
parkování není úplně ideální. Naštěstí systém 

NOVÉ SEDMIMÍSTNÉ MPV OD CITROËNU SE ROZHODNĚ POVEDLO. PROSTORNÉ, 
DESIGNOVĚ ZAJÍMAVÉ, NABITÉ MODERNÍMI TECHNOLOGIEMI. V SOUČASNOSTI 
PATŘÍ K NEJMODERNĚJŠÍM A BEZESPORU NEJZAJÍMAVĚJŠÍM SEDMIMÍSTNÝM MPV 
NA NAŠEM TRHU.

Citroën Grand C4 Picasso

Komfortní rodinný kočár 
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Vision sledující pomocí čtyř kamer okolí vozu 
spolu s aktivním parkovacím asistentem však 
vše maximálně zjednoduší. A co říci k desig-
nu? Je jiný, francouzský, extravagantní, roz-
hodně ne nudný. Nám se Citroën Grand C4 
Picasso rozhodně líbí.

Skvěle propracovaný interiér
Rodinná MPV mají původ ve Francii, i proto 
má Citroën skvěle propracovaný a také velmi 
praktický interiér. Bohaté prosklení dodává 
kabině na vzdušnosti a prostoru. „Praco-
viště“ řidiče koresponduje s oblými tvary 
karosérie. Hlavním prvkem interiéru modelu 
Citroën Grand C4 Picasso je jeho přístro-
jový štít uložený uprostřed palubní desky. 
A nejde o nic menšího než o barevný displej 
s úhlopříčkou 12 palců. Levá část displeje je 
vyhrazena stupnici tachometru a uprostřed 
najdeme údaje palubního počítače, v pravé 
části si můžete zobrazovat to, co zrovna po-
třebujete. Můžete tam mít otáčkoměr s tep-
loměrem chladicí kapaliny uprostřed, obraz 
parkovacích kamer, schéma audiosoustavy, 
mapu navigace či údaje tempomatu. Řidič 
má kolem sebe dostatek odkládacích míst 
na všechno možné, tak jak se na vůz katego-
rie MPV sluší a patří.  Sedadlo spolujezdce se 
dá od druhé výbavy Tendance zcela sklopit, 
což pomáhá při transportu delších předmětů. 
Všechna samostatná sedadla druhé řady mo-

hou kromě podélného posouvání měnit sklon 
opěradla. Všechna tři mají stejnou velikost. 
To znamená ve srovnání s ostatními auty 
královské rozměry z hlediska prostředního 
cestujícího, ale o něco menší než bývá zvy-
kem pro ty na krajích. Od výbavy Tendance si 
krajní pasažéři ve druhé řadě mohou vyklopit 
stolky jak v letadle a v nejvyšší Exclusive jim 
k tomu svítí vlastní lampička. Za příplatek lze 
mít do zadní strany opěrek předních sedadel 
zabudované obrazovky a DVD přehrávač. 
Prostě komfort jak v TGV! Ve třetí řadě je 
o něco horší, ale delší cestu zde vydrží i star-
ší děti bez problémů. Navíc se samostatná 

sedadla ve třetí řadě instalují tak jednoduše, 
že to zvládne maminka. 
Velikost kufru se samozřejmě mění podle po-
čtu přepravovaných osob. V plném obsazení 
se za sedadla třetí řady vejde maximálně větší 
nákup. Se dvěma řadami je to jiná opera, 
skvělá je hlavně šířka kufru. Za sedmimístné 
uspořádání (standardně má Grand C4 Picas-
so pět sedadel) se připlácí ve všech varian-
tách 15 000 Kč (jmenuje se to Pack Family), 
ale v této ceně najdeme také celou řadu 
dalších příjemných drobností včetně vyjíma-
telné svítilny v kufru nebo posuvná sedadla 
v prostřední řadě.

Za sedmimístné uspořádání 

(standardně má Grand C4 Picasso 

pět sedadel) se připlácí ve všech 

variantách 15 000 Kč. 
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Technické údaje:

Citroën Grand C4 Picasso
Motor: 
Vznětový přeplňovaný turbodmychadlem 
s variabilní geometrií, přímé vysokotlaké 
vstřikování, Common Rail, 16 ventilů

Počet válců/ventilů na válec / DOHC

Zdvihový objem vznětového motoru: 
1 997 cm3

Nejvyšší výkon 110 kW (150 koní) 
při 4 000 ot/min

Nejvyšší krouticí moment 370 Nm 
při 2 000 ot/min

Zrychlení z 0 na 100 km/h 9,8 s

Nejvyšší rychlost 210 km/h

Převodovka: šestistupňová manuální

Zákl./max. objem zavazadlového prostoru 
645 l / 1 843 l

Objem palivové nádrže: 55 l

Prům. spotřeba: 
město 4,9 l/100 km
mimo město 3,8 l/100 km
kombinovaná spotřeba 4,2 l/100 km

Rozvor náprav: 2 840 mm

Rozchod kol: 
vpředu 1 563 mm • vzadu 1 576 mm

Rozměr pneumatik: 205/55 R17

Rozměry: délka × šířka × výška 
4 597 × 1 826 × 1 634 mm

Test

Fakt dost dobrý kočár
Citroën Grand C4 Picasso patří v současnosti 
k nejmodernějším a nejzajímavějším MPV 
na našem trhu. Výborné jízdní vlastnosti, pro-
stor, komfort, slušná spotřeba, vysoká míra 
výbavy... Chybičky by se určitě našly, některé 
plasty v interiéru, složitější ovládání displeje, 
ale jinak jsme s Grand C4 Picasso byli nadmí-
ru spokojení.

Klobouk dolů!
Přijíždí Citroën DS3 Cabrio
Dává vám svobodu, prostor, radost a také pohodlí. Žádné jiné kabrio není jako DS3. Skvělá plátěná střecha, výjimečný prostor vzadu, velmi pros-
torný zavazadlový prostor... co víc si přát? Jeho inteligentní architektura se zbavuje omezení tradičních kabrioletů a nabízí trumfy, které vozy tohoto 
segmentu běžně nenabízejí. Jde totiž o plnohodnotně pětimístné vozidlo s největším zavazadlovým prostorem ve své kategorii. Jeho střecha se 
dá navíc ovládat až při rychlosti 120 Km/h. Navíc vysoce kvalitní plátno poskytuje příkladnou akustickou izolaci v uzavřené poloze srovnatelnou 
se sedanem. Klobouk dolů, tohle auto je opravdu báječná radost na čtyřech kolech! 

VYHRAJTE S INTER CARS!  VÍCE INFORMACÍ NA STRANĚ 47

Technické údaje:

Citroën DS3 Cabrio
Motor: 1.6 THP (115 kW)

Nejvyšší krouticí moment 
240 Nm

Zrychlení z 0 na 100 – 7,4 s

Nejvyšší rychlost: 210 km/h

Převodovka: 
šestistupňová manuální

Objem zavazadlového 
prostoru: 245 l

Aktivní bezpečnost: ESP + 
ASR, ABS + EBD + EBA

Komb. spotř.: 5,9 l/100 km

30                                    | www.intercars.cz

Cena: 582 900 Kč s DPH

_IC_journal_01_2014.indb   30 03.04.14   11:01



31                                    www.cz.q-service.eu | 

_IC_journal_01_2014.indb   31 03.04.14   11:01



32                                    | www.intercars.cz

Na začátku stálo nadšení Adama Králíka a Ško-
da Rapid z roku 1978. Pak už stačila jen ma-
ličkost – dva roky práce a 700 tisíc. A legenda 
byla na světě. O tom, že tým přestavbu pojal 
od podlahy, svědčí už použité materiály. Zapo-
meňte na plasty, vše včetně karosérie a nádrže 
tvarované na míru udělali z poctivého plechu. 
Laminát najdete jen na palubní desce.      

200 koní a lak Lamborghini
Po těch dvou letech nezůstal z původního auta 
kámen na kameni. Přesto můžete základní tva-
ry Rapidu na AK-47 rozpoznat, kontury kapoty 
a linie dveří svůj původ nezapřou. Milovníky 
plánování zamrazí, když zjistí, že stavba žádný 
plán neměla a nic se nekreslilo… Co se Adamu 
Králíkovi líbilo, to do Rabbita zapracoval. Stře-
chu snížil a zvětšil, zadek zkrátil a rozšířil. Přídi 
dominují upravená světla z dvojkové Octavie. 
Zadní kulaté diody vyrobila Hella. Kapota se 
oproti standardnímu Rapidu 
otevírá směrem k čelnímu sklu 
za pomoci plynových vzpěr. 
Celá tahle nádhera sedí 
na podvozku z dílů od KW 
a na stavitelných tlumičích 
KONI. Kola mají 18 palců, 
brzdění obstarávají čtyřpístové 
AP Racingy vepředu a Alcony 
vzadu. Žádná pořádná přestav-
ba se neobejde bez zásahů 
do motoru. V AK-47 ten pů-
vodní vůbec nehledejte, před 
zadní nápravou sedí šestiválec 
o objemu 2,8 litru a 200 koních. 
Dosáhnout takového výkonu 
mu pomáhá přečipování, spor-

tovní fi ltr i výfuky z motorky. Stejně originální je 
interiér, který lze shrnout dvěma slovy: karbon 
a kevlar. Palubní desce dominují budíky vlastní 
výroby, řidič i spolujezdec se uvelebí na se-
dačkách ze Subaru Impreza. A v čem je to 
celé oblečené? Rabbita nalakovali oranžovým 
odstínem z palety Lamborghini a pro správnou 
hloubku ještě čtyřmi vrstvami bezbarvého laku. 
Dokonalost do nejmenšího detailu…

Vzestup, pád a znovuzrození
Není divu, že se Rabbit po vstupu na scénu stal 
ikonou, která sbírala jedno ocenění za druhým. 
Zahrál si ve videoklipech Rihanny a Davida 
Steela. Ke Králíkově domu se sjížděly mikrobusy 
fanoušků. Zdálo se, že vůz má před sebou záři-
vou budoucnost. Majitel však pochopil, že hod-
nota AK-47 je na vrcholu, a v době největší slávy 
ho prodal. A nový vlastník s autem zacházel jen 
jako s propagačním materiálem, který mu měl 
vydělat co nejvíc peněz. Nádherný oranžový lak 
překryl nevkusnou černou fólií a zbavil tak Ra-
bbita kusu osobnosti. To nemohlo dopadnout 
dobře. A tak legenda dva roky chátrala na dvoře 
kdesi v Ostravě, vystavená rozmarům počasí. 
Když Adam Králík zjistil, že je jeho dítko na pro-
dej, neváhal a koupil ho zpět. A chce obnovit 
zašlou slávu AK-47 i jeho technickou kondici. 
„Už se mi v hlavě rodí plán, že auto získá nová 
kola, masku, zadek i motor o výkonu 400 až 500 

koní. Pravděpodobně půjdeme 
i do jiné barvy,“ řekl na pod-
zim 2013. Na facebookovém 
profi lu jeho tunerské fi rmy se 
záhy skutečně objevily fotky, 
na kterých tým odstraňuje fólii 
i oranžový lak. Jaký bude nový 
Rabbitův kabát? Asi tyrkysově 
modrý. A zřejmě se na něm 
objeví reklama na portál re-
senipokut.cz, který oznámil 
uzavření partnerství s ak-
47customcars.cz a zapojení 
AK-47 do reklamní kampaně. 
Doufejme, že comeback vyjde 
a že se z klenotu opět nestane 
pouhý reklamní poutač…  

Tuning

KDO HO NEZNÁ, NEVÍ O ČESKÉM TUNINGU NIC. KDYŽ SE TENTO KLENOT V ROCE 
2007 OBJEVIL, ZPŮSOBIL POPRASK. O ČEM JE ŘEČ? O NEJORIGINÁLNĚJŠÍ PŘE-
STAVBĚ VE STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPĚ. SEZNAMTE SE: ŠKODA AK-47 RABBIT.

Písmena AK vycházejí z iniciál Adama 
Králíka a spojení ostrého auta 

s útočnou puškou se prostě nabíze-
lo. A Rabbit? Jednak to zní podobně 

jako Rapid, jednak si příjmení majitele 
najděte v anglickém slovníku.  
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TRW brzdové destičky jsou nyní dodávány 

s Cotec, což je inovativní povlak, který překo-

nává 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.

Značka TRW Proequip, jakožto profesionál v ob-

lasti bezpečnosti, Vám garantuje stejnou kvalitu, 

jako mají originální díly (OE) nákladních vozidel. 

Výkonné, s dlouhou životností, spolehlivé brzdové 

desky, díly řízení, díly zavěšení, tlumiče pérování, 

které dělají TRW nabídku ‘Corner Module’ jedineč-

nou, jsou navrženy tak, aby odolaly nejdrsnějším 

provozním podmínkám.  

Produkce probíhá ve specializovaných výrobních 

závodech, které odpovídají přísným  prvovýrobním 

(OE) normám, díly jsou testovány v extrémních 

podmínkách, každý jednotlivý prvek byl navržen 

s využitím více než 100letých zkušeností TRW.

TRW Proequip je skvělou volbou pro profesionály 

v celé Evropě.

THE HEAVYWEIGHT IN SAFETY

TRW Cotec 

brzdové destičky

Každé zastavení se počítá

Bezpečnost 

- bez kompromisů

BRZDY. ŘÍZENÍ. ZAVĚŠENÍ.
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Truck & Bus

INTER CARS NEMÁ AMBICI POUZE ZPROSTŘEDKOVAT ZÁKAZ-
NÍKOVI PRODEJ NÁHRADNÍCH DÍLŮ NA EVROPSKÉ ZNAČKY 
NÁKLADNÍCH VOZIDEL, PŘÍVĚSŮ, NÁVĚSŮ A AUTOBUSŮ. CHCE 
NABÍDNOUT ZÁKAZNÍKOVI TAKÉ KVALITNÍ SLUŽBY, KTERÉ MU 
POMOHOU LÉPE OBSTÁT V NELEHKÉM KONKURENČNÍM BOJI 
V OBLASTI NÁKLADNÍ DOPRAVY A PŘEPRAVY.

TRUCK & BUS:

V Inter Cars se podílí prodej sortimentu pro 
nákladní vozidla, přívěsy, návěsy a autobusy 
zhruba 36 %. O „velká auta“ pečuje v Inter 
Cars Michal Holík, který nám prozradil, co se 
chystá. Společně s týmem truck specialistů 
v 17 prodejních místech v ČR má zásluhu 
na tom, že tržby Inter Cars v oblasti 
TRUCK & BUS rostou ročně o 15 – 20 %.

Velký hráč na českém trhu
Během posledních 5 let se Inter Cars vypraco-
val na jednoho z nejvýznamnějších dodavatelů 
náhradních dílů na nákladní vozidla v České 
republice. Jako jedna z mála společností 
v oboru spolupracuje přímo s více než 250 vý-
znamnými výrobci náhradních dílů, kteří jsou 
schopni pokrýt poptávku dílů na nejběžnější 
evropské značky trucků (SCANIA, 
VOLVO, RENAULT, MERCEDES, MAN,
IVECO, DAF). Díky této šíři sortimentu 
má zákazník možnost volby ná-
kupu od těch nejkvalitnějších 
prvovýrobních značek ná-
hradních dílů, až po díly ještě 
s akceptovatelnou kvalitou, 
kde je hlavním kritériem 
cena. Jak uvedl Michal 
Holík, volba je na zákazní-
kovi, obecně však s kolegy 
na pobočkách doporu-
čuje zákazníkům nákup 
kvalitních náhradních dílů 
(prvovýrobních značek), pro-
tože jakékoliv prostoje v nákladní 
dopravě stojí nemalé peníze, někdy 
i ztrátu zakázky. Mezi hlavní požadavky zá-
kazníka v nákladní dopravě patří dodávka dílu 
v co nejkratším termínu a samozřejmě cena 

samotného náhradního dílu. V Inter 
Cars se maximálně snaží oba tyto 
klíčové prvky zabezpečit, doplňuje 
pan Holík. Prostřednictvím široké 
prodejní sítě v ČR, která se každým 
rokem rozrůstá o nové pobočky, se In-
ter Cars zákazníkům neustále přibližuje. Velmi 
oblíbená je také pravidelná rozvozová služba, 
která garantuje doručení jakýchkoli náhrad-
ních dílů několikrát denně, prakticky po celé 
ČR. To přináší významnou časovou a fi nanční 
úsporu. Díky své dlouhodobé působnosti 
na celoevropském trhu si u řady dodavatelů 
náhradních dílů vybudoval Inter Cars pozici 
nejvýznamnějšího zákazníka. Tím má zajiště-
ny nadstandardní nákupní podmínky, jejichž 
prostřednictvím je schopen uspokojit cenové 
požadavky jak servisních zákazníků a majitelů 
nákladních vozidel, tak i obchodních partnerů, 

uvádí Michal Holík.

Evropské plány
Dalším cílem společnosti Inter 

Cars je zabezpečit prosperitu 
zákazníků, a to nejen pasivní 
formou (cena, dostupnost), 
ale také aktivní formou 
(servisní síť Q-SERVICE 
Truck). Začátkem roku 2014 
začala společnost Inter Cars 

v ČR budovat nezávislou 
servisní síť Q-SERVICE Truck, 

která bude schopna nabídnout 
veškeré servisní úkony v souvislosti 

s nákladní dopravou na profesionální 
úrovni, konkurující standardům autorizova-
ného servisu. V plánu je postupné otevření 
jednoho až dvou servisů na každé okresní 

měs-
to. První 
servisy v síti 
Q-SERVICE Truck se 
objeví nedaleko Brna a Humpolce. „Vstup 
do nového servisního konceptu nabízíme 
v první řadě našim nejvýznamnějším partne-
rům, kteří splňují stanovená kritéria, anebo 
jsou ochotni společně s naší podporou 
na nutných změnách pro vstup do Q-SERVI-
CE Truck zapracovat,“ konkretizuje vznikající 
produkt Michal Holík. Pro servisy spadající 
do této koncepce nabízí Inter Cars řadu 
výhod – od exkluzivních obchodních pod-
mínek, softwarového vybavení, bonusového 
a investičního programu, školení, marketingu 
až po Fleet program, který slibuje i nové za-
kázky. „Co je důležité v této souvislosti zmínit, 
v případě Q-SERVICE Truck se jedná o ce-
loevropskou síť nezávislých servisů, jejímž 
prostřednictvím zajistíme našim zákazníkům 
profesionální pomoc při řešení problému 
i v zahraničí, za výhodných podmínek,“ upo-
zorňuje Michal Holík. A jaký je dlouhodobý 
cíl pro „oddělení velkých aut“ v Inter Cars? 
„Zákazníkům chceme nabídnout komplexní 
služby, ušetřit jim čas i peníze, které mohou 
investovat do jiných aktivit a tím maximum 
zákazníků přesvědčit, že Inter Cars je pro ně 
tím nejlepším partnerem, kterého si mohou 
v této branži zvolit,“ říká Michal Holík.

Velká péče 
o velké vozy
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Fleet

Od roku 2010 rozjíždí česká divize Inter Cars 
projekt pod názvem IC Fleet (neboli Fleet 
program), který umožňuje služby v rámci péče 
o fi remní vozový park. Firmám ušetří program 
nejen čas a starosti, ale garantuje také bez-
chybně a hlavně bezpečně opravená služební 
vozidla a samozřejmě výrazné snížení nákladů. 
Je dokázáno, že úspora za servis některých 
typů automobilů se může při využití výhod 
programu IC Fleet vyšplhat až na 30 %.
Do programu se může zapojit jakákoli fi rma, 
která vlastní alespoň 10 automobilů, zdůraz-
ňuje detaily Fleet Programu jeho manažer, pan 
Václav Chrenšč. Teoreticky se do programu 
mohou zapojit i fi rmy, které mají 10 vozidel čás-
tečně služebních a částečně patřících zaměst-
nancům – záleží vždy na počtu SPZ, který se 
do programu zaregistruje. Nebojte se, že byste 
byli ve špatných rukou, svá vozidla do Fleet 
programu svěřily už takové fi rmy jako Mount-
fi eld, KIKA, ELTODO nebo Dallmayr Kaffee.

QUALITY SERVICE a akce 
pro služební automobily
Fleet Program může být využit také jako 
skvělý fi remní benefi t, připomíná další výhody 
pan Chrenšč. Velké společnosti mohou svým 

zaměstnancům poskytnout zákaznické karty, 
díky nimž pak mohou fi remní výhody plynoucí 
z programu čerpat také se svými vlastními 
vozy. Samozřejmostí v rámci Fleet programu 
jsou také sezonní akce a bonusy pro věrné 
zákazníky – ať v podobě dálničních známek 
na rok 2015 nebo výhodnějších cen na opra-
vy v průběhu roku.
Výhody pro fi rmy plynou mimo jiné z toho, že 
silným partnerem programu je jeden z největ-
ších dodavatelů náhradních dílů v České repub-
lice. Inter Cars zaštiťuje jak dodávky a kvalitu 
náhradních dílů, tak úroveň služeb samotných. 
Díky tomu nemusíte mít všechna vozidla ve fi r-
mě jedné značky, a přesto si je můžete nechat 
spravovat jedním fi remním servisem. Většina 
servisů ve Fleet programu disponuje nástroji 
pro správu všech typů vozidel – nehledě na je-
jich stáří nebo pořizovací cenu.
Samozřejmostí je vyzvednutí vozidla, eventuál-
ně půjčení vozidla náhradního. Takže můžete 
ráno v klidu dojet do práce, přes den si nechat 
zkontrolovat automobil, a večer jím zase odjet 
domů. O všechno ostatní se postarají ve „va-
šem“ fi remním autoservisu. Dále je programem 
(jehož součástí jsou hlavně partnerské servisy 
sítě Q-SERVICE, o kterých píšeme na str. 12) 
garantována jednotná pracovní sazba na území 
celé ČR nebo předem daná cena za plánova-
nou opravu a revizní prohlídku.

To nejlepší pro fi rmy,
to nejlepší pro servisy
Na opravu v rámci Fleet programu sice ne-
můžete uplatnit záruku (oprava tedy není 
bezplatná), ale stejně jako v rámci oprav v síti 
autoservisů Q-SERVICE, ani v tomto případě 
nepřicházíte o záruku jako takovou. Na vás je 
tedy jen, zda se rozhodnete svěřit svůj auto-
mobil do rukou férových opravářů zapojených 
do Fleet programu, anebo raději do (mnohdy 
tajnůstkářského) autorizovaného servisu.
Program IC Fleet má ale benefi ty nejen pro 
fi rmy, profi tovat z něj mohou také autoservisy. 
Aby se mohl servis stát součástí Fleet progra-
mu, musí sice splňovat určité podmínky (např. 
kapacitu, odbornost, polohu), ale ve výsledku 
získá v Inter Cars silného partnera pro dodáv-
ky náhradních dílů, marketing a především 
pro získávání nových klientů.

NA SLUŽEBNÍ CESTY BEZPEČNĚ 
s auty opravenými v programu IC FLEET

MÁME DOBROU ZPRÁVU PRO MAJITELE MENŠÍCH A STŘEDNÍCH FIREM. ZJISTILI JSME, KDE 
SE NEJLÉPE POSTARAJÍ O VAŠE VOZIDLA. OD PRAVIDELNÝCH SERVISNÍCH PROHLÍDEK AŽ 
PO NESTANDARDNÍ „ZÁKROKY“ PŘI ÚPRAVĚ JEDNOTLIVÝCH VOZŮ. KDE, PTÁTE SE? NEJLEPŠÍ 
SLUŽBY PRO SLUŽEBNÍ VOZY VÁM OBSTARÁ  PROGRAM IC FLEET.
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BUDOUCNOST 
JE TADY!

Auto trendy

Bezprostřední budoucnost našich automobilů 
můžeme předvídat snadno. Tradičně jsou 
velkým hybatelem změn a předzvěstí novi-
nek auta závodní, takže to, co uvidíte letos 
na okruzích Formule 1, můžete s největší 
pravděpodobností v následujících letech čekat 
také u automobilů osobních. Aerodynamika, 
výfuky a váha automobilů často vychází právě 
z technologií využívaných na světových závod-
ních okruzích – brzy se tak zřejmě můžeme 
těšit na automobily s nižším předkem, lehčími 
motory a lépe koncipovaným odvětráváním. 
Budoucnost vzdálenější pak směle rýsují vědci 
z nejlepších světových univerzit a vývojářské 
týmy velkých automobilek. Takový Jaguár 
C-X75 s elektrickými motory zabudovanými 
v každém kole propojenými dvěma plynovými 
turbínami, to je parádní kousek. Jediná nevý-
hoda? Žár z turbín zatím rozpustí každé auto, 
které se k němu zezadu přiblíží.

Auta vypouštějící kyslík!
I když spotřební síla je velká, pořád se na-
jdou tací, kteří myslí na dobro celé planety. 
A tak ve snaze snížit emise a ušetřit nás tak 
škodlivin v ovzduší, vznikají auta s hybridním 
nebo kompletně alternativním pohonem. 
Jednou, možná… budeme mít automobily, 
které budou do ovzduší vypouštět čistý kyslík 
(jako snový Mercedes Biome). Každý, kdo 
auto vlastní, řeší za prvé jeho výkon, za druhé 
jeho spotřebu a za třetí cenu obojího. Alter-
nativní možnosti v oblasti pohonu aut už jsou 
probírány dlouho. Kromě více či méně využí-
vané elektřiny a zemního plynu se mluví také 
o automobilech vodíkových. Aston Martin, 
Honda, Toyota nebo Mazda už na konci roku 
2013 představily modely osobních automobi-
lů jezdících na vodík. Slibují dojezd až 300 km 
a možnost naplnit nádrž během pouhých 3 
minut. Což je oproti elektrickým vozítkům 
obrovský rozdíl, ty mají dojezd skoro polovič-

ní a nabíjení trvá klidně celou noc. A který typ 
pohonu tedy zvítězí? Debaty jsou zatím ne-
konečné, jedním z hlavních argumentů proti 
nové technologii jsou peníze – už tolik jich 
bylo utopeno do vývoje aut elektrických, že 
se zdá téměř nesmyslné pokoušet se investo-
vat další do vývoje infrastruktury automobilů 
vodíkových.

Čas jsou peníze
Prokletí západní společnosti? Nikdo nemá 
na nic čas. A jedním z největších zabijáků času 
je nekonečné přepravování z místa na místo. 
Ve vlacích nebo prostředcích MHD se člověk 
ještě může lehce věnovat jiným činnostem, 
ale v autě může pouze řídit. A tak si vývojáři 
a vědci řekli: když může fungovat autopilot, 
proč bychom nemohli mít také autořidiče? Pro 
dopravu do práce a zpět by takové samostatné 
auto ušetřilo mnohým spoustu času a nervů.
Vidina je taková: skrze aplikaci ve svém telefo-

nu si objednáte autonomní vozítko, které vás 
odveze, kam budete potřebovat, a následně 
se samo odveze zaparkovat (a nabít, protože 
samozřejmě půjde o elektrické vozítko), nebo 
vyzvednout někoho dalšího. Co je na takových 
vozítkách nejlepší? Údajně by jich stačilo 300 
tisíc, aby zvládly pokrýt potřeby téměř 6milio-
nového Singapuru, s maximálně 15minutovým 
čekáním během přepravní špičky. 

Menší a ještě menší
Situaci v přeplněných velkoměstech, která trpí 
dopravními kolapsy (způsobenými lidmi dojíž-
dějícími do města za prací) by kromě autonom-
ních sdílených vozů mohla vyřešit také auta pro 
jednoho. V Německu byla tato super ekono-
mická, super skladná a super praktická vozidla 
představena pod názvem Colibri. Měla by měřit 
pouze 2,75 x 1,30 metru. Jen pro představu 
– „nákupní taška“ Smart fortwo, ze kterého si 
často dělají srandu, že umí parkovat na šířku 

ostatních aut, má rozměry 2,70 x 1,56 metru. 
Na rozdíl od Smarta by měl ale tento elektřinou 
poháněný vůz stát pouze 270 tisíc. V Číně zřej-
mě ani takto malá auta nestačí, takže už začali 
plánovat auta, která půjdou po zaparkování 
složit – tři taková složená auta by se měla vejít 
na místo jednoho normálního. :-)

Bezpečnost především
Automobiloví vývojáři také věnují nemalou 
část svého času bezpečnosti. Mluví se 
o velkých airbazích, které by vystřelovaly 
z podvozku automobilu, takže by ho zpoma-
lily při hrozbě nárazu. Dalším pomocníkem 
by mohla být auta, co spolu budou na silnici 
komunikovat. Vyvíjený V2V systém (Vehicle 
to Vehicle) by měl být schopen upozornit 
na nebezpečně se blížící automobil, nebo 
dokonce sám „šlápnout“ na brzdy; rea-
guje totiž na rychlost, pozici a směr kolem 
jedoucích vozidel. Obdobné komunikační 

systémy by mohly také propojovat automobily 
s dopravním značením nebo informacemi 
o dopravní situaci a hustotě provozu. Takže 
už nebude potřeba neustále ostražitě sledo-
vat, zda za zatáčkou není padesátka nebo 
stojící kolona. Čidla automobilu na to přijdou 
a sama upozorní. Vypadá to, že jediné, co se 
tak zřejmě v blízké budoucnosti nebude moc 
měnit, je vzhled automobilů. Přece jen, musí 
pořád převážet osoby a věci, obojího ideálně 
co nejvíc s co nejmenšími provozními náklady 
a rozměry. Na vozidlech se tak zatím budou 
jen lehce měnit tvary, ale základní stavba 
zůstane stejná. A na rozdíl od sci-fi filmů, kdy 
auta létají na vzduchových polštářích, šoupou 
se po pásech nebo speciálních kolejnicích, ta 
naše budou ještě nějakou dobu jezdit na (čty-
řech) kolech. Auta tedy sice možná půjde 
vypěstovat stejně jako květiny (jak vymýšlí 
Mercedes-Benz), ale pořád budou mít okna, 
sedačky a kola.

KDYŽ JULES VERNE PSAL V DRUHÉ POLOVINĚ 19. STOLETÍ 
O PONORKÁCH, TELEVIZNÍM ZPRAVODAJSTVÍ, SOLÁRNÍCH 
PANELECH NEBO RAKETÁCH, MÁLOKDO SE ODVAŽOVAL VĚŘIT, 
ŽE BY TAKOVÉ VÝMYSLY MOHLY NĚKDY DOOPRAVDY EXISTO-
VAT. SOUČASNÉ ZVĚSTI 21. STOLETÍ HOVOŘÍ O AUTONOMNÍCH, 
ELEKTRICKY POHÁNĚNÝCH VOZIDLECH, KTERÁ BUDOU KO-
MUNIKOVAT PŘES INTERNET. OPĚT SCI-FI? NE TAK DOCELA.
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Auto vtipy

Nejnovější 
dodávka 
autofórů 

od Inter Cars!

V nemocnici jsou tři pacienti. 
Přijde k nim doktor a ptá se 
prvního:
„Co se vám stalo?“
„Já mám motorku Suzuki. 
A jednou si to takhle hasím 
180 a najednou zatáčka. Tu 
jsem nevybral a nabořil jsem 
do stromu.“
„A co se stalo Vám?“ ptá se 
doktor druhého.
„No já mám Hondu a jednou 
jsem jel 230 a najednou 
zatáčka. Tu jsem nevybral 
a nabořil jsem do stromu.“
„A co Vy?“ ptá se třetího.
„No já mám Babetu. Jel jsem asi 
40 a najednou kolem mě projeli 
tyhle dva, tak jsem si myslel, že 
stojím a sesedl jsem.“

Co je těžší, než 
dostat těhotnou ženu 
do Volkswagenu Brouk? 
Dostat ji v Broukovi 
do těhotenství.

Jede poslední model Mercedesu po dálnici. 

Předjede Trabant a vzápětí začne odbočovat. Ve 

chvíli kdy přibrzdí, ucítí mohutný náraz zezadu 

od Trabanta. Okamžik se nic neděje a potom 

se na palubním počítači Mercedesu objeví 

nápis: „Nalezen nový hardware, nainstalovat 

ovladače?”

Jede žena v trabantu a ten jí vypoví 
poslušnost. Začne tedy stopovat 
kolemjdoucí auta a zastaví jí 
chlapík v bavoráku. 
„Opravit to neumím, ale vezmu vás 
do vleku, jestli chcete,“ nabídne jí. 
Žena souhlasí. 
„Kdybych jel moc rychle, nebo byste 
měla nějaký problém, tak zatrubte 
nebo zablikejte,“ instruuje ji ještě 
před rozjezdem. 
Jedou a předjede je mercedes. 
Řidiče v bavoráku to naprdne a 
začne ho honit a ani jeden z nich si 
nevšimne policajtů s radarem. 
Policajt u měřicího přístroje 
vytřeští oči. „Viděl jsi to?“ ptá se 
druhého. 
„Co prosím tě,“ na to druhý. 
„No, mercedes, jede dvě stě.“ 
„No a?“ „Za ním bavorák, taky dvě 
stě.“ 
„No a co?“ 
„A za nima trabant a bliká a troubí, 
že je chce předjíždět!“

Policejní hlídka zastaví auto. 
Příslušník přijde k autu a povídá:

„Pane řidiči, budeme muset provést 
alkoholový test.“

„Výborně a v které hospodě začneme?“

Vystupuje manažer ze svého nového Porsche, 

otevře dveře a kolem projíždějící kamion mu 

je urazí. Kamion zastaví a manažer se ihned do 

řidiče pustí: „Kam čumíš? Urazil jsi mi dveře!“

Tirák mu povídá: „Vy manažeři jste strašně 

materialisticky založený. Vy mi tu nadáváte 

kvůli dveřím a vůbec vám nevadí, že jste přišel 

taky o ruku!“

Manažer se podívá a vyjekne:“ Moje rolexy!“

Jedou dvě kamarádky v autě 
a jedna z nich povídá: „Radši 
zpomal, tady bývá policejní 
radar.”
Druhá zpomalí, ale za chvíli za 
nimi vyrazí policejní auto a 
zastaví je.
„Co se děje? Já jsem přece 
nejela rychle!” brání se řidička.
„To máte pravdu, madam. Tu 
červenou jste projela jenom 
třicítkou.”

Jede chlápek na Harleyi, 
černá kožená bunda, černá 
helma a frčí si to 250 km/h a 
najednou vidí, přímo proti 
němu letí vrabec. A za pár 
vteřin „prásk“, vrabec narazí 
do helmy. Omráčený vrabec 
leží na zemi, harleyář zastaví, 
vezme ho do ruky a říká si: 
„Chudák vrabec, co teď s 
ním?“
Tak ho vezme domů, dá ho do 
klícky, dá mu tam mističku s 
vodou, kousek chleba a nechá 
ho tak. Omráčenej vrabec se 
asi po dvou hodinách probere 
a rozhlíží se a říká si: 
„Mříže, voda, chleba. Do 
p*dele, já ho zabil...“

Když jsem se dnes ráno při jízdě po dálnici podíval do levého jízdního pruhu, uviděl jsem 

v něm za sebou ženskou v posledním modelu BMW, která to frčela 160-kou, a přitom si ve 

zpětném zrcátku malovala oční linky!

Když jsem se po ní za chvíli znova ohlídl, byla už napůl v mém jízdním pruhu a pořád si 

malovala ten ksicht! Já teda něco vydržím, ale tohle mě tak vyděsilo, že jsem upustil 

holicí strojek, který mi při pádu vyrazil z druhé ruky koblihu. Jak jsem se ve zmatku 

snažil vyrovnat vůz koleny opřenými o volant a zároveň zachytit koblihu, vyklouzl mi 

mobil od ucha a spadl do kelímku s kávou, který jsem měl mezi koleny. Kafe se vylilo, 

popálilo mě na koulích, zničil se mi mobil a přerušil důležitý hovor.

Zatracený ženský za volantem!
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V Koreji se jim říká závodní modelky, v Británii 
„pit babes“ (kočky z boxů), v Japonsku jsou to 
královny závodů a jinde prostě „paddock girls“ 
(holky ze startovacích doků), „brolly dollies“ 
(deštníkové panenky), nebo grid girls. Prostě 
pěkné slečny k pěkným autům patří.

Styl nade vše!
Původně vypadaly grid girls jako účastnice 
soutěží krásy – na sobě měly mnohdy jen bi-
kiny a šerpy s názvy týmů a sponzorů, později 
byly především sexy, a nyní spíš připomínají 

elegantní letušky. V posledních letech se totiž 
automobilové závody snaží přilákat širší okruh 
zájemců, oslovit ženské publikum i rodiny 
s dětmi. Slečny asistující během jednotlivých 
závodů tak nesmí příliš provokovat, a musí 
celému prostředí dodávat styl. Například 
za vzhled grid girls na okruzích Formule 1 
zodpovídají organizátoři F1, takže každý okruh 
má své krasavice a specifi cké uniformy, které 
barevně ladí s celkovou výzdobou závodu. 
Slečny na texaském Circuits of Americas 
(odtud jejich přezdívka COTA girls) jsou stylizo-
vané jako krásky v kovbojských botách, klo-
bouku a krátkých sukních s třásněmi, na okru-
hu v Koreji mají závodní modelky elegantní 
šaty s límečkem podobné školním uniformám, 
a na okruhu v Monaku zas po francouzsku 
elegantní šátky kolem krku.

Tvrdá práce na okruhu
Kritéria pro výběr jednotlivých grid girls jsou 
přísná. Běžně jim je mezi 18 a 28 lety, mají 
míry 90-60-90, a výšku minimálně 170 cm. 
Prostě parametry jako pro miss! Oproti „oby-
čejným miskám“ musí ale umět něco navíc, 
dost často se tak mezi grid girls najdou mla-
dé dámy, které během roku fungují na plný 
úvazek jako manažerky, reportérky, mar-
ketingové specialistky nebo moderátorky. 
V jedenadvacátém století už současným 
„pit babes“ nestačí, aby byly jen krásné, 
standardní formuláře pro závody Formule 
1 požadují mezi povinnými dovednostmi 
i perfektní znalost minimálně dvou cizích 

jazyků. Agentury, které se o dívky sta-
rají, rovněž dbají na přísnou etiketu 

a styl. Na každý závod se konají 
castingy s několika výběrovými 
koly. Například závod Formule 
1 na okruhu The Circuit of 

Americas zaměstná 31 
dívek, ale výběrového řízení 
se zúčastní téměř 250 
zájemkyň z celého světa! 
Jak většina dívek přizná-
vá, samotní závodníci, 
technici a ostatní členové 
jednotlivých týmů, si jich 
příliš nevšímají – pro ně 
a pro diváky na místě je 
samozřejmě nejdůležitěj-
ší závod. Grid girls jsou 
tak důležité hlavně kvůli 
televizním kamerám.

Pit Babes

Popelka z okruhu
Příběhy některých pit babes jako by vypadly 
z pohádky. Nejslavnější „Popelkou“ je rodilá 
Australanka Lauren Vickers, které se díky 
dlouhým nohám přezdívá „Legz“. Té si všimli 
ve věhlasném Playboyi a vybrali si ji jako am-
basadorku pro svou spolupráci s LCR Honda 
Team na okruzích Moto GP. Její uniformou 
během závodů byl slavný „zaječí kostým“. 
Nejen díky svému oblečku se nakonec sta-
la Playmate of The Year 2010–11. A hlavně 
– v roce 2012 se konala velká svatba krásné 
Lauren a slavného  francouzského motocyklo-
vého závodníka Randy de Punieta!

ZÁVODY MOTO GP NEBO FORMULE 1 NEJSOU JEN O RYCHLÝCH A KRÁSNÝCH 
MOTORKÁCH NEBO AUTECH. JSOU TAKÉ O KRÁSNÝCH KOČKÁCH, ALIAS PIT BABES! 

Kočky z okruhů
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Klíčovou změnou proti minulosti jsou nové 
motory. 2,4litrové osmiválce nahradily šes-
tiválcové turboagregáty o objemu 1,6 litru. 
Méně žerou, jsou ekologičtější a mohou 
téměř používat kdysi známý slogan mazdy 
– motor, který neslyšíte. Jenže, co je dobré 
pro rodinný sedan, nemusí být zrovna hitem 
pro nejrychlejší závoďáky naší planety. Když 
vyrazíte na F1, tak je to také o adrenalinu, 
pořádné zvukové kulise, poslouchat Iron 
Maiden jako chvilku poezie by taky nebyl 
zrovna trhák. Takže není divu, že nové F1 
dvakrát radosti nikomu zatím nepřinesly. 
Jenže…

Ticho, může přijít jiný vítěz!
Něco je přece jen na nových motorech po-
zitivní. Nikdo neví, jak F1 dopadne! Žádná 
nadvláda jedné nebo dvou stájí se nekoná 

(alespoň zatím). Každý může vyhrát a Vettel 
nemá titul jistý jako papež kvartýr ve Vatiká-
nu. Někdejší šampion Jacques Villeneuve 
říká: „S příchodem nové turboéry se F1 stala 
podobně nepředvídatelná jako v 80. letech“. 

Což by mohlo přidat v poslední době docela 
nudným závodům na dramatičnosti a zají-
mavosti. Jen na to bzučení si budeme muset 
zvyknout. I když pokud to bude bzučení 
pořádných divokých vos, možná to půjde.

„TOHLE JE TOTÁLNÍ FRAŠKA. VŠECHNO KOLEM NOVÝCH MOTORŮ JE ABSURDNÍ, PROTOŽE LIDÉ 

MILUJÍ HLUK. TEĎ ALE MÁME TICHÉ MOTORY, KTERÉ NIKDO NECHCE.“ TAKTO OKOMENTOVAL 

NOVÝ ZVUK F1 JEJÍ ŠÉF, BERNIE ECCLESTONE. MOŽNÁ F1 UŽ NIKDY NEBUDE TÍM ČÍM DŘÍVE.

Motor Sport

1. 16. března  GP Austrálie  Melbourne 
2. 30. března  GP Malajsie  Sepang 
3. 6. dubna  GP Bahrajnu  Sakhir 
4. 20. dubna GP Číny Šanghaj 
5. 11. května  GP Španělska  Barcelona 
6. 25. května  GP Monaka  Monte Carlo 
7. 8. června  GP Kanady  Montreal 
8. 22. června  GP Rakouska  Spielberg 
9. 6. července  GP Velké Británie  Silverstone 
10. 20. července  GP Německa Hockenheim 
11. 27. července  GP Maďarska  Hungaroring 
12. 24. srpna  GP Belgie  Spa-Francorchamps 
13. 7. září  GP Itálie  Monza 
14. 21. září  GP Singapuru  Singapur 
15. 5. října  GP Japonska  Suzuka 
16. 12. října  GP Ruska Soči 
17. 2 listopadu  GP USA  Austin 
18. 9. listopadu  GP Brazílie  Sao Paulo 
19. 23. října  GP Abu Dhabi  Abu Dhabi 

F1 V ROCE 2014

Motokáry, 
nebo Formule 1?
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Bloková výjimka

Nezávislost 

a možnost volby
Od června 2010 totiž platí legislativní úprava 
Evropské komise č. 461-2010, zjednodušeně 
bloková výjimka. Můžete se ušklíbat, že se 
jedná o další výmysl evropských úředníků... 
V tomhle případě ale Evropská unie kope 
za vás. Bloková výjimka se totiž mimo jiné 
týká možnosti servisu a údržby nového vozu 
v nezávislých – nebo chcete-li neznačkových 
– servisech. Záruka na nový vůz tak už nesmí 
být vázána na opravy a prohlídky ve znač-
kových autoservisech a použití originálních 
náhradních dílů. 

Autorizované značkové 

servisy? Není nutno!
Co to tedy v praxi znamená? Že se svojí čers-
tvě koupenou oktávií nemusíte s každou pr-
kotinou do značkového servisu, kde jen za to, 
že mechanik zvedne kapotu, často zaplatíte 
horentní sumy, aby vám pak vyměnili jednu 
hadičku. Zároveň ale nesmíte počítat s tím, 
že si auto necháte opravit od vašeho kama-
ráda, co má v garáži hever, a vy si budete dál 
vesele uplatňovat záruku. Bloková výjimka 

říká, že se svým novým 
vozem můžete jezdit 
do ověřeného a spo-
lehlivého nezávislého 
servisu, který je schopen 
danou opravu provést. 
Pokud tento autoservis 
bude postupovat podle 
automobilkou stanoveného 
postupu a všechny servisní 
úkony důkladně zdokumen-
tuje, nesmí výrobce odmítnout 
uznat záruku. Bloková výjimka se 
mimo jiné stará právě o to, aby ne-
závislé servisy měly přístup k technic-
kým informacím od automobilek. Jinými 
slovy aby si výrobci nenechávali pro sebe 
důležité informace o technických postupech 
a neznemožňovali tak neznačkovým servisům 
provádět některé opravy. 

Originální náhradní díl 

nebo jen nalepené logo?
Bloková výjimka se také zaměřuje na to, 
jaké díly si můžete do svého vozu nechat 
namontovat, aniž byste přišli o záruku. Auto-
mobilky velkou část součástek na své vozy 
samy nevyrábí, kupují je od specializovaných 
fi rem a pouze na ně „umisťují“ svoje loga. 
Za originální se ale podle evropské legislativy 
považují i ty díly, které jsou prodávány pod 
značkou samotného výrobce součástek. 

Mezi těmito díly totiž nemusí být žádný 
rozdíl – většinou se vyrábí na stejné 

tovární lince, za stejných podmínek 
a podle stejných předpisů. Liší se 

jen logem a často také cenou. Asi 
vás nepřekvapí, že ty s logem 

automobilky bývají většinou 
ty dražší. Za značku se platí, 
a to nejen v automobilovém 
průmyslu. V servisu vám ale 
nemusí namontovat jen ori-
ginální díly, bez ztráty záruky 
si můžete nechat osadit 
i tzv. díly odpovídající kvality 
od nezávislých výrobců. 
Mechanici v neznačkových 
servisech mají s těmito díly 

většinou zkušenosti a jsou 

schopni vám doporučit, kde můžete koupí 
takového dílu ušetřit. 

Bloková výjimka z roku 2010 tak zákazníkovi 
zaručuje přístup k plnému rozsahu náhrad-
ních dílů pro jeho automobil. Zároveň otevírá 
prostor na trhu servisních služeb i pro ne-
závislé autoservisy a vy tak máte možnost 
vybrat si i jinou variantu, než jen tu od výrob-
ce vašeho vozu.  

JEZDĚTE DO AUTORIZOVANÉHO SERVISU A KU-
PUJTE ORIGINÁLNÍ DÍLY, JINAK PŘIJDETE 
O ZÁRUKU. TOUHLE MANTROU SE ŘÍDÍ 
VĚTŠINA ČESKÝCH ŘIDIČŮ, JEDNODU-
ŠE PROTO, ŽE TO TVRDÍ VÝROBCI 

AUTOMOBILŮ. Ž DÁVNO TO VŠAK NENÍ PRAVDA.

Máte právo na výběr!
Záruky

podle nového 
občanského zákoníku

Řešíte reklamaci svého vozu? Zapomeňte na to, jestli 
vada je, nebo není opravitelná. Nový občanský zákoník 
se totiž na reklamace dívá ze zcela jiného úhlu. Důležité je, 
jestli závada je podstatným porušením smlouvy. Jinými slo-
vy, jestli byste si vůz koupili, pokud byste věděli, že má da-
nou závadu. Takovou závadou můžou být třeba nefunkční 
airbagy nebo jiné bezpečnostní prvky vozu. Ty sice jdou 
vyměnit, auto s touhle vadou byste si ale asi nekoupili, 
z obavy o svoji bezpečnost. V takovém případě můžete 

odstoupit od smlouvy, chtít po prodejci slevu, nebo 
vůz vyměnit za jiný, který nebude mít tuto vadu. Kvůli 

chybě na laku ale nového passata nevyhádáte…

Síť opraven 
Q-SERVICE

Chcete ušetřit na servisu svého auta, a přitom ne-
ustoupit z požadavků na kvalitu? Pak zkuste služby 
servisní sítě Q-SERVICE. Ta vznikla právě jako protivá-
ha značkovým servisům. Velkou devízou těchto part-
nerských autoservisů je, že předem víte, kolik za ná-
hradní díly a opravu zaplatíte. Q-SERVICE ceny určuje 
podle časových norem a technologických postupů 
stanovených výrobcem vozidla. A opraví vám auto 
jakékoliv značky a modelu, bez ohledu na to, jestli 
máte radši sedany tuzemské výroby, nebo SUVčka 
německé provenience. 
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Celebrity za volantem

NEJOBLÍBENĚJŠÍMI ZNAČKAMI AUT MEZI CELEBRITAMI JSOU PORSCHE A FERRARI. ROZUMĚNO 
MEZI ZAHRANIČNÍMI CELEBRITAMI, U TĚCH ČESKÝCH JE VOZOVÝ PARK PODSTATNĚ SKROMNĚJŠÍ.

Mark 
Zuckerberg
VW GOLF GTI
Jeden z nejbohatších mužů světa si na auta 
moc nepotrpí. S Golfem je nadmíru spokoje-
ný, předtím to byla japonská Acura TSX.

Paul 
McCartney
LEXUS HYBRID
Slavný „brouk“ miluje přírodu, 
šetří planetu, jezdí hybridem. Ale taky má 
rád luxus, takže alespoň Lexusem GS.

Jose 
Mourinho
JAGUAR F-TYPE
Temperamentní Španěl na tré-
ninky Chelsea přijíždí anglickým „jaguárem“. 
Bohužel, v Londýně si kabriolet užije mnohem 
méně často než v rodném Španělsku. Brad Pitt

BMW 
HYDROGEN 7
Zachraňuje planetu nejen ve 
fi lmech. A od BMW má „vodíkomobil“. 
I když... ono to je hlavně o PR, že...

Rowan Atkinson
ŠKODA SUPERB
Mr. Bean, světe div se, jezdí ve 
škodovce. Ale upřímně řečeno 
nejen v ní. K jeho vozům patří 
taky vůz F1 McLaren v hodnotě 
100 mil. Kč!

Cristiano 
Ronaldo
LAMBORGHINI 
AVENTADOR
Bombarďák na hřišti i na silnici řídí Lambor-
ghini Avenator. Vůz má výkon 700 koní 
a z 0 na 100 km/h zrychlí za 2,9 vteřiny.

Ken Block
FORD RAPTOR
Slavný jezdec, jehož proslulá 
videa sledují milióny diváků si 
potrpí na pořádná americká auta od Forda. 
Čím větší, tím lepší!

Fernando 
Alonso
MASERATI 
GRANCABRIO
Jezdec Formule 1 si potrpí na kabriolety. 
Jeho miláčkem je tohle super cabrio, které je 
zároveň jedinečným designovým kouskem.

Hvězdy fi lmu i koncert-
ních pódií si na auta po-
trpí. Obvykle mají 
v garážích alespoň pět 
různých kousků. Když už 
jste slavný, tak auta do-
stáváte zadarmo, protože 
objevit se v něm je rekla-
ma pro samotnou značku!

NEJOBLÍBENĚJŠÍMI ZNAČKAMI AUT MEZI CELEBRITAMI JSOU PORSCHE A FERRARI ROZUMĚNO

V čem jezdí celebrity
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NOVÁ
DELŠÍ ŽIVOTNOSTDÍKY TECHNOLOGII KATAFORÉZY

DLOUHODOBĚJŠÍ OCHRANA PROTI KOROZI

UDĚLEJ TO JEDNODUŠE. UDĚLEJ TO S
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Sms soutěž

Pokud chcete vidět nejnovější přední světové technologie DENSO v akci, stačí se podívat pod kapotu vašeho vozu. V dnešní době 
používá originální díly DENSO 9 z 10 nových aut. Náš sortiment náhradních dílů je prověřen největšími světovými výrobci automobilů, 
což je důkaz výjimečné spolehlivosti a kvality. Pokud v DENSO věří největší automobilky, proč ne vy?

_IC_journal_01_2014.indb   44 03.04.14   11:02



NAŠI DODAVATELÉ JSOU UŽ DESET LET KLÍČEM K NAŠEMU ÚSPĚCHU A DÍKY NIM SE 

NÁM PODAŘILO VYBUDOVAT ÚSPĚŠNOU SPOLEČNOST, KTERÁ CHCE BÝT NEJSILNĚJŠÍM 

HRÁČEM NA TRHU NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO AUTOMOBILY. TAKŽE: DĚKUJEME! 

A SPOLEČNĚ POKRAČUJEME DÁL NA PLNÝ PLYN.

10. výročí Inter Cars

NÁŠ DÍK PATŘÍ I VÁM

TRUCKLIGHT

10
let v ČR

2004

2014
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I nám bylo před (sot va) pár lety deset let. Je jasně 

vidě t, že v deset i vlastně teprve všechno začíná! A že 

kola a auta jsou naše budoucnost, bylo jasné už tehdy!

Když nám bylo 10 :)

Zajímavosti

Ivan Vče lička

Miloš Chromý

Mart in Havlíček

Mart in Havlík

MMMiMiloš CMMiMiloš CMMiMiloš CCCChChCCChCChChiillllololološššššššš CCCCilolooššššš CCCilooloošššššššš CCC

Jan Čičatko
Alena

Juhaňáková

Tomáš 
Reit erman

Micha l Holík

Tomáš Kaš til

Jaroslav Kaš til

1. výročí 
Int er Cars 

Česká repub lika
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Nakupte na jednu fakturu za minimálně 5 000 Kč. Pošlete SMS na číslo 900 11 03 ve tvaru: INTERCARS mezera ZÁKAZNICKÉ 

ČÍSLO mezera ČÍSLO FAKTURY. A jste ve hře hned o tři skvělé ceny! Soutěží a vyhrává každá vaše SMS během celé soutěže.

100 bodů 10 bodů

Oslavte s námi 10. výročí Inter Cars v České republice 

pořádnou jízdou za výhrami! 10
let v ČR

2004

2014

Harley Davidson 

Sportster XL 883N IRON 883

Čtyřkolka Can-Am 

Commander 800

Citroën 

DS3 Cabrio

ULOVTE 
SI VÝHRU
V SMS SOUTĚŽI!

KAŽDÁ SMS 
VYHRÁVÁ!

Každý týden 

v pátek jedna SMS 

vyhrává 100 bodů 

do VIP Prémie!

Každá SMS automaticky 

vyhrává 10 bodů do VIP 

Prémie!

100 bodů do VIP Prémie odpovídá 10 000 Kč vašeho běžného obratu! 10 bodů do VIP Prémie odpovídá 1 000 Kč vašeho běžného obratu!

Cena SMS je 3 Kč. Technicky zajišťuje ATS. Infolinka: 296 363 199, info@atspraha.cz. www.platmobilem.cz. 
Případné změny pravidel soutěže a cen vyhrazeny. Podrobná pravidla soutěže najdete na www.intercars.cz. 

Soutěž probíhá 10 týdnů od 1. 4. do 9. 6. 2014

S 

ů 

tu!
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