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Optimální ochrana
Řada žhavících svíček D-Power vás  připraví  na zimu, protože D-Power nabízí :

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

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

d_power_210x297:d_power_210x297  15.08.2007  8:21 Uhr  Seite 1
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s l o v o  ú v o d e m

Vážení čtenáři,

právě jste otevřeli letošní druhé vydání časopisu IC 
Journal. Možná si všimnete, že tvář časopisu včet-
ně vnitřního členění se kompletně pozměnila. Dů-
vodů bylo několik. Předně ten, že život je změna 
a tudíž i publikace, která žije, se musí občas pře-
vléknout do nových šatů. Současně jsme chtěli, 
aby se v něm čtenář lépe orientoval, a posledním 
neméně důležitým důvodem byla nutnost sjed-
notit image vydání v rámci Evropy, neboť firemní 
časopis Inter Cars vychází již v 9 zemích. Věříme, 
že se vám bude „nový časopis“ líbit. Tedy vítejte 
na nových stránkách a přečtěte si řadu zajímavos-
tí, novinek a událostí ve světě Inter Cars.

Když už jsem se zmínil o změnách ve vydání 
časopisu, rád bych se dotknul ještě dvou změn, 
které se týkají nás všech. Co říkáte vývoji světo-
vých ekonomik? Není to tak dávno, co titíž od-
borníci hlásali, že recese je definitivně za námi, 
že Evropa se veze na vlně růstu, a stejní lidé dnes 
publikují informace o tom, že krize je zpět, svět 
se víc a víc zadlužuje, a že tedy není jisté, zda se 
nebude opakovat scénář z roku 2008. Upřímně 
řečeno, aby se v tom kočka vyznala. Je zřejmé, 
že občas není špatné být průměrný člověk bez 
milionových investic například v akciích a stále 
se neklepat, cože vlastně ráno přinese. Myslím, 
že ať to dopadne jakkoliv, je nezbytné se spíše 
věnovat vlastnímu rozvoji, práci a život si užívat. 
Neboť jak říká bible: „Nevíš dne ani hodiny…“

Ale je několik změn, které jsou fajn. Mezi ně urči-
tě patří novela silničního zákona, která přinesla 
po mnoha letech neustálých úprav konečně 
jasno v oblasti zimního obutí pro všechny druhy 
automobilů. Z toho bude, doufejme, vyplývat 
nejen zvýšení bezpečnosti, ale současně i zvý-
šení obchodu a služeb v této oblasti. Odborníci 
odhadují, že by se mělo prodat o cca 30 % pne-
umatik více, než tomu bylo například loni. Inter 
Cars se na tuto situaci naskladněním a také na-
bídkou vybavení pneuservisů připravil poměr-
ně dobře. Zde doporučuji nečekat a neváhat 
s objednávkou. 1. listopad je tu coby dup.

Podzimní sezona je za dveřmi, a protože štěstí pře-
je připraveným, neváhejte se ponořit do následu-
jících stránek a najít si tam svoji výzvu, jsem si jist, 
že letošní nabídka naší společnosti stojí za to.

Hodně šťastných kilometrů s Inter Cars přeje

Martin Havlík
výkonný ředitel IC ČR
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Targi 2011 – 11. ročník

Již tradiční veletrh, pořádaný společností Inter 
Cars SA, vkročí letos do svého druhého desetile-
tí. Spolu se vzrůstajícím zájmem o veletrh mezi 
laickou i odbornou veřejností neustále rostou 
i požadavky na prostor, kde se veletrh pořádá. Ze 
„skromné akce“, která začínala na pozemcích okolo 
obřího skladu společnosti Inter Cars ve Varšavě, se 
veletrh vypracoval na jednu z nejdůležitějších vý-
stav svého druhu. Letos se veletrh bude stejně jako 
několik předcházejících ročníků odehrávat na leti-
šti, nebude to však již v Modlině na okraji Varšavy, 
ale na Letišti Bemowo, nedaleko centra města. Tě-
šit se můžete na prezentace největších světových 
výrobců automobilových náhradních dílů, dílů 
na nákladní vozidla, producentů servisního vy-
bavení, auto-moto doplňků atd., nebude chybět 
ani bohatý doprovodný program. Veletrh se koná  
2.- 4. 9. 2011, více informací naleznete na str. 20.

nová pobočka jičín

Jiz brzy se můžete těšit na další přírůstek do mapy 
poboček společnosti Inter Cars – tentokrát bude 
otevřena nová provozovna v Jičíně. V současné 
době jsou dokončovací práce v plném proudu, 
probíhají úpravy vizualizace exteriéru i interiéru 
a připravuje se naskladnění sortimentu. Celý tým 
pobočky již netrpělivě očekává nové zákazníky 
a těší se, až je přivítá v nových prostorách. Kontakty 
na pobočku: Inter Cars Jičín, Textilní ulice, otevírací 
doba po–pá: 8:00–18:00, so: 8:00–12:00. E-mail: ji-
cin@intercars.eu, kontakt na manažera pobočky:  
František Ouředníček, mobil: 606 094 948, e-mail: 
frantisek.ourednicek@intercars.eu. Obchodní 
zástupce Antonín Suchý, mobil: 725 964 829.

iC games – pokoření českého krumlova

První srpnový víkend se konal další ročník stále po-
pulárnějších IC GAMES, aneb sjíždění Vltavy. Sraz 
účastníků byl již v pátek večer v kempu u Nojdy 
v Rožmberku, kde byla pro vodáky z Inter Cars 
vyhrazená samostatná louka. I přes nepřítomnost 
zahraničních poboček byla letošní účast rekordní 
– dorazilo více než 100 zaměstnanců i zákazní-
ků! Po příjezdu a postavení stanů se všichni sešli 
v místní hospůdce, kde vládla velmi přátelská 
atmosféra. Přestože předpověď počasí na sobo-

tu nevěstila nic dobrého, 
obavy z deště se naštěstí 
ukázaly jako zbytečné. Ráno 
bylo sice zataženo a dokon-
ce spadlo několik kapek, 
ovšem v době naloďování 
posádek do raftů a lodí se 
počasí zlepšovalo a samot-
nou plavbu již provázel 
sluneční svit. Dobrého po-
časí bylo třeba 
náležitě využít, 
proto během 
plavby nebyla 
nouze o slunění, 

relaxaci, ale také o četné vodní bitvy. 
Po pravidelných zastávkách na dopl-
nění i odčerpání tekutin v hospůdkách 
na březích Vltavy nakonec všichni 
úspěšně dorazili do cíle plavby v Čes-
kém Krumlově. Plavba městem byla 
opravdu nádherná. Poklidnou projížď-
ku, během které jsme mohli obdivovat 
krásu města, střídaly dávky adrenalinu 
při projíždění vyhlášených jezů.

Mezitím v kempu vrcholily přípravy na večerní 
grilování, takže po návratu z vody byly připrave-
ny vepřové a kuřecí steaky, klobásy, losos, zele-
nina a nezbytné ingredience. Večer však plynul 
až příliš rychle, a než jsme se nadáli, přivítalo nás 
nedělní ráno. To pak již nezbývalo než se rozlou-
čit, popřát šťastnou cestu a vyrazit domů. 

Děkujeme všem za účast a příští rok zase AHÓÓÓJ!

c o  j e  n o v é h o ?
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vip Club inTer Cars - TureCko

Na konci května, konkrétně v termínu 20.–27. 5., se 
uskutečnil další zájezd VIP Clubu. Tentokrát výprava In-
ter Cars zavítala po tříleté přestávce na Tureckou rivié-
ru. Bezmála 100členná výprava vzala pod vlajkou Inter 
Cars útokem hotel Meryan, vzdálený necelých 30 km 
od města Alanya, a pobyt si zde náležitě vychutnávala. 
Jak se můžete sami přesvědčit v reportáži na str. 27, 
během pobytu nebyla o zábavu nouze a zájezd beze-
zbytku naplnil heslo VIP Clubu společnosti Inter Cars 
– „Užívejte si život s námi!“ Více fotografií a videí ne-
jen z tohoto zájezdu naleznete na Facebooku (www.
facebook.com/intercarscz.cz) a YouTube (http://www.
youtube.com/user/InterCarsCZ).

nové inTerneTové sTránky inTer Cars

V září se nemusíte těšit jen na novou pobočku v Jičí-
ně (viz předchozí článek), ale přichystali jsme pro vás 
další důležitou novinku, kterou ocení nejen zákaz-
níci z Jičína a okolí. Od prvního září se můžete těšit 
na zcela nové internetové stránky společnosti Inter 
Cars, které naleznete na dobře známé adrese www.
intercars.cz. Čeká na vás přívětivější a přehlednější 
grafické prostředí, jednodušší orientace a snadnější 
přístup ke všem důležitým informacím a odkazům. 
Stránky budou pravidelně aktualizovány, takže jejich 
prostřednictvím budete neustále informováni nejen 
o výhodných nabídkách a novinkách v sortimentu, 
ale také o dalších důležitých událostech. Věříme, že 
se vám nová podoba stránek bude líbit! 

inTer Cars na FaCebooku a youTube

  

c o  j e  n o v é h o ?

Mnozí z vás již jistě zaregistrovali, že společnost 
Inter Cars Česká republika je součástí fenoménu 
poslední doby – Facebooku. Stránku společnos-
ti, plnou nejčerstvějších informací a zajímavostí 
z dění nejen z Inter Cars, naleznete na adrese: 
www.facebook.com/intercarscz.cz nebo se 
na stránky dostanete přímo odkazem z nových 
internetových stránek Inter Cars. Kromě kontak-
tů na pobočky a informací o společnosti zde 
najdete také přehled akcí, které se právě konají, 
a také velké množství nejrůznějších fotografií, 
popisků a reportáží z akcí, které již proběhly. 
Jednoznačnou výhodou Facebooku je jedno-
duchost obousměrné komunikace, takže nás 
snadno můžete kontaktovat, zasílat podněty 
a návrhy ke zlepšení, dotazy atd. Facebookové 
stránky nejsou pouhou kopií klasických interne-
tových stránek v jiném vydání, nýbrž umožňují 
mnohem větší dynamičnost. Samozřejmě je co 
nejčastěji aktualizovaný obsah, takže díky Face-
booku se velké množství informací dozvíte té-
měř okamžitě. Navštivte naši stránku a staňte 
se našimi fanoušky!

V návaznosti na zřízení facebookové stránky byl 
na serveru YouTube založen oficiální kanál spo-
lečnosti Inter Cars. Kanál je přístupný z adresy 
www.youtube.com/user/InterCarsCZ nebo 
stejně jako u Facebooku odkazem z nových 
internetových stránek společnosti. Na YouTu-

be nyní naleznete přehledně na jednom mís-
tě formální i neformální videa, ať se již jedná 
o historii firmy, pořádání různých akcí či po-
pulární VIP Club. Videa jsou rozdělena do pře-
hledných sekcí pro co nejjednodušší orientaci, 
abyste velmi rychle našli právě to video, které 
vás nejvíce zajímá. Videa v jednotlivých kate-
goriích budou postupem času přibývat, aby 
bylo „pořád na co koukat“. 

Facebookový  profil, YouTube, nové internetové 
stránky Inter Cars a také nové stránky servisního 
konceptu Q-Service – to vše má za cíl jediné: 
zlepšit formu elektronické komunikace, navázat 
důvěrnější a přátelštější vztah se zákazníky. Jed-
ná se tak o další logický krok směrem ke zdoko-
nalování služeb. Věříme, že se vám nové komu-
nikační možnosti zalíbí!



4

Datum 23. 6. bylo na pobočce v Praze-Vestci ně-
čím víc než jen dalším „obyčejným“ pracovním 
dnem. Chtěli jsme pro naše zákazníky připra-
vit určité poděkování za dosavadní spolupráci 
a trochu je potěšit. Zorganizování celé akce 

proběhlo poměrně narychlo, protože se blížily 
prázdniny a dovolené a myšlenka to byla po-
měrně čerstvá. A o co vlastně šlo? Díky spolu-
práci ostatních kolegů (sami nejlépe vědí, kteří 
to jsou :-) a komu patří velký dík) jsme právě 
na výše zmíněné datum připravili „Den otevře-
ných dveří.“ Co si pod tím představit, abyste si 
dokázalii co nejlépe vybavit, o co jste možná 
přišli?

Už od brzkého rána jsme budovali a připravovali 
prostory na parkovišti před pobočkou a v devět 
hodin bylo vše přichystáno. Velký party stan 
s několika lavicemi, sudy s alko i nealko pivem, 

gril s opečenými klobáskami, příjemná a rychlá 
obsluha a především nejhlavnější účastník – pa-
desátikilový, na rožni se pozvolna opalující ču-
ník. Bohužel s námi nebyl dlouho, vydržel pouze 
do druhé hodiny odpolední, kdy ho vystřídala 

kýta. Jak 
říkám, nej-
oblíbeněj-
ší účastník 
dne. Jídla 
a pití co 
hrdlo rá-

čilo, samozřej-
mě zdarma – to 
ale nebylo vše, 
za čím bylo mož-
né do Vestce při-
jet. Zákazníkům 
byli k dispozici 
po celý den tech-
nici od servisního vybavení včetně Toolbusu 
(dodávka plná dílenského vybavení, připravená 
kdykoliv vyrazit za zákazníky), mohli jste na-
hlédnout k nám do skladu a v neposlední řadě 
probrat to, na co při běžném obchodu nezbývá 
čas. Ať to byly připomínky, přání anebo třeba 

i postěžování si na počasí. Návštěvnost byla 
veliká, od desíti hodin dopoledne bylo plno až 
do pozdních odpoledních hodin. A počasí? To 
jsem si úspěšně vymodlil naprosto ideální.

Soudě dle ohlasů byli všichni spokojeni a mám 
z toho velkou radost. Jak jsem již psal, bylo to 
takové malé poděkování našim zákazníkům 
za spolupráci před dovolenými a „okurkovou 
sezonou“. Ještě jednou tedy díky a vězte, že 
pro velký úspěch bude repete a v ještě větším 
stylu :-).

M i l o s l a v  H o d e k
m a n a ž e r  p o b o č k y

c o  j e  n o v é h o ?

velký akTivní Trénink saChs 

Za účasti společnosti Inter Cars proběhl na Auto-
dromu Sosnová u České lípy ve dnech 26. a 27. 5. 
Velký aktivní trénink SACHS. Na této ojedinělé akci 
se během dvou dnů vystřídalo 200 zákazníků, kteří 
si vychutnávali bohatý program a báječnou atmo-
sféru. Každý si mohl na vyhrazené části okruhu 
vyzkoušet své jízdní dovednosti na motokárách, 
speciálně upravených Fordech Fiesta, simulujících 
jízdu ve smyku, či polozávodních vozech Merce-
des a zažít tak pocity pilotů závodních speciálů 
na uzavřené trati. Zajímavé byly i teoretické a prak-
tické části zaměřené na tlumiče pérování. V prak-
tické části byla možnost svézt se s profesionálními 
piloty střídavě v autě s dobrými i špatnými tlumiči, 
teoretická část byla zaměřená na prodejní argu-
menty pro servisy a důležitost sledování stavu tlu-
mičů. Na závěr měli všichni návštěvníci možnost 
svézt se ještě jednou Mercedesem, tentokrát však 
již s profesionálním řidičem, po celém okruhu, 
včetně jeho šotolinové části. Kompletní reportáž 
z této akce naleznete na str. 63. 

Den oTevřenýCh Dveří – praha vesTeC
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Společnost Exide Technologies patří mezi největší světové produ-
centy startovacích akumulátorů. V nabídce Inter Cars naleznete nyní 
2 programy tohoto výrobce:

		Exide REVOLUTION program, pod který spadají prodejní řady ba-
terií Exide Classic / Excell / Premium;

		Exide MICRO-HYBRID program, kde naleznete baterie typu AGM 
(Absorbent Glass Mat);  

		Exide ECM (Enhanced Cycling Mat).

Více konkrétních informací se dozvíte na straně 44.

V našem sortimentu nově naleznete i speciální řadu nemrznoucích 
kapalin značky 4max, vyznačující se především vynikající účinností 
danou využitím tzv. NANO technologie, díky které se na povrchu 
skla vytváří souvislá vrstva, která podporuje rychlé odtékání vody 
(tzv. RAIN OFF efekt). Dalšími přínosy této technologie jsou vynika-
jící samočisticí schopnosti (voda se na povrchu ošetřeném NANO 
technologií odvaluje samospádem, nebo proudem vzduchu, při-
čemž na sebe nabaluje částice špíny), dlouhodobá ochrana, pro-
dloužení životnosti, ochrana před korozí, antibakteriální vlastnosti 
a v neposlední řadě i ochrana životního prostředí.  V našem sorti-
mentu je lze nalézt pod objednacími čísly „1201-00-00xxN“.

Počátkem letošního roku zahájila společnost Inter Cars spolupráci 
s renomovaným českým výrobcem kompresorů ORLIK, stejně tak 
jako jsme pro vás rozšířili nabídku dvou- nebo čtyřsloupových či 
nůžkových diagnostických zvedáků značky EVERT. Více se dočte-
te na str 52.

Nabídka olejů od společnosti COMMA se rozšiřuje o X-FLOW 
V 5W30. Jedná se o výhodný kvalitní olej, který dovoluje provo-
zovat vozidla ze skupiny VW v režimu prodloužených servisních 
intervalů. Současně s tímto krokem přistoupila COMMA k vylep-
šení svého stávající oleje PROLIFE 5W30, který dostává ke svým 
současným specifikacím VW 504 00 a VW 507 00 ještě navíc násle-
dující specifikace: ACEA C3, BMW LL-04, MB 229.51 a Porsche C30.

Na  stranách 58–59 jsme pro vás připravili několik novinek 
pro návěsovou a přívěsovou techniku ze sortimentu CARGO-
PARTS, který jste si v průběhu roku velmi oblíbili. 
Výběr ze sortimentu osvětlení TRUCKLIGHT, který si vás získá nejen 
zajímavou cenou, ale také kvalitou, naleznete na stranách 56 a 57.
Abyste měli před zimou dostatek času na rozhodnutí a porovnání 
nabídek, přinášíme na stranách 60 a 61 informace o našich nej-
prodávanějších sezonních položkách, jako jsou patrony vysouše-
če (KNORR-BREMSE, WABCO, HALDEX) a sněhové řetězy (JOPE). 

vybavení Dílen – kompresory značky orlik, 
zDvíhaCí zařízení  everT

c o  j e  n o v é h o ?

30L
1201-00-0024E

Dystrybutor: INTER CARS S.A.
ul. Gdańska 15, Cząstków Maz. 05-152 Czosnów,
tel.: (+48 22) 71 41 000, www.intercars.com.pl

Xi-DRAŻNIĄCY

nanotechnologia

Płyn przeznaczony do napełniania zbiorników spryskiwaczy. Skutecznie myje w niskiej temperaturze 
szyby samochodowe i reflektory. Chroni układ spryskiwacza przed zamrożeniem (do -220C).
Usuwa skutecznie tłuste i klejące zabrudzenia (np. owady).

Zawarte w płynie nanocząsteczki wypełniają wszystkie nierówności szyby, wypychając z nich cząsteczki osadów
drogowych. Dzięki ujemnie naładowanemu potencjałowi elektrostatycznemu nanocząsteczek, wszystkie
zanieczyszczenia są odpychane od powierczchni szyby, która pozostaje krystalicznie czysta przez długi czas. 

Do mycia i spryskiwania szyb samochodowych oraz reflektorów
Skład: mieszanina alkoholi, < 5% środki powierzchniowo czynne, komp. zapachowa, barwniki, skażalniki, woda.

R10 – Produkt łatwopalny; R36 – Działa drażniąco na oczy; R67 – Pary mogą wywoływać uczucie 
senności i zawroty głowy; S2 – Chronić przed dziećmi; S7 – Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty; 
S24/25 – Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu; S26 – Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą
ilością wody; S46 – W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie.

akumuláTory eXiDe novĚ v nabíDCe inTer Cars

4maX – nemrznouCí kapaliny Do osTřikovačů řaDy nano

nová řaDa olejů Comma X-Flow pro vw

nabíDka TruCk Dílů
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vsTup na nový Trh – zahájení akTiviT iC 
bulharsko

Je naším potěšením informovat naše čtenáře 
o tom, že skupina Inter Cars vstoupila na další 
nový trh, kterým je trh Bulharska. Již od konce 
roku 2010 probíhaly intenzivní přípravy, které 
vyústí v otevření první naší pobočky ve městě 
Ruse. To se nachází přímo na hranicích Bulhar-
ska a Rumunska, cca 80 km jižně od Bukurešti, 
a jeho 150 000 obyvatel z něj činí město s po-
měrně zajímavým potenciálem. Tato pobočka 
bude otevřena v posledním týdnu srpna tohoto 
roku a zahájí proces budování pobočkové sítě 
v této zemi. Následně pak budou otevřeny po-
bočky ve městech Šumen, Veliko Tarnovo, Var-
na, Pleven a Vraca.

To m á š  K a š t i l
C h i e f  e x e c u t i v e  o f f i c e r

I n t e r  C a r s  S o u t h  I n t e r n a t i o n a l  G r o u p

i n f o r m a c e  p r o  v á s

inTer Cars souTh – výsleDky za první 
polovinu roku 2011

  obrat 45 mil. EUR, odhad celého obratu 
za rok 2011 činí 105 mil. EUR

 nárůst obratu + 46 % 
 - CZ + 26 %
 - SK + 21 %
 - HU + 43 %
 - HR + 89 %
 - RO + 135 %

  66 poboček, 8 nově otevřených v první po-
lovině roku 2011

 - CZ: 13
 - SK: 14
 - HU: 9
 - HR: 13
 - RO: 17

Centrální sklad v Záhřebu

1990

2004

2006

2000

2008

2005

2007

2007

inter cars news

Hlavní město: Sofie

Rozloha: 110 993,6 km² (102. na světě)

Nejvyšší bod: Musala (2 925 m n. m.)

Časové pásmo: +2

Obyvatelstvo

Počet obyvatel: 7 262 675 (88. na světě, 2008)

Jazyk: bulharština

Národnostní slo-

žení

Bulhaři (84 %), Turci (9,3 %),Ro-

mové (4,7 %)

Náboženství pravoslaví (85 %), islám (13 %), 

katolictví (1 %)

Státní útvar

Státní zřízení parlamentní republika

Vznik 22. září 1908 (nezávislost na Os-

manské říši)

Prezident Georgi Parvanov

Předseda vlády Bojko Borisov

Měna lev (BGN)

HDP/obyv. (PPP) 11 302,483 USD (65. na  světě, 

2007)

Pobočka v bulharském městě Ruse Centrální sklad v Záhřebu

International group – IC SOUTH



Nenechte se zimou zaskočit! Připravte se na ni
se Zimním balíčkem od Inter Cars!

Platí pro zboží zakoupené v termínu: 1. 9. - 30. 9. 2011

zaplaťte zboží až v lednu 2012

nakupujte za výhodné, akèní ceny!

získejte extra body do VIP Clubu Inter Cars

praktický stojan na zimní produkty ZDARMA

k žárovkám OSRAM pracovní odìv ZDARMA

k produktům DENSO softshellová bunda ZDARMA

ke stěračům VALEO stojan na stìraèe ZDARMA

zvýhodnìné podmínky pro členy servisní sítě Q-SERVICE
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Internetový
KATALOG IC_WebCat

web	 at

Co to vůbec IC_WebCat je? Jak sám název napo-
vídá, jedná se o webovou verzi katalogu, která 
umožní vám, našim zákazníkům, přehledné pro-
hlížení, vyhledávání a objednávání zboží z naše-
ho sortimentu. Kromě toho nabízí IC_WebCat 
spoustu dalších možností, které vám budeme 
postupně prezentovat. 

V tomto čísle IC_Journalu vás seznámíme se zá-
kladními funkcemi, abyste se dokázali v IC_Web-
Catu co nejrychleji orientovat a jeho používání 
bylo pro vás co nejjednodušší a nejpříjemnější. 

přihlášení
Na stránky IC_WebCatu je možné dostat se dvě-
ma způsoby. Prvním způsobem je zadání adresy 
http://ic-cz.intercars.eu/ do vašeho prohlíže-
če. Pokud tuto adresu zapomenete, je tu dru-
hý způsob, a sice cesta přes odkaz IC_WebCat, 
který je umístěn na našich stránkách www.in-
tercars.cz. Jazykovou verzi katalogu lze vybrat 
příslušnou vlaječkou dle vašich preferencí.

Pro přihlášení je potřeba vyplnit údaje registro-
vaného zákazníka, jako jsou zákaznické číslo, 
číslo karty a heslo. V případě, že těmito údaji ne-
disponujete, kontaktujte prosíme naše pobočky, 
které vám s jejich získáním rády pomohou.
Po úspěšném přihlášení se zobrazí následující záložky:
 
 kaTalog

 menu

 můj ÚčeT

kaTalog
Základní rozdělení katalogu lze omezit výběrem 
mezi:

 osobními automobily
 nákladními automobily

 motocykly
 typy náprav

Jednoduchým způsobem přes rolovací lišty je 
možné vybrat si z nabízených značek automo-
bilů/náprav až po konkrétní určení modelu. 
Kliknutím na model automobilu se v pravé čás-
ti okna zobrazí strom, který slouží ke snadnější 
orientaci a přehlednému rozdělení do jednotli-
vých kategorií.
Po výběru požadované skupiny zboží v produk-
tovém stromu se vám zobrazí podnabídka dané 

produktové skupiny. V našem případě jsme vy-
brali jako modelový příklad skupinu „VZDUCHO-
VÝ FILTR/POUZDRO/TĚSNĚNÍ“ (v produktovém 
stromu pod záložkou pod kategorií FILTRY). 
Po kliknutí máte na výběr z několika podskupin. 
Po upřesnění vašeho výběru dojde k zobrazení 
čísel, která odpovídají vybraným kritériím. Dále 
se při výběru konkrétního produktu zobrazí po-
drobné informace.
Samozřejmostí je možnost objednání požado-
vaného množství kusů, které se ihned objeví 

v nákupním košíku. Další z nabízených možnos-
tí je zvětšení obrázku dané položky, informace 
o on-line dostupnosti na našich pobočkách 
a regionálních skladech a také dostupnost růz-
ných dodatečných informací, které pomohou 
ke stoprocentní identifikaci dílu. 
Sekce KATALOG rovněž obsahuje funkce, které 
umožní uživateli rychlejší vyhledávání a orienta-

ci v katalogové části. Jednou z těchto funkcí je 
rychlý výběr modelu automobilu. Stačí jen začít 
vpisovat do příslušného pole název modelu hle-
daného automobilu a podle vepsaných znaků 
vám IC_WebCat nabídne seznam modelů. Další 
funkcí, která může v případě potřeby zrychlit 
práci s katalogem, je funkce rychlého výběru 

Již tradičně jsme vám v každém čísle IC_Journalu představovali po-
slední aktualizace našeho elektronického katalogu. Nejinak tomu 
bude i v budoucnu, s  tím rozdílem, že vám budeme představovat 
novinky v rámci IC_WebCat. 
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produktové skupiny z produktového stromu. 
V případě, že nevíte, kde ve struktuře produk-
tového stromu se vyhledávaný díl nachází, je 
možné do pole nad produktovým stromem 
(Klávesové zkratky) zadat jakýkoliv řetězec vámi 
hledaného výrazu˝a IC_WebCat opět nabídne 
výsledky odpovídající hledanému výrazu.

Jednou z nejvíce potřebných funkcí je vyhle-
dávání dílů na základě OE čísel a čísel výrob-
ce. IC_WebCat samozřejmě disponuje i touto 
možností. Stačí jen zadat OE číslo nebo číslo 

výrobce do vyhledávacího pole a po potvrzení 
se objeví výsledky.

menu – Ceník
V MENU je možné vyhledávat podle objednací-
ho čísla v celém sortimentu IC. Stačí jen zadat 
část objednacího čísla do vyhledávacího pole 
a po jeho potvrzení se zobrazí nabídka dílů ob-
sahující řetězec vyhledávaných znaků. Po klik-
nutí na požadovanou položku se zobrazí okno, 
ve kterém je možné nalézt spoustu doplňujících 
údajů pro 100% identifikaci dílu, ale také infor-
mace o jeho on-line dostupnosti. Samozřej-
mostí je možnost objednání požadovaného 

množství kusů, které se ihned projeví v nákup-
ním košíku. Hodnota a množství objednaných 
položek je zobrazena k rychlé kontrole v pravém 
horním rohu. 

Při výběru z produktového stromu v sekci MENU 
je možné omezit výběr na jednoho výrobce.  
Tato funkce umožňuje soustředit se pouze 
na určitou značku v případě, že má zákazník 
konkrétní představy o produktu.

můj ÚčeT
Poslední z nabízených záložek nabízí uživateli 
kontrolu nad stavem jeho účtu. Může zde sle-
dovat aktuální stav objednávek, faktur, položek 
v košíku, ale také informace o zákaznickém účtu 
a VIP kartách. Rovněž zde lze změnit nastavení 
některých proměnných v rámci IC_WebCatu. 
Před odesláním objednávky je možné si v koší-

ku znovu překontrolovat výběr zboží. Po klik-
nutí na objednací číslo zboží je možné zobrazit 
detailní informace o zboží a online dostupnos-
ti. Po kliknutí na objednané množství je možné 
toto množství upravit anebo samozřejmě od-
stranit položku z košíku úplně. Po překontro-
lování objednávky a kliknutí na tlačítko „Ode-
slat“ dojde k vytvoření objednávky, jejíž stav 
je možné kontrolovat v záložce MŮJ ÚČET > 
OBJEDNÁVKY.

Celý tým Inter Cars věří, že IC_WebCat bude dal-
ším významným střípkem do mozaiky služeb, 
pomocí kterých se snažíme zkvalitnit zákaznický 
servis, a pomůže vám ulehčit a zpřehlednit ori-
entaci v naší nabídce. Ta v současné době obsa-
huje přes jeden milion náhradních dílů od více 
než 500 dodavatelů. 
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 7 let zkušeností na českém trhu
  14 poboček v největších městech jednot-

livých regionů
  nejširší multibrandingová nabídka ná-

hradních dílů
  obsáhlá nabídka vybavení servisů a dílen
 podpora prodeje
 široké možnosti financování
 

1. SORTIMENT

 Skladové zásoby – dostupnost zboží
  V sortimentu Inter Cars naleznete více než 

1 000 000 referencí, a tak disponujeme nej-
větším centrálním skladem náhradních dílů 
v rámci střední a východní Evropy.   

  Každá z poboček Inter Cars disponuje ve svém 
regionu nadprůměrnou skladovou zásobou 
zboží, představující až 4x větší objem, než má 
jakákoliv pobočka naší konkurence.

  Více než 250 000 referencí s dodávkou z cent-
rálních skladů Inter Cars do 24 hodin.

 
  Multibranding – možnost výběru 
  Co je to multibranding? V praxi multibran-

ding znamená, že zákazník společnosti Inter 
Cars si může kdykoliv vybrat ten výrobek, 
který mu nejvíce vyhovuje z hlediska různých 
kritérií – cena, značka, kvalita, dostupnost atd.

 Konkurenceschopná cena  
  Díky centralizovanému nákupu je cena na-

šich produktů vždy konkurenceschopná 
a neustále kontrolovaná. Nebojte se porovnat 
naše produkty s konkurencí!

  PREMIUM CLUB Inter Cars / PREMIUM CLUB 
Inter Cars (ASIATIC Range)

  Disponujeme velmi širokou nabídkou náhrad-
ních dílů od renomovaných výrobců. Navíc 
jsme se rozhodli některé námi preferované vý-
robce zařadit do projektu PREMIUM CLUB Inter 
Cars. Nákupem sortimentu těchto dodavatelů 
máte zaručenu výbornou dostupnost, dobrou 
cenu a v neposlední řadě i nadstandardní marži.

SACHS, LUK, KAYABA, ATE, CONTITECH, 
KNECHT, DELPHI, NGK, TRW, FILTRON, 
BOSCH, CASTROL, SHELL, EVR, BOSAL

KYB, MAGNUM, AISIN, EXEDY, MITSUBISHI, 
KASHIYAMA, AKEBONO,  555, OE,  UNION JA-
PAN, MICRO, JC PREMIUM, YEC, KOYO, NTN, 
NSK, GMB 

 Preferované značky
Stávající PREMIM CLUB jsme rozšířili o takzvané 
preferované značky, v rámci kterých vám nabí-
zíme vysoce kvalitní produkty za příznivé ceny. 
Ve všech případech se jedná o certifikované 
výrobky ze závodů, které rovněž dodávají zboží 
pro OE trh a spolupracují s ostatními světovými 
značkami.  Nabídka preferovaných značek zahr-
nuje zejména:  

 ložiska kol
 homokinetické klouby
 tlumiče pérování
 pružiny
 plynové vzpěry
 díly řízení
 ložiska
 filtry
 chladiče
 díly klimatizace
 a další kategorie výrobků

 Vybavení dílen a diagnostika
  Široká nabídka vybavení dílen a servisů: zve-

dáky, přezouvačky, zouvačky, ruční nářadí, pří-
stroje.

  Diagnostické přístroje Bosch, Delphi, Texa.
 Plničky klimatizací.

Naši proškolení pracovníci jsou připraveni vám 
pomoci s výběrem optimálního řešení podle 
vašich potřeb a nabídnout i zajímavý program 
financování. Pro demonstraci a předvedení, jak 
zařízení funguje, máme předváděcí vozidlo, 
tzv. TOOLBUS, který je k dispozici všem našim 
zákazníkům v Česku i na Slovensku. Toolbus je 
vybaven vestavbou skříněk a speciální úpravou 
stěn uzpůsobených k výstavě nářadí a vybavení 
dílen. V předváděcím vozidle je nainstalováno 
přes 260 kusů nářadí, dílenský vozík s nářadím,  

diagnostická zařízení, plnička klimatizací a další 
vybavení.

2. SOFTWARE

  IC_Katalog – elektronický katalog k jedno-
duchému vyhledávání náhradních dílů 

Elektronický katalog IC_Katalog je moderním 
programem připraveným naší společností pro 
distributory, prodejny a především pro auto-
servisy. Umožňuje rychlé vyhledávání požado-
vaných náhradních dílů, také jejich úplnou iden-
tifikaci díky přiloženým technickým informacím 
(rozměry, fotografie, elektrická schémata, druh 
materiálu, hmotnost apod.) a samozřejmě snad-
né objednávání. Katalog je pravidelně aktualizo-
vaný, což zaručuje přístup do nejnovější nabídky 
výrobců automobilových dílů. Katalog obsahuje 
kompletní sortiment Inter Cars, off-line i on-line 
stavy skladů Inter Cars, umí zobrazit maloob-
chodní cenu i nákupní cenu pro zákazníka, do-
káže převádět OE čísla na objednací čísla Inter 
Cars a samozřejmě ještě mnohem více.

Nejnovější edice umožňuje objednávání zboží 
přímo z katalogu. V katalogu je integrován modul 
umožňující kontrolu „normočasů“ jednotlivých 
oprav, informaci o servisních prohlídkách, možnost 
vytvořit kalkulaci ceny opravy pro zákazníka auto-
servisu včetně ceny za servisní úkony atp.
Nyní jako novinku přinášíme i jeho internetovou 
verzi pod názvem IC_WebCat, do které se můžete 
přihlásit buď na http://ic-cz.intercars.eu, nebo pro-
střednictvím odkazu na www.intercars.cz.

IC_Katalog je pro zákazníky společnosti Inter 
Cars zcela ZDARMA. 
  IC_Technika  –  elektronický program k vy-

hledávání technických a servisních dat

IC_Technika je profesionální software, bez které-
ho se dnes neobejde žádná kvalitní autoopravna. 
Tento program je přímo nabit technickými a ser-
visními daty potřebnými pro každodenní práci au-
toservisu. Obsahuje technická data, data nastavení 
a montážní postupy pro více než 5 000 vozidel. 

 Kalkulační software SilverDAT II
slouží pro přesnou kalkulaci ceny opravy nebo ser-
visu automobilu za použití časových norem dle vý-
robce vozidla a originálních dílů pro danou znač-
ku, které jsou pro konkrétní vozidlo jednoznačně 
identifikované dle VIN. Je akceptovaný evropskými 

web	 at

Výhody spolupráce s Inter Cars
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pojišťovnami při likvidaci pojistných událostí. Roz-
sáhlá databáze vozidel čerpá z přímé spolupráce 
s jejich výrobci. Aktualizace 1x měsíčně.
   Software pro řízení práce autoservisu 

CARIS AutoServis
Program nepostradatelný v každém autoservisu. 
Svými funkcemi vyhoví majitelům malých i vel-
kých autoservisů. Program Autoservis pomůže 
organizačně zvládnout precizní sledování práce 
mechaniků, rozsáhlou agendu zakázek včetně 
přesné evidence návštěv zákazníka a jednotli-
vých oprav, vedení skladu a práce se zákazníky. 
Má modulové řešení a umožňuje postupné roz-
šiřování o další potřebné agendy.
 
 IC _Calculator
Unikátní nástroj, který v několika vteřinách vybere 
a přiřadí aktuálně dostupné náhradní díly ze sorti-
mentu IC jako přesnou alternativu k jednoznačně 
identifikovaným dílům z kalkulace zakázky soft-
warem SilverDAT II. Zároveň zobrazí absolutní i pro-
centuální cenovou úsporu vůči originálním dílům 
a umožní potřebné díly bez prodlení objednat.

3. REKLAMA  A  MARKETING

 Krátkodobé prodejní kampaně
V průběhu roku pro vás připravujeme různé 
krátkodobé prodejní akce na určitý sortiment 
(brzdy, tlumiče pérování, spojky, náboje a lo-
žiska, díly řízení atd.) nebo sortiment určitých 
dodavatelů, ve kterých máte možnost získat za-
jímavé bonusy. Bližší informace vždy naleznete 
v IC Journalu, na letácích nebo na našich inter-
netových stránkách www.intercars.cz. 

 VIP Club Inter Cars
Můžete se stát členem VIP Clubu Inter Cars, věr-
nostního programu společnosti Inter Cars Česká 
republika. Jeho cílem je odměnit vás za vaši loajali-
tu a umožnit vám navázání užších vztahů s našimi 
zákazníky z jiných regionů a nabídnout dle motta 
VIP Clubu Inter Cars „Užívejte si život s námi!“ něco 
navíc. Pro členy VIP Clubu Inter Cars jsme v uplynu-
lých letech připravili např. kaž doroční lyžování v Al-
pách, 8denní relaxační pobyty v Egyptě a Turecku, 
exotické pobyty v Číně, Keni nebo ve Vietnamu.
 IC Journal
Každé 3 měsíce si můžete v novém čísle časopi-

su IC Journal přečíst maximum informací o spo-
lečnosti Inter Cars, všechny důležité novinky 
v sortimentu, prezentace dodavatelů, přehledy 
akcí a prodejních kampaní připravených na nej-
bližší období, zajímavé čtení z oblasti automobi-
lů, servisní techniky, diagnostiky a nových tech-
nologií a mnoho dalšího.

IC Journal je vám pravidelně zdarma zasílán.

 Servisní síť „Q-Service“
Při splnění stanovených kritérií se můžete stát 
členem mezinárodní servisní sítě profesionál-
ních nezávislých autoservisů – Q-SERVICE, která 
byla založena v roce 1997 společností Inter Cars 
S. A. (dnes největším distributorem autodílů 
ve střední a východní Evropě)

  Hlavní výhody a  oblasti podpory part-
nerů Q-Service v CZ:

  Nezávislost servisu a smluvně daná teritori-
ální působnost.

  Splněním výběrových kritérií servis plní 
podmínky certifikace a přiznání statutu 
QUALITY-SERVICE.

  Systém vzdělávání v oboru autoopraváren-
ství a autodiagnostiky.

  Podpora v oblasti reklamy a marketingu.
  Podpora v růstu úrovně vybavenosti dílen 

technologickým vybavením, diagnostikou, 
informačními technologiemi.

4. FINANČNÍ PODPORA, NÁKUPNÍ BONUSY 
A INVESTIČNÍ PROGRAM

Nabízíme a poskytujeme svým zákazníkům něko-
lik forem zvýhodnění formou bonusových smluv. 

  i-Bonus – speciální bonusová smlouva 
poskytovaná zákazníkům používajícím pro 
objednávání náhradních dílů internetové 
objednávky programu IC_Katalog. Bonus 
je poskytován formou dobropisu na účet 
zákazníka nebo formou marketingového 
plnění a je vyplácen kvartálně. Výše doda-
tečného bonusu je 2 % z celkového obratu 
uskutečněného přes internet.

  Bonusová smlouva – jedná se o klasickou 
bonusovou smlouvu, která zákazníka zaváže 
na předem stanovený a dohodnutý obrat. 
V případě jeho splnění má zákazník možnost 
čerpat bonus ve výši 1 %, 1,5 % nebo 2 % opět 
formou vyplacení dobropisu na účet nebo for-
mou marketingového plnění. Zpravidla se uza-
vírá na 1 rok nebo na příslušné kvartály roku.

  Speciální bonusové smlouvy – používají se 
například při speciálních akcích a prodejních 
kampaních a jsou opět pouze modifikací stá-
vající klasické bonusové smlouvy. Liší se výší 
poskytovaného bonusu (např. akce „Až 20 % 
navíc u Inter Cars!“ atd.).

  Financování nářadí, zařízení a  servisní-
ho vybavení

Poskytujeme svým zákazníkům několik forem 
financování nářadí, diagnostiky, servisní a dí-

lenské techniky atp. Určitě máme pro každého 
z vás řešení a jsme připraveni pomoci při rozvoji 
vašeho podnikání.

Těším se na další spolupráci s vámi všemi. 

M a r t i n  H a v l í č e k
o b c h o d n í  ř e d i t e l

I n t e r  C a r s  Č e s k á  r e p u b l i k a

8 denní pobyt na Kubě 

4 denní pobyt v Abú Dhabí

4 denní plavba holandskými kanály

Lyžování v Alpách

Relaxační 8 denní pobyt v Řecku

Věrnostní program společnosti

číslo I – II / jaro 2011

VELKA JARNI 
AKCE

SERVISNI SI
Q-SERVIce
SERVISNI SISERVISNI SISERVISNI SI

VIP Club
In        Cars 2011In        Cars 2011In        Cars 2011In        Cars 2011In        Cars 2011In        Cars 2011In        Cars 2011In        Cars 2011In        Cars 2011In        Cars 2011In        Cars 2011In        Cars 2011In        Cars 2011er

SOR  IMEN   PRO 
NAKLADNI VOZY
SOR  IMEN   PRO SOR  IMEN   PRO 
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Jako již tradičně si vám i v tomto vydání časopi-
su IC Journal dovolujeme představit další z řady 
poboček společnosti Inter Cars Česká republika, 
s. r. o. Tentokrát se jedná o pobočku v Jihlavě, 
která se nachází na adrese Buková 555/1.

Pobočka v nedávné době prošla celkovou per-
sonální obměnou a vysoká úroveň současného 
pracovního týmu dokazuje správnost volby při 
výběru nových kolegů. To potvrzují i četné ohla-
sy zákazníků, kteří si pochvalují zejména spo-
lehlivost pracovníků, vstřícnější přístup a v ne-
poslední řadě také zlepšení celkové atmosféry 
na pobočce.  

O perfektní zajištění požadavků zákazníků se 
nyní stará perspektivní tým odborně zdatných 
a ochotných pracovníků pod vedením Jaroslava 
Součka. Že se jedná o správnou osobu na správ-
ném místě, je zřejmé. Jedná se o profesionála 
každým coulem, a to nejen díky výborným vzta-
hům se zákazníky, ale zejména kvůli velmi dob-
ré orientaci v náhradních dílech. Chod prodejny 
dále zajišťují operátoři Zdeněk Řoutil a Petr Vá-
vra – ten má mimo jiné na starosti i náhradní díly 
pro segment LKW. O každodenní rozvoz zboží 
se starají Michal Krásný a Jiří Janoušek. Oba rádi 
zodpovědí případné dotazy při předávání zboží 
zákazníkům a nabídnou jim možné alternativy. 
Pravidelný kontakt se zákazníky zajišťuje dvou-
členný tým obchodních zástupců, konkrétně 
Lucie Kaislerová a Jan Pospíchal.

V prostorách pobočky zákazník nalezne velmi 
širokou škálu náhradních dílů pro osobní, užit-

ková, nákladní vozidla a návěsy. Samozřejmostí 
jsou také náhradní díly na motocykly, bohatý 
sortiment auto-moto příslušenství a dílenské 
vybavení. V sortimentu náhradních dílů pro 
osobní vozidla může zákazník počítat s výjimeč-
nou nabídkou dílů nejen pro evropské vozy, 
ale také pro japonské a korejské vozy, přičemž 
jsme schopni poskytnout i tzv. OE díly. Skutečně 
nejvýznamnější předností pobočky je možnost 
využívání velkého množství skladových zásob, 
které v současnosti činí přes 1 000 000 položek! 
Jihlavská pobočka je 2x za noc zásobena ná-
hradními díly ze skladů v polských Myslowicích, 
resp. Varšavě – největšího skladu ve střední a vý-
chodní Evropě – to vše pro uspokojení i těch 
nejrozmanitějších požadavků. Skladové zásoby 
jsou optimalizovány tak, aby citlivě reagovaly 
na potřeby zákazníků v regionu – snahou nejen 
jihlavské pobočky je vytvořit co nejlepší pod-
mínky pro vaši servisní činnost.

Velké množství zákazníků společnosti Inter Cars 
již naplno využívá členství ve věrnostním pro-
gramu – VIP Club Inter Cars. A měli tak jedineč-
nou možnost zúčastnit se některého ze zajíma-
vých zájezdů, např. do Vietnamu, Číny, Egypta, 
Turecka nebo rakouských či slovinských Alp. 
Do tohoto programu jsou samozřejmě zapojeni 
i zákazníci jihlavské pobočky, kteří zde mají mož-
nost zjistit aktuální stav svého VIP konta či další 
informace o VIP Clubu.

Obchodní činnost je podporována nejrůzněj-
šími akcemi, se kterými zákazníky pravidelně 
seznamují naši obchodní zástupci, popřípadě 

jsou veškeré informace k nalezení také v IC Jour-
nalu. V souladu s tradicí společnosti Inter Cars si 
pobočka v Jihlavě zakládá na schopnosti nabíd-
nout zákazníkům to nejlepší na trhu s náhrad-
ními díly. 

Jménem pobočky bychom rádi poděkovali 
všem stávajícím zákazníkům za spolupráci, pro-
jevenou přízeň, a ty, kteří s námi zatím nespolu-
pracují, zveme k návštěvě. 

Otevírací doba jihlavské pobočky je v pracovní 
dny od 8.00–18.00 hod. a v sobotu od 8.00– 
–12.00 hod., po telefonické dohodě je možný 
operativní rozvoz zboží okamžitě při akutní po-
třebě náhradního dílu.

Vážení zákazníci, jste srdečně zváni, jsme tu pro vás!

p ř e d s t a v e n í  p o b o č k y

Kontakt: 

Inter Cars Jihlava
Buková 555/1

586 01 Jihlava
 Tel.: 561 116 405 – 6
 Mobil: 731 656 127

E-mail: jihlava@intercars.cz

Jihlavská pobočka

Jan Pospíchal
obchodní zástupce

Zdeněk Řoutil
operátor

Jiří Janoušek
rozvoz

Petr Vávra
operátor

Michal Krásný
rozvoz

Lucie Kaislerová
obchodní zástupce

Jaroslav Souček
vedoucí pobočky
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Možnost představení pobočky v IC Journalu 
a neúprosně se blížící termín odevzdání, to byly 
informace, které jsem si přečetl v nedávné e-mai-
lové korespondenci. Do toho mi kolega oznámil, 
že nastupuje do nemocnice na operaci. To nám 
ty prázdniny a dovolené pěkně začínají, říkám si 
v duchu a marně vzpomínám, kdy jsem naposle-
dy napsal alespoň půl stránky textu. Když jsem se 
blížil k době svých středoškolských studií, pocho-
pil jsem, že tudy cesta nevede. Argumenty typu, 
že pobočka je vlastně čtyři roky na jednom místě 
a určitě ji každý zná, se také nesetkaly s patřič-
ným pochopením, a tak nezbylo nic jiného než 
se do toho pustit.

Zcela záměrně vynechám šířku sortimentu, skla-
dové zásoby, logistiku a vše, co je prakticky stej-
né na všech pobočkách společnosti Inter Cars. 
O tom všem, včetně novinek, najdete v každém 
IC Journalu dostatečné množství informací. Proto 
se raději pokusím přiblížit vám partičku lidí, kte-
rá se v Hradci Králové stará o to, abyste byli vy, 
naši zákazníci, maximálně spokojeni. V současné 
době tvoří kolektiv lidí, kteří pracují ve společ-
nosti Inter Cars minimálně rok, v oboru většinou 
mnohem déle, a proto se jedná o profesionály 
ve všech směrech, celkem 14 osob. Pokusím se 
vám jednotlivé pracovníky představit tak, jak se 
s nimi asi setkáváte.

První kontakt bývá obvykle s trojicí našich ob-
chodních zástupců. Jiří Konečný, zkušený praktik, 
který vám dovede poradit a doporučit výrobce 
dílů vhodného pro daný vůz. Láďa Vaško, rozený 
obchodník, který občas ostatní kolegy pěkně za-
městná, aby zvládli to, co vám slíbil, a určitě mezi 
vámi zákazníky není nikdo, který by po setkání 
s ním u nás neobjednal zboží. Libor Dvořák je 
spolehlivý profesionál, ale jelikož život je neustálý 
koloběh, tak se chce Libor opět věnovat autům 
jinak než jako obchodník a k 31. 7. u nás končí 
a na obsazení místa probíhá výběrové řízení.

V našem sortimentu zboží tvoří velký podíl i díly 
pro nákladní vozy. Protože si jejich prodej vy-
žaduje určitá specifika, byl na naší pobočce vy-
tvořen dvoučlenný tzv. LKW team. Přímo u vás, 
zákazníků, se většinou pohybuje Iva Víchová, 
zkušená obchodnice, která se prodejem LKW dílů 
zabývá již několik let. Mimochodem, pánové, Ivu 

můžete vidět i za volantem závodního rallyového 
speciálu. Milan Filip je ten, který vaše požadavky 
vyřizuje přímo na prodejně. Je to na slovo vza-
tý odborník, který dovede vámi požadovaný díl 
nejen najít, ale dovede vám poradit v případě 
potřeby i způsob opravy a vhodný výběr dílů pro 
daný typ vozu.

Vaše objednávky, a to jak telefonické, tak zasla-
né přes internet, zpracují a vámi požadované 
zboží následně objednají z centrálního skladu 
nebo přímo od výrobce zkušení operátoři Radek 
Ulrych, který pro vás dokáže najít snad i to, co 
nemáme, a Jarda Rousek, který svojí pečlivostí 
pohlídá, aby každé vaše přání bylo co nejlépe 
splněno. Když už jsem u toho objednávání, určitě 
jste přivítali náš WebCat, kde nejen že dohledáte 
potřebný díl, ale zejména vidíte skutečné online 
stavy skladů. Podle rostoucího počtu objednávek 
přes WebCat si myslím, že se vám líbí. K tomu, 
aby vám maximálně vyhovoval, potřebujeme 
vaše informace o práci s ním. Proto „neváhej 
a piš“ své poznatky a náměty. Vaše připomínky 
budou využívány při jeho dalších úpravách.

O to, aby vámi objednané zboží našlo tu správ-
nou cestu k vám, se starají naši řidiči a skladníci 
v jedné osobě, v čele s vedoucím skladu Ondrou 
Šafkou. Je až neuvěřitelné, co vše ve skladu na-
jde. Každou chvíli se na něho obrací někdo z nás 
s dotazem, kde to či ono je, když to není tam, kde 
to má být. Já osobně ho podezřívám, že chodí 
kaž dé ráno dřív do práce, aby nám zboží scho-
vával a pak vítězoslavně nacházel. Každé ráno 
a znova po obědě do všech koutů kraje vyráží 
Jirka Jakubec, Vláďa Kalina, Pavel Liška a Rudolf 
Nyč, kteří dokáží všechny vaše dílny a dílničky, 
obchody a obchůdky, jednoduše vás, naše zákaz-
níky, najít, zboží vám v pořádku předat a je jedno, 
jestli zrovna svítí sluníčko nebo padá sníh. Veške-
ré zboží, které je k vám odvezeno, je samozřejmě 
třeba řádně vyfakturovat a o to se stará naše po-
kladní a účetní Petra Šulcová, jedna jediná korun-
ka si nedovolí bez jejího souhlasu ani hnout.

Tak to je prodejní tým královéhradecké poboč-
ky a já, František Šíma, manažer pobočky, jsem 
rád, že mohu právě takovou skupinu schopných 
a pracovitých lidí řídit. Vy, kteří s naší pobočkou 
pravidelně spolupracujete, jste se určitě nedo-

četli nic nového, možná vám nyní budou jména 
v telefonu bližší. A pro vás ostatní, kteří s námi 
ještě nespolupracujete, nebude první kontakt 
úplně cizí. Málem bych ještě zapomněl na jed-
nu důležitou novinku: Až budete číst tyto řádky, 
tak nás sice  najdete pořád na stejném místě, ale 
v nové, hezčí a hlavně větší a nepřehlédnutelné 
prodejně s vchodem z ulice. S největší pravdě-
podobností bude již také v provozu anebo těsně 
před otevřením i nová pobočka v Jičíně. Tak nás 
určitě navštivte, těšíme se na vás.

F r a n t i š e k  Š í m a
m a n a ž e r  p o b o č k y

p ř e d s t a v e n í  p o b o č k y

Kontakt: 

Inter Cars Hradec Králové
Bieblova 133

500 03 Hradec Králové
 Tel.: 495 220 419
 Fax: 495 510 702
 Mobil: 604 405 308
E-mail: hradec.kralove@intercars.cz

Královéhradecká pobočka

František Šíma
manažer pobočky

Jarda Rousek
operátor

Vláďa Kalina
řidič a skladník

Petra Šulcová
účetní

Iva Víchová
LKW specialistka

Radek Ulrych
operátor

Jiří Jakubec
řidič a skladník

Rudolf Nyč
skladník

Jiří Konečný
obchodní zástupce

Láďa Vaško
obchodní zástupce

Milan Filip
LKV specialista

Ondřej Šafka
vedoucí skladu

Pavel Liška
skladník
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r o z h o v o r

Společnost Samohýl MB, a. s., proslula nejen 
ve  Zlínském kraji jako prodejce automobi-
lů značky Mercedes-Benz. Stále aktivnější je 
však i  na  poli renovace historických vozidel, 
a  to zdaleka nejen těch s  trojcípou hvězdou 
ve znaku. Aktuálně největším a celoevropsky 
unikátním projektem, o  němž jsme hovořili 
s  předsedou představenstva společnosti La-
dislavem Samohýlem, je stavba dvacetikuso-
vé série věrných kopií proslulého závodního 
vozu Bugatti 35 z 20. let.  

Proč jste se rozhodli právě pro Bugatti 35?
Můj otec trávil hodně životních chvil s Eliškou 
Junkovou, která právě na Bugatti 35 začínala 
závodit. Byla naší rodinnou přítelkyní. Když jsem 
byl malý, jezdili jsme s otcem za ní na návštěvy 
do Prahy, kde bydlela v garsonce na švédském 
velvyslanectví. Nebyla na tom finančně dobře, 
ale Švédové ji velmi respektovali a ubytovávali ji 
zdarma. Až po úspěchu v závodě Targa Florio jí 
bylo uděleno ocenění zasloužilá mistryně spor-
tu, spojené s penzí. My jsme jí vozili různé potra-
viny a snažili jsme se ji všemožně podporovat. 
To ji vždycky potěšilo. Věděla, že máme k autům 
blízko, takže nám věnovala různé filmy, doku-
mentaci, korespondenci, ceny… V 70. letech 
mi dokonce darovala knihu s popisem pětatři-
cítky s osobním věnováním. A už tehdy vznikla 
myšlenka vytvořit muzeum – kolekci závodních 
Bugatti v čele právě s modelem 35, který zahájil 
onu slavnou éru a ve druhé polovině 20. let byl 
nejúspěšnější.

Máte ke značce Bugatti osobní vztah?
Určitě, o bugatky jsem se zajímal už jako kluk. 
V šestnácti jsem získal první podvozek Bugatti, 

pro který jsem ale bohužel nesehnal motor, 
a musel jsem ho prodat. Asi před sedmi lety 
jsem pak ve Francii objevil polorozebranou 
pětatřicítku s původním štítkem a originálním 
rámem, s registrací ještě na původního holand-
ského majitele z roku 1962. Rozhodli jsme se 
pustit do práce a auto zprovoznit – právě pro 
naše budoucí muzeum a ve spojení s artefakty 
z Eliščina života. Byl jsem tehdy pevně přesvěd-
čen, že vůz půjde dát dohromady. V průběhu let 
mě ale tohle přesvědčení nejednou opouštělo, 
protože to opravdu nebylo snadné… 

Původně jste tedy plánovali zrestaurovat je-
den originál. Co vás vedlo k  tomu, že dnes 
pracujete i na sérii dvou desítek věrných ko-
pií pětatřicítky?
Hlavně problémy s díly. Uvedu příklad. Na origi-

nálu byly popraskané bloky od klikového hříde-
le. Je tam velmi tenký materiál – bugatka byla 
vynikající díky spojení nízké hmotnosti s vyso-
kým výkonem. Pokoušeli jsme se bloky svařit, ale 
co jsme jeden den spravili, to druhý den prasklo 
na jiném místě. Rozhodli jsme se proto vyrobit si 
bloky vlastní a začali modelovat formy, což nám 
s vychytáním všech technologických problémů 
zabralo rok a půl. Postupně jsme z podobných 
důvodů začali vyrábět i další součásti vozu. Něco 
jsme zkoušeli objednat v zahraničí, třeba chladič 
z Argentiny. Poslali nám ale takový zmetek, že 
nešel použít, navíc se odmítli bavit o reklama-
ci… Zároveň jsme si uvědomili, že jsme do tech-
nologií na výrobu dílů investovali už přes dvě stě 
tisíc. Tak jsme si řekli, že by byl nesmysl odlít vždy 
jen jeden díl, a pustili se kromě restaurování ori-
ginálu i do stavby série kopií.

Ladislav Samohýl: 
Když motor bugatky poprvé
zavrněl, byl to skvělý pocit…
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Co všechno si dokážete sami vyrobit?
Dostali jsme se třeba i k podvozkovým částem. 
Zvládáme ale odlévat například také komplet-
ní karburátory. Jiná cesta nebyla – sehnat tako-
vý počet původních karburátorů je nadlidský 
úkol. Navíc jsou originální díly velice drahé, tře-
ba za zapalování po mně na Slovensku chtěli 
šest tisíc euro. Tak jsme postupně vyráběli, co 
šlo. Ještě nejsme se vším hotovi, některé věci 
nás teprve čekají. Spolupracujeme i se spe-
cializovanými slévárnami, aktuálně na vodní 
pumpě. První dva postavené motory pro ko-
pie pětatřicítky jsou na ponku, už se dá i otočit 
klikou. Přes zimu plánujeme záběh a odzkou-
šení.        

V jakém stadiu je restaurování originálu?
Už jsme zpojízdnili Bugatti 37, což je šestnác-

tistovka čtyřválec. Vyráběla se souběžně s os-
miválcovým modelem 35. I sedmatřicítka je 
spojena s Eliškou Junkovou – na tomto voze 
trénovala právě na závod Targa Florio. A jezdilo 
s ním u nás mnoho zajímavých jezdců, třeba 
Miloš Bondy. Karoserie modelu 37 je stej-
ná jako u 35, tedy Grand Prix, rozdíl je pouze 
v kratším motoru a nižším výkonu. 

Už jste se v sedmatřicítce projel?
Samozřejmě, seděli v ní všichni, kdo se kolem 
tohohle projektu točí. Řeknu vám, je to oprav-
du specifické auto s ne zrovna jednoduchým 

ovládáním. Prostor pro řidiče je tak malý, že 
s běžnou botou nemáte šanci sešlápnout 
plynový pedál – musíte buď naboso, nebo 
ve speciální obuvi. A je to tvrdá motokára 
s velmi špatným odpružením… Také pořád 
musíte korigovat utíkající zadní část auta. Mám 
hlubokou úctu ke všem, kteří s tím závodili 
a dobývali úspěchy. 

Ale musí to být úžasný pocit, že?
Byl to obrovský zážitek a úžasné zadostiučinění, 
když motor poprvé zavrněl a auto se rozjelo. Pro 
mě i pro všechny lidi, co na tom ta léta na dílně 
trávili. Někdy se ztrácel i optimismus, protože ne 
vždy nám všechno vycházelo. Třeba modelová-
ní a odlévání kol byla nekonečná práce. Z kola 
vyčnívají lopatky, které ženou vzduch na brzdy, 
přičemž pozice každé z nich je jiná. Musel je 
opracovávat speciální program, bylo to prostě 
neskutečné… Udělat některé věci, které naši pra-
dědové ve 20. letech běžně uměli, je dnes zkrát-
ka přes všechen rozvoj technologií problém. 

Kolik lidí se na projektu podílí?
Máme specializovanou renovační dílnu v Otro-
kovicích, ve které pracuje čtrnáct lidí. Najdete 
tam dřevomodelárnu, galvanovnu, nástrojař-
skou dílnu atd. Externě se ale na bugatkách 
na různé úrovni podílejí desítky lidí.

Když už jsme u čísel – jakou rychlost Bugatti 
35 vyvine a kolik se jich dodnes dochovalo? 
Modelová řada vycházející z pětatřicítky se dále 
vyvíjela, a to i výkonnostně. Špičkový model 51 
s motorem o dvou stech koních jel přes 200 ki-
lometrů v hodině, standardní pětatřicítka zvlá-
dala asi 180. Pneumatiky, které se ke stavěným 
kopiím také vyrábějí, jsme pro jistotu testovali 
na 230. A zvládly to. Co se týče dochovaných 
aut, originálů Grand Prix je na celém světě ko-
lem 180. 

Celý váš projekt je také dobrá propagace 
historie Bugatti…
Jsme bohužel jedna z posledních kulturních zemí 
v Evropě, kde není Bugatti klub a kde se o historii 
těchhle skvělých vozů skoro nemluví. Přitom ofi-
ciálně se k nám do druhé světové války dovezlo 
přes sto bugatek a neoficiálně podle mě ještě tak 
čtyřicítka dalších. Doufám, že muzeum veteránů, 
které ve Zlíně brzo bude a pro které jsme s bu-
gatkami vlastně začali, to pomůže změnit. 
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Hodláte hotové kopie prodávat?
Přestože jsem tahle auta zatím nikde oficiálně 
nenabízel k prodeji, už se nám ozvala spous-
ta zájemců z různých zemí, včetně Číny nebo 
Maďarska. Maďarský sběratel se byl podívat 
přímo tady u nás, sám vlastní jednu rozebranou 
nekompletní bugatku. Teď jednáme o tom, že 
naše dílna by mu vůz doskládala a zpojízdnila. 
A to je i směr, kterým se dá jít třeba v oblasti vý-
měny dílů. 

Plánujete rozjet i další podobné projekty?
Už nyní na nich pracujeme, například na sérii 
Alfy Romeo. Aktuálně máme rozdělaný model 
Monza. Opravujeme také několik kompresoro-
vých mercedesů a další exponáty pro budoucí 
muzeum. Není to ale otázka několika měsíců, 
renovace každého vozu trvá minimálně 2 500 
pracovních hodin a obvykle jde o 2–3 roky.

Které konkrétní historické vozy jsou vám 
kromě bugatek blízké?
Mám rád meziválečné mercedesy. Třeba model 
380, který zrovna sestavujeme. Jde o osmiválec 
o objemu 3,8 litru s velkým kompresorem. 

A který z veteránů je váš největší miláček?
K „osobnímu užívání“ mám Mercedes 300 SL 

Gullwing se dveřmi otevíranými nahoru. To je fa-
mózní auto… Když už je práce moc a člověka bolí 
hlava, je nejlepší všeho nechat a projet se v něm… 

M i r o s l a v  M a š e k
e x t e r n í  s p o l u p r a c o v n í k

t e x t  a  f o t o

Samohýl Motor Holding, a.s.
Pan Ladislav Samohýl je obchodním partnerem 
společnosti Inter Cars od samotného začátku 
jejího působení v České republice. Jeho zku-
šeností a znalostí českého trhu s automobily 
a náhradními díly jsme měli možnost využít při 
otevírání první pobočky Inter Cars v ČR, konkrét-
ně ve Zlíně jejímž byl frenčízantem. V současné 
době jeho další společnosti spolupracují se 
zlínskou pobočkou na dodávkách značkových 
náhradních dílů a zároveň je i dodavatelem au-
tomobilů pro naši společnost.
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Co nabízíme?
			spojení se silným a spolehlivým partne‑
	 	 rem	v	oblasti	dodávek	náhradních	dílů
			stabilní	zázemí	celoevropské	sítě
			speciální nákupní podmínky a bonusy
			společný	a	cílený	marketing	na	celostátní	
	 	 i	regionální	úrovni
			výraznou	finanční	podporu,	reklamu,	
	 	 marketing	a	vybavení	autoservisu
			kompletní	softwarové	řešení	pro	profe‑
  sionální autoservis
			členství	ve	VIP	Clubu	Inter	Cars
			pravidelná	odborná	školení
		zapojení	do	fleet	programu	IC

Vaše předpoklady
			nezávislý autoservis
			minimálně	4	servisní	stání	a	2	dílenské	
  zvedáky
			potřebné	servisní	vybavení	pro	diagno	stiku
	 	 	systémů	a	odbornou	montáž	dílů
			poskytuje	široké	spektrum	profesionálních
	 	 služeb
			samostatné	prostory	pro	příjem	zakázek
	 	 (příjemné	prostředí	pro	zákazníka	servisu)
			parkovací místa pro zákazníky servisu
			zájem	na	stabilním	rozvoji	firmy,	včetně	stabili‑

zace	pracovníků	a	jejich	odborného	vzdělávání

www.q-service.eu
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„Q-SERVICE“ je mezinárodní servisní síť ne-
závislých profesionálních autoservisů. Vlast-
níkem a  provozovatelem chráněné obchodní 
značky je společnost Inter Cars S. A. (jeden 
z  největších distributorů autodílů ve  střední 
a východní Evropě).

Historie a vývoj servisní sítě Q-SERVICE 
Síť nezávislých autoservisů Q-SERVICE byla zalo-
žena v roce 1997 společností Inter Cars Polsko. 
Podnět k jejímu vzniku daly zkušenosti z provo-
zování servisní sítě OSS – Original Sachs Service, 
jejímž zakladatelem byla společnost ZF-Trading, 
a také vývoj na evropském poli v oblasti auto-
opravárenství a nezávislých autoservisů. V de-
vadesátých létech a zejména na základě trendů 
spojených s uvolněním trhu v autoopraváren-
ských službách po zavedení tzv. blokové výjimky 
v roce 2004, se začaly na evropském trhu formo-
vat různé servisní koncepce, které poskytují svým 
členům podporu v mnoha různých oblastech 
a samozřejmě také konkurenční výhody podle 
toho, jaké je jejich zaměření a specializace. Mezi 
tzv. Fullservice Concepts se díky svému nasměro-
vání, způsobu poskytování podpory a svým prin-
cipem zaměření na vysokou odbornost služeb 

a péči o zákazníka autoservisu zařadil i servisní 
koncept Q-SERVICE. Jde o plnohodnotný servisní 
koncept s celoevropskou působností tvořený ne-
závislými profesionálními autoservisy.

Současnost a plány do budoucna
Aktuálně čítá síť Q-SERVICE cca 370 profe-
sionálních servisů v Polsku. Na území České 
a Slovenské republiky byl tento servisní pro-
jekt spuštěn v roce 2009 a od roku 2010 fun-
guje také v dalších zemích střední a jižní Evro-
py. V roce 2010 zahájilo v barvách Q-SERVICE 
svou spolupráci prvních 7 servisů v České 
republice a 10 na Slovensku.  Podle stejných 
pravidel se servisní síť rozrůstá ve všech ze-
mích, kde má své obchodní aktivity společ-
nost Inter Cars.
V současné době probíhají jednání s dalšími 
partnery z řad nezávislých profesionálních 
autoservisů, které se stanou součástí této oje-
dinělé výběrové sítě. Předběžný plánovaný 
celkový počet členů servisní sítě Q-SERVICE 
je s ohledem na kvalitu a prestiž této servis-
ní koncepce stanoven tak, že v každém kraji 
České republiky bude postupně zřízeno jen 
několik spolupracujících autoservisů.

Hlavní rysy spolupracujícího servisu  
Q-SERVICE:
  Autoservis je nezávislým podnikatelem v ob-

lasti autoopravárenství, který ve svém regionu 
zajišťuje pro motoristickou veřejnost široké 
spektrum služeb.

  Po splnění vstupních výběrových kritérií 
a podpisu smlouvy o spolupráci získává auto-
servis statut Q-SERVICE a certifikát za plnění 
standardu servisní sítě Q-SERVICE v oblasti 
kvality služeb, technického vybavení, odbor-
nosti oprav a používání originálních nebo 
kvalitativně rovnocenných náhradních dílů.

  Ze strany zřizovatele je podporována rostou-
cí odbornost servisu v poskytování služeb 
a servis prochází systémem vzdělávání v obo-
ru autoopravárenství a autodiagnostiky.

  Samozřejmostí je spolupráce a významná 
podpora servisu ze strany Inter Cars v oblasti 
růstu úrovně vybavenosti dílen technologic-
kým zařízením, diagnostikou a informačními 
technologiemi.

I n g .  O t a k a r  D v o ř á k
m a n a ž e r  s e r v i s n í  s í t ě  Q - S e r v i c e

nabídka služeb:

 mechanické opravy

  inspekční a sezónní prohlídky dle servisního plánu

 opravy autoelektriky

 pneuservis

 servis klimatizací

 diagnostika sériová (OBD, EOBD)

 diagnostika systémů (osciloskop)

 zajištění měření emisí

 příprava a zajištění STK

  karosářské opravy (drobné bez rovnacího rámu)

 lakýrnické práce (drobné)

 diagnostika podvozku (geometrie)

 výměny autoskel – autosklo servis

 montáž zabezpečení vozidel

 tuning, chiptuning

 mytí vozu a interiéru

 montáž autodoplňků

 montáž a servis nezávislých topení

 prodej náhradních dílů a autodoplňků

 asistenční služba

 zapůjčení náhradního vozidla

 vyzvednutí a přistavení vozu (pick-up service)

 vyřízení pojistných událostí

 prodej pneu

 další servisní služby - pojištění vozidel

reno - autocentrum, s.r.o.

machátova 407/2a
779 00  olomouc-slavonín
tel.:  585 410 230
 585 751 067
mobil:  774 273 288
 774 056 999
fax:  585 750 414 

servis@autoreno.cz
www.renault-olomouc.cz
otevírací doba:
Po–Pá: 7:00–16:00
So: dle dohody
loc: 49°34‘16.41“N
 17°13‘55.25“E

q - s e r v i c e

přeDsTavujeme vám servisy „Q-serviCe“:

nabídka služeb:

 mechanické opravy

  inspekční a sezónní prohlídky dle servisního plánu

 opravy autoelektriky

 pneuservis

 servis klimatizací

 diagnostika sériová (OBD, EOBD)

 diagnostika systémů (osciloskop)

 zajištění měření emisí

 příprava a zajištění STK

  karosářské opravy (s rovnacím rámem)

  karosářské opravy (drobné bez rovnacího rámu)

 lakýrnické práce (drobné)

 diagnostika podvozku (geometrie)

 výměny autoskel – autosklo servis

 montáž zabezpečení vozidel

 mytí vozu a interiéru

 montáž autodoplňků

 další servisní úkony - montáž tažných zařízení

 prodej náhradních dílů a autodoplňků

 prodej pneu
autoservis marek omelka

antonínská 1390
(u čerpací stanice kave)
687 25  hluk
mobil:   777 668 043-4
 777 668 046 

omelka@tiscali.cz
otevírací doba:
Po–Pá: 7:00–16:00
loc: 48°58‘57.36“N
 17°30‘54.7“E

Síť nezávislých autoservisů
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nabídka služeb:

 mechanické opravy

  inspekční a sezónní prohlídky dle servisního plánu

 opravy autoelektriky

 pneuservis

 servis klimatizací

 diagnostika sériová (OBD, EOBD)

 diagnostika systémů (osciloskop)

 zajištění měření emisí

 příprava a zajištění STK

  karosářské opravy (drobné bez rovnacího rámu)

 lakýrnické práce (drobné)

 diagnostika podvozku (geometrie)

 montáž autodoplňků

 prodej náhradních dílů a autodoplňků

 prodej pneu

 DIESEL SERVIS - diagnostika a renovace vstřikovačů

autoservis tesař

ječná 22
326 00  plzeň
mobil:   603 239 287

paveltesar@plzen.cz
otevírací doba:
Po–Pá: 8:00–16:00
loc: 49°73‘19.12“N
 13°41‘17.26“E

nabídka služeb:

 mechanické opravy

  inspekční a sezónní prohlídky dle servisního plánu

 opravy autoelektriky

 pneuservis

 diagnostika sériová (OBD, EOBD)

 diagnostika systémů (osciloskop)

 zajištění měření emisí

 příprava a zajištění STK

  karosářské opravy (drobné bez rovnacího rámu)

 diagnostika podvozku (geometrie)

 výměny autoskel – autosklo servis

 montáž zabezpečení vozidel

 montáž autodoplňků

 montáž a servis nezávislých topení

 prodej náhradních dílů a autodoplňků

 odtahová služba

 vyzvednutí a přistavení vozu (pick-up service)

 vyřízení pojistných událostí

 prodej pneu

 další servisní služby - pojištění vozidel

autoservis - rothe

lichá 38
143 00  praha 4-cholupice
tel.:  261 911 503
mobil:  602 372 448
fax:  261 911 503 

rothe.ladislav@seznam.cz
otevírací doba:
Po–Pá: 8:30–13:00
 14:00–18:00
loc: 49°98‘71.8“N
 14°44‘59.94“E

nabídka služeb:

 mechanické opravy

  inspekční a sezónní prohlídky dle servisního plánu

 opravy autoelektriky

 pneuservis

 servis klimatizací

 diagnostika sériová (OBD, EOBD)

 zajištění měření emisí

 příprava a zajištění STK

  karosářské opravy (drobné bez rovnacího rámu)

 lakování v lakovacím boxu - zajistí

 lakýrnické práce (drobné) - zajistí

 diagnostika podvozku (geometrie)

 výměny autoskel – autosklo servis

 montáž zabezpečení vozidel

 montáž autodoplňků

 montáž a servis nezávislých topení

 prodej náhradních dílů a autodoplňků

 odtahová služba

 zapůjčení náhradního vozidla

 vyřízení pojistných událostí

 prodej pneu

  další servisní služby - sjednání zákonného a havarijní-

ho pojištění, montáž tažných zařízení; dovoz ojetých 

vozidel vč. přihlášení vozidla

autotechnic cz s.r.o.

veselská 442
375 01  týn nad vltavou
tel.:  385 731 411
mobil:  777 166 958
fax:  385 731 411 

autoservis@autotechnic.cz
www.autotechnic.cz
otevírací doba:
Po–Pá: 7:00–17:00
loc: 49°98‘71.8“N
 14°44‘59.94“E

nabídka služeb:

 mechanické opravy

  inspekční a sezónní prohlídky dle servisního plánu

 opravy autoelektriky

 pneuservis

 servis klimatizací

 měření emisí

 diagnostika sériová (OBD, EOBD)

 diagnostika systémů (osciloskop)

 zajištění měření emisí

 příprava a zajištění STK

  karosářské opravy (s rovnacím rámem)

  karosářské opravy (drobné bez rovnacího rámu)

 lakování v lakovacím boxu

 lakýrnické práce (drobné)

 diagnostika podvozku (geometrie)

 diagnostika brzd (válcová/plošinová zkušebna)

  diagnostika tlumičů (shocktester/ měřicí přístroj- zkušebna)

 výměny autoskel – autosklo servis

 montáž zabezpečení vozidel

 mytí vozu a interiéru

 montáž autodoplňků

 montáž tažných zařízení

 prodej náhradních dílů a autodoplňků

 odtahová služba NONSTOP

 zapůjčení náhradního vozidla

 vyzvednutí a přistavení vozu (pick-up service)

 vyřízení pojistných událostí

 prodej pneu

  smluvní partner pojišťoven Kooperativa, Allianz, ČP, 

GENERALI

 prodej služeb na splátky - nová vozidla Škoda a VW

  další servisní služby - bezplatná výměna čelních skel 

v rámci pojištění, sezónní uskladnění PNEU

auto dostál

bratrušín 1130
593 01  bystřice nad 
pernštejnem
tel.:   566 552 118
fax: 566 552 118 

autoservisdostal@ 
seznam.cz
www.autoservisdostal.cz
loc: 49°51‘35.54“N
 16°27‘45.42“E
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r u b r i k a

výsTava

Stejně jako v předešlých ročnících bude 
nejdůležitější část veletrhu tvořit výstava 
náhradních dílů pro osobní automobily, 
dodávky a nákladní vozy, spolu s prezenta-
cí moderních přístrojů a nezbytného vyba-
vení každého autoservisu. 

Nebudou opomenuti ani milovnici moto-
cyklů a skútrů, pro které bude připraveno 
velké množství prezentací nových modelů 
a příslušenství. Fanoušci off-roadů a tunin-
gu si také přijdou na své díky široké škále 
náhradních dílů a doplňků, samozřejmostí 
je také bohatý sportovní doprovodný pro-
gram.

Všichni návštěvníci budou mít jedineč-
nou možnost seznámit se s většinou mo-
derních typů pneumatik a nejnovějšími 
technickými systémy LPG, klimatizací 
a vstřikování paliva. Dále bude předveden 
současný sortiment automobilových bate-
rií, autopříslušenství, karosařiny, autolakýr-
nictví, mazadel a automobilové chemie. 
Inter Cars SA se ve spolupráci s týmem 
VTG a mezinárodními hvězdami motori-
stického sportu postarají o vzrušující spor-
tovní emoce a dávku adrenalinu, zatímco 
na pódiu se budou střídat nádherné dívky 
s hvězdami šoubyznysu.

moTorshow

MotorShow bude skutečným svátkem pro 
fanoušky motorismu. Během veletrhu bu-
dou mít návštěvníci možnost spatřit speci-
ály pro závody ve zrychlení na 1 míli a dri-
ftwhow. V části výstaviště, označené DRIFT 
TAXI, budou mít zájemci možnost svézt se 
v „drifting caru“, např. v Nissanu Skyline R34. 
Kromě toho je pro návštěvníky přichystáno 
speciální překvapení – Jetcar (auto s prou-
dovým motorem). Vůz s výkonem v pře-
počtu přes 15 000 koňských sil představí 
Grzegorz Staszewski, majitel VTG Q-Service 
Motorsportu.

11targi.intercars.com.pl
Na internetové adrese 11targi.intercars.
com.pl najdete mnoho doplňujících infor-
mací o dodavatelích, školeních a dopro-
vodných akcích.

Společnost Inter Cars srdečně zve všechny zákazníky a  dodavatele 
na 11. veletrh náhradních dílů, nářadí a dílenského vybavení – Targi 2011. 
Veletrh se letos uskuteční v termínu 2.–4.9. 2011 na novém místě – letišti 
Bemowo ve Varšavě a bude trvat o den déle. 

Soutěže•	 Fotbal s šampionem•	 Nejlepší servis
•	 Soutěže v Heavy Duty Zone (kamiony)•	 „Bitva tahačů“ •	 Soutěže na pódiu

•	 Každou hodinu výsledky loterie

VýStaVní PRemiéRy

 Show Car II

Garážové vybavení

Zemědělská technika

Nový VGT Team

Q-Service 

IC Industry

Bartek a Michael Daciuk Ogłaza

v efektním freestyle motokrosu

Boj o titul nejlepšího servisu

ˇNejvýznamnejší 
událost roku
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Jedním z nástrojů podpory prodeje náhrad-
ních dílů je program IC Fleet, který byl spouš-
těn minulý rok a jehož principem je zajistit pro 
firmu provozující vozový park (KLIENTA) údržbu 
a opravy těchto vozidel při výhradním použití 
náhradních dílů ze sortimentu Inter Cars.

Program zahrnuje tyto služby:

  běžná údržba a intervalové prohlídky dle 
předpisu výrobce

  sériová diagnostika řídicích jednotek 
a systémů

  pneuservis
 servis klimatizací
  rychloservis (výměna olejů, filtrů, brzdo-

vých komponentů, výfuků)
 měření a seřízení geometrie
 kompletní mechanické opravy

Po dohodě lze nabízené služby rozšířit o vy-
zvednutí a přistavení vozidla (tzv. pick-up servis), 
poskytnutí náhradního vozidla, sezonní úscho-
vu pneumatik apod.

klienTi – Firmy zapojené Do programu
Firmy se zájmem o fleet program mohou využí-
vat mnoho výhod, které tento program nabízí. 
Patří mezi ně především znatelná úspora ná-
kladů na servis a údržbu firemních vozidel díky 
používání snížených hodinových sazeb za práci 
oproti značkovým autoservisům, vypracování 
přesné kalkulace každé zakázky podle normo-
časů výrobce, která je navíc vždy odsouhlasena  
KLIENTEM. KLIENT tak má zcela pod kontrolou 

veškeré náklady vynaložené na servis a údrž-
bu firemních vozidel. Firmy s víceznačkovým 
vozovým parkem mohou navíc servisovat 
všechna tato vozidla v jednom servisním stře-
disku za stejných podmínek pro všechny značky 
a typy vozidel. U všech zakázek je pak sledován 
jejich průběh a po ukončení jsou následně uklá-
dány do servisní historie každého vozidla.

servisní sTřeDiska FleeT programu
Servisy zapojené do programu musejí spl-
ňovat několik zásadních kritérií, mezi které 
patří vhodné technologické vybavení v zá-
vislosti na skladbě vozového parku KLIENTA 
(diagnostický software, pneuservis, vhodné 
zvedací zařízení, software pro vedení zaká-
zek apod.), předpokládaná kapacita servisu 

a v neposlední řadě dobré renomé servisu 
u zákazníků. Prioritu při výběru vhodného 
servisního střediska pak mají servisy zapojené 
do servisních konceptů AutoCrew a Q-SERVI-
CE. Hlavním přínosem pro servis zapojený 
do projektu IC Fleet je stálý přísun zakázek 
a garance platební morálky.

S rostoucím zájmem většiny společnosti najít 
v oblasti údržby a oprav firemních vozidel stále 
větší úspory vzrůstá obliba tohoto projektu na-
příč celou republikou.

náhraDní Díly
Při opravách vozidel KLIENTŮ jsou používány ná-
hradní díly mimo jiné od těchto dodavatelů:

f l e e t  p r o g r a m

FLEET

Sortiment dílů Inter Cars

  nejširší nabídka náhradních dílů pro evropská 
    a asijská osobní vozidla na českém trhu
  13 poboček v ČR pro jejich plynulou distribuci

Výrobky uvedených značek dodávané 
� rmou Inter Cars, jsou originálními nebo 
kvalitativně rovnocennými* náhradními 
díly ve smyslu §2, odst. 1 bod r vyhlášky 
č.31/2003 Sb.

* Kvalitativně rovnocenný je náhradní díl vyráběný výrobcem ND, 
který dosahuje nebo překračuje kvalitu dílů použitých pro montáž 
vozidla v oblasti konstrukce, výroby a funkce.

FLEET

FLEET

FleeT program inTer Cars

Správa oprav
vozových parků firem

V případě zájmu či dotazů kontaktujte manažery Fleet programu:

Otakar Dvořák
mobil: 602 969 823

e-mail: otakar.dvorak@intercars.eu
Václav Chrenšč

mobil: 724 251 025
e-mail: vaclav.chrensc@intercars.eu



IC_CALCULATOR
SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ KALKULACE 
A OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ

Inter Cars Vám přináší unikátní softwarové řešení, které Vám uspoří čas 
s identifi kací, vyhledáváním a výběrem náhradních dílů a ušetří peníze 
Vám nebo Vašim zákazníkům - majitelům vozidel.

Jedná se o vzájemně provázaný a na sebe navazující software, pomocí kterého jednoznačně a rychle vyberete 

okamžitě dostupný náhradní díl ze sortimentu Inter Cars potřebný pro opravu vozidla, včetně jeho ceny a možnosti 

okamžitého objednání. 

Protože na základě rozkódování VIN CODE vozidla pracujete s informacemi dodanými výrobcem pro konkrétní 

automobil, máte zaručeno jednoznačně správné určení potřebného dílu použitého při montáži toho konkrétního vozu 

(dozvíte se tzv. OE číslo a cenu dílu použitého při montáži) a to bez různých alternativ, které se vyskytují u stejného 

modelu s jinou výbavou nebo u jiné výrobní série. 

Takto precizně vybrané náhradní díly (podle OE čísel) převede další navázaná softwarová aplikace během několika 

vteřin na nabídku okamžitě dostupných dílů ze sortimentu IC s tím, že je eliminována možnost chybného výběru pří-

padné alternativní možnosti dílů pro jinak vybavený model nebo jinou výrobní sérii vozidla. Takto vybraný díl jednodu-

še přidáte do „nákupního košíku“ a objednáte jeho dodání v nejbližším termínu. 

HLAVNÍ VÝHODY
•  Informace o vozidle ze zdrojů výrobce zaručí jednoznačnou správnost výběru náhradního dílu

pro opravu vozidla

•  Rychlost s jakou docílíte výběru správného a dostupného dílu ze sortimentu Inter Cars ušetří čas Vám 

i majiteli vozidla tím, že náhradní díl odpovídá tomu demontovanému „na první pokus“

•  IC_CALCULATOR Vám dá okamžitou informaci o absolutní i procentuální fi nanční úspoře při použití 

vybraných dílů Inter Cars vůči cenám dílů výrobce vozidla (ceny jsou výrobcem měsíčně aktualizovány)

•  Unikátní systém jen v návaznosti na sortiment dílů dodávaných společností Inter Cars

PRINCIP POUŽITÍ:
Při práci jsou použity tři spolupracující 
a na sebe navazují software

1)  SilverDAT II – informační systém pro opravy vozidel

2) TecDOC – databáze náhradních dílů

3)  IC_CALCULATOR a elektronický katalog IC_WEBCAT

Autoservis pomocí SW SilverDAT II rychle vybere po-
žadovanou pracovní operaci a k ní potřebné náhradní 
díly (objednací čísla a ceny OE) a na základě své 
zadané sazby za práce přesně zkalkuluje cenu opravy 
v normočase dle výrobce. Takto exaktně vybrané 
náhradní díly IC_CALCULATOR převede na aktuálně 
dostupné odpovídající díly ze sortimentu IC a servis 
může jejich dodávku bez prodlení objednat.



KALKULACE SERVISNÍ 
ZAKÁZKY SILVERDAT II

Celou zakázku je možné buď kalkulovat a uzavřít a zároveň vytisknout 
zákazníkovi přehled vybraných náhradních dílů a potřebných pracovních 
úkonů nebo lze zakázku pouze uložit a případně doplňovat nebo nahrazovat 
pracovní úkony dle rozsahu opravy.  

Po spuštění programu se otevře hlavní okno 
s přehledem všech uložených zakázek, ve kte-
rém je možné vyhledat konkrétní již provede-
nou zakázku podle RZ, data, kódu výrobce 
vozidla, názvu/kódu spisu apod. V případě, 
že se jedná o nového zákazníka nebo vozidlo, 
založíme novou zakázku pomocí tlačítka Nově 
založit.

V okně výběru vozidla identifi kuje uživatel kon-
krétní vozidlo buďto pomocí klasického stromu, 
kdy zvolí výrobce vozidla, model, motorizaci, 
apod., nebo využije funkce VIN dekodéru. Tato 
funkce umožní uživateli po zadání VIN kódu 
a odeslání požadavku, přesně identifi kovat 
vybrané vozidlo včetně standardní a příplatko-
vé výbavy, motorizace, odstínu laku a dalších 
detailů. 

Zadávání dílů zahrnutých do kalkulace opravy se provádí pomocí grafi ckého rozhraní, které 
prostorově zobrazuje jednotlivé díly a skupiny vozidla. Díky integrované logice oprav jsou při 
kalkulaci automaticky zohledňovány všechny související práce a zároveň je eliminována jejich 
duplicita. Barevné rozlišení u symetricky se vyskytujících dílů (např. pravý a levý přední tlumič, 
světlomet, atd.)zvyšuje přehlednost zobrazení. Ke každému vybranému dílu jsou pak automaticky 
přiřazeny příslušné pracovní časy.

První okno nově zakládané zakázky nabízí 
zapsání potřebných údajů pro zpracování po-
jistné události (datum vzniku poj. události, datum 
prohlídky likvidátorem, rozsah kalkulace – pouze 
čelní sklo nebo celý skelet, atd.), včetně možnosti 
připojení fotografi í poškozeného vozidla nebo 
čelního skla. Pokud chceme kalkulovat pouze 
servisní zakázku bez spolupráce s pojišťovnou, 
můžeme tento krok jednoduše přeskočit.

V rámci každé zakázky je možno nastavit 
několik druhů sazeb za práci (mech. práce, 
karosářské práce, elektrikářské práce) včetně 
sazeb za použití speciálních montážních pro-
středků, slevy v případě opravy poškozeného 
dílu apod.

V následujícím okně vyplní uživatel programu 
identifi kační údaje zákazníka a pokračuje 
k oknu výběru konkrétního vozidla.

Program SilverDAT II nabízí kromě kalkulace 
běžné servisní zakázky také přesnou kalkulaci 
lakování buď podle technologie výrobce nebo 
unikátní metodou „EUROLAK“, která vychází 
z ceny lakovacího materiálu na jednotku plo-
chy, kterou servis na konkrétní opravu použije. 

V případě, že majitel vozidla požaduje provést 
na vozidle také servisní prohlídku, lze si potřebné 
úkony a doporučené práce zobrazit v políčku 
Údržba. Zde se v levé části obrazovky uživateli 
zobrazí intervaly prohlídek stanovené pro konkrétní 
typ vozidla (identifi kace dle VIN) a v pravé části 
potřebné náhradní díly. Automaticky zde zůstanou 
položky dílů, které se v rámci servisní prohlídky 
také často využívají (brzdová kapalina, čistič brzd, 
žárovka světlometu, atd.). Ceny těchto dílů je 
možné buď ručně doplnit nebo je uživatel dosadí 
z ceníku náhradních dílů uložených pod konkrét-
ním vozidlem.

321

654

987

SilverDAT II slouží pro přesnou kalkulaci ceny opravy nebo servisu automobilu, za použití časových norem dle výrobce 
vozidla a originálních dílů pro danou značku, které jsou pro konkrétní vozidlo jednoznačně identifi kované dle VIN. Je 
akceptovaný evropskými pojišťovnami při likvidaci pojistných událostí. Rozsáhlá databáze vozidel čerpá z přímé spolu-
práce s jejich výrobci. Aktualizace 1x měsíčně.



JAK IC_CALCULATOR FUNGUJE?
Všem registrovaným 
zákazníkům Inter Cars 
je na webové stránce 
http://intercars.autopart-
swebshop.net přístupná 
možnost přihlásit se 
do IC_CALCULATORu. 
Přihlašovací údaje jsou 
shodné s údaji pro 
přihlášení do katalogu 
IC_WEBCAT.

Po úspěšném přihlášení 
se před uživatelem objeví 
obrazovka s jediným 
tlačítkem sloužícím pro 
nahrání předem vytvořené 
kalkulace v softwaru 
SilverDAT II. Tyto kalkulace 
si uživatel může ukládat 
v souboru szf a následně 
využít pro rychlý výběr 
náhradních dílů vybraných 
v kalkulaci. 

Během několika vteřin jsou vybrané náhradní díly z kalkulace převedeny na díly ze sortimentu Inter 
Cars. Uživatel tak má k dispozici rychlý a velmi přesný nástroj pro výběr potřebných náhradních 
dílů. IC_CALCULATOR navíc umožní výběr mezi několika dodavateli náhradního dílu, informaci 
o aktuální ceně náhradního dílu doporučenou výrobcem vozidla, OE číslo dílu, aktuální dostupnost, 
aktualizovanou cenu dílu dle ceníku Inter Cars, včetně zákaznické slevy. V neposlední řadě vidí 
zákazník počet dílů identifi kovaných a převedených do sortimentu Inter Cars a především výslednou 
úsporu při nákupu náhradních dílů od Inter Cars oproti nákupu náhradních díů od výrobce vozidla.

Jakmile uživatel upřesní požadovaný výběr náhradních dílů (podle 
dodavatele, dostupnosti, ceny, atd.), následuje jednoduchý krok pro 
jejich objednání. Stačí pouze kliknout na tlačítko košíku v pravém 
horním rohu obrazovky a systém automaticky otevře přihlašovací okno 
do elektronického katalogu IC_WEBCAT (otevře IC_WEBCAT, pokud 
se uživatel v jednom dni již přihlásil) a odešle objednávku do IC_WEB-
CAT. Zde je pak uživatel upozorněn na nově rozpoznané objednávky 
prostřednictvím kalkulace SilverDATu II a IC_CALCULATORu. 

Po odeslání objednávky do košíku, může uživatel provést poslední 
korekci před fi nálním odesláním objednávky do Inter Carsu. Lze zde 
zaměnit požadované množství nebo náhradní díl z objednávky zcela 
vyjmout. Jakmile uživatel potvrdí vybrané díly v nákupním košíku, je 
na zákazníkově kartě vytvořena nová objednávka s vybranými díly.

VÝBĚR A OBJEDNÁNÍ NÁHRADNÍCH 
DÍLŮ – IC_CALCULATOR

NEJRYCHLEJŠÍ A NEJPŘESNĚJŠÍ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ

JEDNODUCHÁ A RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

IC_CALCULATOR je unikátní nástroj, který v několika vteřinách vybere a přiřadí aktuálně dostupné náhradní díly ze 
sortimentu IC jako přesnou alternativu k jednoznačně identifi kovaným dílům z kalkulace zakázky softwarem SilverDAT II. 
Zároveň zobrazí absolutní i procentuální cenovou úsporu vůči originálním dílům a umožní potřebné díly pomocí eshopu 
bez prodlení objednat. Pracuje se v jednom webovém prostředí, na jedno uživatelské přihlášení.

DOPORUČENÝM DOPLŇUJÍCÍM softwarem, kterým se celý balíček softwarového řešení pro autoservis uzavírá, je:

Software pro řízení práce autoservisu CARIS AutoServis
Program nepostradatelný v každém autoservisu. Svými funkcemi vyhoví majitelům malých i velkých autoservisů. Program Autoservis 
pomůže organizačně zvládnout detailní sledování práce mechaniků, rozsáhlou agendu zakázek včetně přesné evidence návštěv 
zákazníka a jednotlivých oprav, vedení skladu a práce se zákazníky. Má modulové řešení a umožňuje postupné rozšiřování o další 
potřebné agendy.

Inter Cars Česká republika s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4
Tel.: 261 344 080, 261 344 082, e-mail: intercarscz@intercars.cz www.intercars.cz
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na Co se TeDy můžeTe ve vip Clubu inTer 
Cars  2011 TĚšiT?

1. 9denní pobyt na Kubě
–  září 2012, ubytování v hotelu****, služby all 

inclusive

Kuba – socialistická perla Karibiku. Staré 
americké křižníky silnic, vůně rumu a tabáku, 
jazz i karibská hudba a všudypřítomná at-
mosféra revoluce. Nekonečné písčité pláže, 
koloniální architektura, nádherné tempera-
mentní ženy. Na žádném jiném místě na svě-
tě nenaleznete tolik protikladů. Čas jakoby se 
zde zastavil současně na vrcholu koloniální 
éry a 60. let 20. století. Dalo by se pokračovat 
téměř donekonečna.
Zkrátka prožijte nezapomenutelnou dovole-
nou na ostrově Ernesta Hemingwaye, Fidela 
Castra a Che Guevary.

platinová VIP karta I  ............................1 osoba
zlatá VIP karta I  ....................................1 osoba

2a. Abú Dhabí – Ferrari World
– květen 2012, ubytování v hotelu****

Zábavní park Ferrari World, který si milovníci 
rychlých aut a zábavních parků nemůžou ne-
chat ujít! Čeká na vás více než 20 atrakcí, které 
vyprávějí příběh historie značky se vzpínajícím 
se koněm ve znaku. Nejrychlejší horská drá-
ha na světě Formula Rossa, která dosáhne své 
maximální rychlosti 240 km/h za méně než 
5 sekund a zrychlení na 100 km/h trvá pouhé 
2 s, a mnoho dalšího.

2b. Relaxační 8denní pobyt v Řecku
–  červen 2012, ubytování v hotelu****, služ-

by all inclusive

Kréta – pohádkově krásný ostrov opřede-
ný mnoha mýty. Najdete zde vše, na co si jen 
vzpomenete – vysoké hory, hluboké kaňony, 
úrodné náhorní plošiny, krasové jeskyně a pře-
devším nádherné pláže, památky, výbornou 
řeckou kuchyni a rozmanitou zábavu. Ať už 

upřednostňujete aktivní dovolenou s výlety, 
nebo jen odpočinek na pláži, je pro vás Kréta 
to pravé.

2c. Plavba holandskými kanály
– květen 2012, ubytování na lodi

Plavba holandskými kanály s  návštěvou 
Amsterdamu. Holandsko, jak ho určitě neznáte 
– během plavby navštívíte přístavy a zajímavá 
místa v okolí. Přenocování na lodi s kompletním 
vybavením. Večerní program v typických ho-
landských restauracích. Kromě plavby po kaná-
lech vás čekají také květinové trhy, coffee shopy, 
případně známá muzea.

platinová VIP karta II ........................... 2 osoby
zlatá VIP karta II  ................................... 2 osoby
zlatá VIP karta III .................................. 1 osoba
stříbrná VIP karta ................................. 1 osoba
bronzová VIP karta II ........................... 1 osoba

3. Lyžování v Alpách 
– leden 2012, ubytování v hotelu***
Lyžování v Alpách – lyžování v nejznámějších 
alpských zimních střediscích se 100% jistotou 
skvělých sněhových podmínek po celou sezo-
nu, desítkou kilometrů dokonale upravených 
sjezdovek. Pro oddych a zábavu jsou zde bazé-
ny, sauny, bowling, nebo noční lyžování a sáň-
kování, případně jízda na pneumatikách a mno-
ho dalších aktivit.

platinová VIP karta I/II .......................1 osoba
zlatá VIP karta III ................................ 2 osoby
stříbrná VIP karta ...............................1 osoba
bronzová VIP karta I ..........................2 osoby

jakou hoDnoTu mají karTy vip Clubu inTer 
Cars 2011?

Bronzová VIP karta  .......................8 000 bodů
Stříbrná VIP karta ........................13 000 bodů
Zlatá VIP karta ..............................18 000 bodů
Platinová VIP karta ......................23 000 bodů

Za nákup dílů pro osobní automobily: každých 
100 Kč = 1 bod. Za nákup dílů pro nákladní auto-
mobily: každých 200 Kč = 1 bod. Stav svého VIP účtu 
zjistíte na vaší faktuře nebo přímo na pobočce.

Domníváme se, že 
je opravdu z čeho 
vybírat a že tato 
nabídka osloví dal-
ší zákazníky, kteří 
se stanou členy 
VIP Clubu a našimi 
přáteli.

užívejTe si živoT 
s námi!

VIP Club
Inter Cars 2011
Vážení zákazníci, čtenáři a členové VIP Clubu,
opakovat informace o tom, co je VIP Club Inter Cars, je po 7 letech jeho fungování zřejmě zbytečné, navíc pravidelně vás 
v IC Journalu, na našich internetových stránkách a na facebooku informujeme o aktuálním dění, o akcích, které právě pro-
běhly, a o těch, které nás teprve čekají. A právě poslední oblasti, tzn. tomu, co vás čeká, bychom se chtěli věnovat v tomto 
vydání. Letošní ročník VIP Clubu jde pomalu, ale jistě do svého finále a vy máte nejpozději do 31/12/2011 možnost získat 
některou z VIP karet. Jakou bude mít hodnotu právě ta vaše, záleží jen na vás. Sami můžete zvolit dle své chuti a toho co je 
vám nejbližší buď odpočinek na plážích známých letovisek, adrenalin a zábavu, nebo něco dobrodružnějšího v podobě 
dovolené v exotické zemi.
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Většina účastníků odjížděla od centrály společ-
nosti. Ještě než prostorný autobus pod vedením 
Karla a Karla alias Hynka a Tomáše vyjel z Prahy, 
proběhlo spřátelení všech zúčastněných, které 
bylo potvrzeno (a během cesty pravidelně utu-
žováno) přípitkem.  Při zastávce u brněnské po-
bočky se ještě pár členů k výpravě přidalo a pak 
už nás přátelští řidiči bezpečně vezli rovnou 
na místo několikadenní relaxace. Zábava byla 
celou dobu v plném proudu, takže cesta uběhla 
rychle a v podvečerních hodinách jsme již nad-
šeně koukali na kopce, které obklopovaly náš 
hotel Kanin. Po rychlém ubytování na nás če-
kala vydatná večeře a seznámení se s delegáty 
zážitkové agentury, která pro nás celý zájezd při-
pravila. Po večeři nám pánové přestavili aktivity, 
které bylo možné během dvou dnů absolvovat, 
a ochotně nám vše popsali a vysvětlili. Nabídka 
byla opravdu pestrá – rafting, canyoning (sjíždě-
ní koryta horského potoka, který ve skalách vy-
tvořil jedinečný kaňon, plný skalních skluzavek 
a vodopádků), jízda na kajaku, horská kola nebo 

třeba hydrospeed (jízda na divoké vodě na vět-
ším plováku, k jehož řízení se používají pouze 
ploutve). Večer pokračoval příjemnou konverza-
cí nad všemožnými tématy.

Druhý den po snídani jsme se všichni sešli u au-
tobusu, který nás odvezl k řece Soča, kde na nás 
již čekaly tři rafty s místními průvodci. Postupně 
jsme si rozebrali neopreny, boty, helmy a vesty 
a poprvé okusili teplotu ledovcové řeky. No, 
teplá zrovna nebyla, ale nezdálo se, že by to ně-
komu vadilo. Plni energie jsme vyrazili na 12 km 
dlouhý úsek řeky. Trasa byla pomyslně rozděle-
na do několika úseků. Na prvním, nejmírnějším, 
jsme si osvojili základy skupinového pádlování, 
vyhýbání se skalám vyčnívajícím z řeky a také 
vodní bitvy mezi rafty. Po pár kilometrech nás 
čekala chvilka odpočinku, které někteří z nás vy-
užili ke skákání z jedné ze skal do osm stupňů 
studené řeky. Obtížnost řeky se postupně zvy-
šovala, peřeje byly stále větší a skal přibývalo. 
Při konci už měli vyšší hladinu adrenalinu v těle 
všichni. Odpoledne bylo o poznání klidnější. 
Nejdříve jsme rozmrzli u grilovaných specialit 
slovinské kuchyně v tradiční venkovské hospůd-
ce. S plnými břichy jsme se pak vydali na krátkou 
procházku k vodopádům Kozjak. Nebylo kam 
spěchat, měli jsme spoustu času na kochání se 
okolím a focení. Večer probíhal v klasickém du-
chu – posezení nad sklenkou a rozhovor o nejen 
pracovních věcech.

Třetí den jsme se rozdělili do dvou skupin. Ně-
kteří se vrátili zpátky na řeku Soču, tentokrát ale 

na kajaku. Ti odvážnější z nás zkusili již výše zmi-
ňovaný canyoning. Navlečeni v neoprenech 
jsem se nejprve půl hodiny drápali do kopce 
na začátek kaňonu. Už po chvilce jsme byli 
vcelku zpocení, takže skok do tentokrát pouze 
třístupňové vody jsem uvítali snad všichni. Ces-
ta dolů už byla zábavnější. Jeden po druhém 
jsme klouzali v korytech skal a padali do tůní. 
Samozřejmě vše pod dohledem vyškolených 
průvodců. Ti přesně ukázali, který úsek jak sjet 
(po zádech, po břiše nebo vsedě, někdy noha-
ma napřed, někdy po hlavě…), a jasně řekli, 
kam už nemůžeme, co by bylo nebezpečné. 
O skoky ze skalek a převisů nebyla nouze, takže 
se vyřádil každý.  Pár nejstatečnějších dokonce 
skočilo z osmimetrové skály. Na začátku dne 
jsme se obávali studené vody. Musím ale říct, 
že nakonec byla moc příjemná a osvěžující. 
Odpoledne bylo tentokrát ve znamení úplné 
relaxace. Využili jsme možností hotelu a na-
vštívili nově vybudované wellness centrum. 
Na výběr bylo ze čtyř saun (finská, aroma, parní 
a infra), komu se saunování nelíbilo, mohl se 
nechat probublat ve vířivce. Poslední společný 
večer byl zakončen sledováním MS v ledním 
hokeji a následnou návštěvou místního klubu 
Crna ovca, kde zábava pokračovala do časných 
ranních hodin. 

Poslední den nás už čekala jen cesta domů. 
Tentokrát ubíhala ještě rychleji než před pár 
dny opačným směrem. V Brně jsme se rozloučili 
s první skupinkou, zbytek pak opět před centrá-
lou společnosti v Praze. Na všech bylo vidět, že 
si dovolenou užili a na adrenalinové zážitky bu-
dou jistě dlouho vzpomínat. Minimálně do dal-
šího zájezdu s VIP Clubem. 

Adrenalinový zájezd
Slovinsko 
Koncem dubna měli opět nejlepší zákazníci, členové VIP Clubu In-
ter Cars, možnost využít oblíbeného benefitu v podobě zahraniční-
ho zájezdu. Tentokrát se jednalo o pobyt s adrenalinovými zážitky 
ve slovinských Alpách. 

Více obrázků naleznete na našem Facebooku: 
www.facebook.com/intercarscz.cz



CenTrála inTer Cars  
– leT praha–anTalya – hoTel meryan
Naše cesta začala v pátek 20. 5. dopoledne srazem 
většiny „účastníků zájezdu“ u centrály IC v Praze, kde 
bylo zajištěno parkování a následný transfer na letiš-
tě Ruzyně. Zde na nás čekala druhá část cestovatelů 
a po odbavení již nic nebránilo odletu do Turecka. 
V Antalyi, hlavním městě Turecké riviéry, na nás če-
kala delegátka CK Firo tour a po rozdělení do auto-
busů jsme již ukrajovali kilometry z cca 90minuto-
vého transferu do našeho hotelu. Hotel Meryan nás 
přivítal až po setmění a hned po ubytování si mohl 
každý z nás naplno užívat veškerý jeho komfort.

relaXaCe v meryanu
Po první snídani nás oficiálně přivítala delegátka 
CK Firo tour, podala souhrn potřebných informací 
a rovněž nám nabídla řadu fakultativních výletů. 
Z rozmanité nabídky si každý vybral něco pro zpes-
tření svého pobytu. Někteří kolegové dokonce v ta-
kové míře, že jsme je v průběhu pobytu u bazénu či 
na pláži v podstatě neviděli. Samotný hotel nabízel 
nepřeberné množství aktivit. Wellness, turecké láz-
ně, krytý bazén a saunu, fitness, několik obchůdků, 
kulečníkovou místnost, PC game zónu, kadeřnický 
salón atd. Uprostřed palmového háje se nacházel 
venkovní bazén, přilehlý bar a restaurace, bazén 
s několika mini tobogány, hřiště na tenis či plážový 
volejbal a amfiteátr pro večerní program. Jídlo v ho-
telu bylo výborné a asi je zbytečné popisovat, jak pří-
jemné bylo povalování se na pláži, u bazénu nebo 
posezení u místních barů. Mezi nezapomenutelné 
zážitky určitě patří každodenní tuhý boj ve vodním 
pólu, ať už pouze v rámci Inter Cars, nebo přede-
vším souboje s týmy ruských turistů. Po dvojité 
potupě Rusů na MS v hokeji v Bratislavě i v místním 
hotelovém bazénu opět pravidelně vítězilo české 
umění a chytrost.  Vrcholným číslem bazénového 
programu však bylo vystoupení Mirka Žampacha, 
manažera pobočky v Brně. Ten na klasický animační 
program – vodní gymnastiku zareagoval svoláním 
vlastních cvičenců z řad IC a na protější straně ba-
zénu simuloval probíhající vystoupení cvičitelky tak 

originálním způsobem, že se po chvilce stal středem 
pozornost a nebyl nikdo, kdo by nevytahoval kame-

ry a foťáky a nefan-
dil. Jedna z fanynek 
dokonce našemu 
cvičiteli donesla slu-
nečník, který nad 
ním držela po zbytek 
vystoupení. (Krátký 
videozáznam je k vi-
dění na YouTube - 
www.youtube.com/
user/InterCarsCZ.) 
Večerní program 

v Meryanu se nesl v duchu posezení u místních 
barů a vyprávění různých zážitků z cest v kruhu zá-
kazníků či kolegů z poboček IC, dále pak sledování 
několika programů připravených animačním tý-
mem hotelu. Hned první večer se rovněž vytvořilo 
diskotékové komando. To se stalo postrachem míst-
ního DJ a neúnavně noc co noc roztančovalo ho-
telovou diskotéku, která by zůstávala bez Inter Cars 
zřejmě mrtvá. V Meryanu vládla jednoduše pohoda 
a každý si našel „to svoje“.

TureCké poznávání
Jak již bylo zmíněno, množství nabízených výletů 
bylo vskutku velké. Počínaje klasickým trhem s vel-
kým množstvím „zaručeně pravého a značkového 
zboží,“ dále turecké lázně neboli haman, projížďka 
na čtyřkolkách nebo lodí po moři, výlet do Zelené-
ho kaňonu s úžasnou místní přírodou či dokonce 
delfíní show s možností zaplavat si s delfíny v ba-
zénu. Nejdelším a nejnáročnějším výletem byla ná-
vštěva Pamukkale – jedné z největších turistických 
atrakcí v Turecku. Pro zpestření 250 km dlouhé cesty 
bylo připraveno několik zastávek na občerstvení 
i dvě poznávací. První byla v jedné „zapadlé“ vesnič-
ce v místní mešitě, kde na nás dýchla tradice islámu. 
Druhou zastávkou byla výrobna koberců. Byl nám 
předveden postup výroby těchto ručně tkaných 
koberců (výroba těch největších či těch s nejsloži-
tějším vzorem trvá i 10 let), nepřeberné množství 

jejich druhů, velikostí a vzorů. Po dokončení výkladu 
se na nás „vyřítilo“ asi 20 kobercových „obchoďáků“ 
s nabídkou k prodeji. Koberce byly krásné, ale 1 000 
až 50 000 eur  jsme bohužel zrovna u sebe nemě-
li. Pamukkale (česky bavlněný hrad) je svah pokrytý 
sněhově bílým travertinem a vzhledem skutečně 

připomíná hrad bavlny. Rozloha bílého „hradu“ je 
2 700 metrů na šířku a 160 metrů na výšku.  Pamuk-
kale je oblast tektonického zlomu, kde na povrch 
vytékají minerální prameny bohaté na vápník. Z mi-
nerální vody stékající po skále vznikají usazeniny 
– travertin. V průběhu mnoha tisíc let se zde vytvo-
řily působivé terasy, kaskády a jezírka, která se díky 
aktivnímu prameni nadále rozrůstají. O pramen se 
lidé zajímali už v antických dobách a zhruba 250 let 
př. n. l. zde bylo založeno lázeňské město Hierapolis, 
jehož pozůstatky se nacházejí přímo nad traverti-
novými kaskádami. Pamukkale je spolu s Hierapolí 
zapsáno na seznam světového dědictví UNESCO. 
Zpáteční cestu vyplnila průvodkyně vyčerpávajícím 
a nekončícím souhrnem informací o Turecku, takže 
nyní víme o této zemi opravdu vše.

zase Domů
Náš týden v Meryanu utekl snad ještě rychleji, než 
mají místní motoristé ve zvyku „řezat“ zatáčky. Pátek 
byl klasickým dnem odjezdu. Naposled rychle užít 
bazén, moře, některý z barů, spěšně udělat pár fo-
tek ve stylu „tady jsem byl/a“. Pár dní navíc by uvítal 
určitě každý. Po poledni už jen transfer na letiště, po-
slední nákupy v Duty Free a následně odlet do Pra-
hy. Doufáme, že si každý v Turecku našel to svoje, byl 
spokojený a domů se vracel v dobré náladě. Každý 
večírek má svůj konec, ale nezapomeňte – příští 
rok vás v rámci VIP Clubu Inter Cars 2011 mimo jiné 
čeká nesmiřitelný rival všech Turků – Řecko. Těšíme 
se na vás!
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Relaxační pobyt - Turecko
Konec května byl určen pro letošní relaxační pobyt v rámci VIP Clu-
bu Inter Cars 2010. Výprava čítající téměř 100 členů obsadila 5* ho-
tel Meryan, vzdálený 30 km od velkého turistického centra – města 
Alanya. Na následujících řádcích přinášíme něco málo z té turecké 
pohody, které jsme byli po jeden týden součástí.



28

p r o d e j n í  t i p

NEXUS
F1S001NX Spojková sada SKODA FAVORIT/FELICIA 1,3 89-97/94-98 998

F1W048NX Spojková sada VW T4 2,4D/2,5 90- /SKODA OCTAVIA/AUDI A3 1,9TDI MOT. AGR 96- 2 696

F1C007NX Spojková sada PEUGEOT 306 1,4 10. 97-,PEUGEOT 307 1,4I  09/01-: CITROEN C3 1,1/1,4I 04/02-w 2 406

F1A010NX Spojková sada VW/AUDI/SEAT/SKODA 1,9 TDI 97-; SKODA OCTAVIA 1,8T 97-/AUDI A3 1,8T 97- 2 624

F1C010NX Spojková sada CITROEN XANTIA/XSARA / PEUGEOT 306/405/406 1,6/1,8I -98 2 483

F1G036NX Spojková sada FORD ESCORT 1,6I 16V 01. 95-03. 97 2 862

F1A007NX Spojková sada (bez ložiska) VW/AUDI/SKODA/SEAT 1,6 (74KW) 96- 2 145

F1R035NX Spojková sada RENAULT MEGANE,SCENIC 1. 6I 96-99/ DACIA LOGAN 1,6 09/04- 2 151

F1T025NX Spojková sada VW POLO/SKODA FABIA 1,2 12V 02- 1 786

F1W022NX Spojková sada (bez ložiska) VW GOLF 1,4I 16V 97-, SEAT LEON 1. 4I 16V 00-, SKODA OCTAVIA 1. 6I 96- 2 590

F1C036NX Spojková sada CITROEN C3/C4 1,4 16V 12/03- 2 780

F1G038NX Spojková sada (bez ložiska) FORD FOCUS 1,6/1,8/ 98-04;MONDEO IV 1,6TI 81KW 03/07- C-MAX 1,6 10. 03-06 2 954

F1A037NX Spojková sada VW GOLF/OCTAVIA/A3 1.8 20V MOT.AGN 96-99 3 860

F1P004NX Spojková sada PEUGEOT 306 1. 6, XSARA 1. 6 97- 2 830

F1P017NX Spojková sada PEUGEOT PARTNER 1,8D (MOT. XUD7);1,9D (MOT. XUD9) 01. 98-,CITROEN BERLINGO 3 012

F1R109NX Spojková sada RENAULT MEGANE SCENIC 1. 9DTI 99-, LAGUNA II 1,9DCI 09/01- 2 545

F1W017NX Spojková sada VW T4/PASSAT 1,6TD/1,8/1,9D/TD,VW/AUDI /SKODA/SEAT 1,9TDI 96- 2 454

F1G047NX Spojková sada (bez ložiska) FORD FOCUS 1,8DI/TDDI 98-04; TRANSIT 1,8DI 06/02-06/06 3 619

F1A018NX Spojková sada AUDI A4/PASSAT 1,9TDI (AFN) 10/95- 3 596

F1P016NX Spojková sada CITR BERLINGO/XSARA 1,9D 98-; P PARTNER 1,9D 96-; P 206 1. 9D 9/98- 2 863

ABE
C6W007ABE Brzdový buben VOLKSWAGEN  GOLF/VENTO 91-, SEAT IBIZA/CORDOBA, SKODA FAVORIT/FELICIA 714

C5W003ABE Brzdový váleček Octavia 1.6, 1.9sdi 168

C5P042ABE Brzdový váleček CITROEN BERLINGO,PICASSO,XSARA 340

C3F003ABE Brzdový kotouč FIAT TEMPRA/TIPO/PALIO/MAREA/BRAVO/DOBLO 1.6/1.9JTD/2.0TS (257X20MM) 633

C30002ABE Brzdový kotouč DAEWOO NEXIA 1.5 SOHC 95-,LANOS 1.5 SOHC 97-, OPEL ASTRA 1.4I 409

C1P024ABE Sada brzdových destiček PEUGEOT 406 2.0I, 2.0I 16V, 2.0IT, 1.9TD, 2.1TD 96- 624

C1C000ABE Sada brzdových destiček CITROEN XSARA 1.4I/HDI, 1.6I 16V, 1.9D, 2.0HDI 00.09-, XSARA PICASSO 505

C1P034ABE Sada brzdových destiček PEUGEOT 206 1.4I, 1.4HDI, 1.6I, 1.9D 01.09- 535

C1R012ABE Sada brzdových destiček RENAULT KANGOO 1.2I,1.4I,1.9D 97- 535

C2C002ABE Sada brzdových destiček CITROEN SAXO 1.6I, 1.6I 16V VTS 96-, XSARA 97.04-, XSARA PICASSO 03.01 408

BTA
H2G002BTA Sada ložisek kola zadní FORD ESCORT CLASSIC/TURNIER 1.6 16V, 1.8TD 98.10-00.07, FIESTA 1.1-1.8DI 94.02- 213

H2R002BTA Sada ložisek kola zadní RENAULT CLIO I 1.2-1.9DTI 91.01-(-ABS), CLIO II 98-, MEGANE 1.4-1.9DTI 96.01- 418

H2F002BTA Sada ložisek kola zadní FIAT BRAVA/BRAVO 1.4-1.9JTD 95.10-, PUNTO 1.1-1.7TD 93.09-99.09, PUNTO II 1.2-1.9 580

H2P015BTA Sada ložisek kola zadní PEUGEOT 206 2.0 HDI 99.12- 395

H2C002BTA Sada ložisek kola zadní CITROEN ZX 91-, XSARA 97-, AX 89-, SAXO 96- (-ABS), PUEGEOT 106/205/306/309 86- 224

H13001BTA Sada ložisek kola přední MAZDA 121 DA -93, 323 BD/BF -89,323 KOMBI BW 86-89,KIA PRIDE,KIA RIO II 1.3I 02.07- 312

H1G010BTA Sada ložisek kola přední FORD MONDEO/TURNIER 1.6I 16V-1.8TD, 2.5I 93.02-00.11, COUGAR 2.0I 16V-2.5 ST200 342

H1P004BTA Sada ložisek kola přední CITROEN SAXO/XSARA, PEUGEOT 106 II/206/306 1.1I-1.9D 98.09- 346

H1C000BTA Sada ložisek kola přední CITROEN BERLINGO 96.07-, BX 84.09-94, XANTIA 95.06-00.06, XSARA 97.06-, ZX 91.0 358

H2R005BTA Sada ložisek kola zadní RENAULT MEGANE BREAK/SCENIC 1.4-1.9DTI 97.01- +ABS 1 952

FORTUNE LINE
FZ1544 Úhlový kloub, táhlo řízení AUDI A4, A6, A8 ALL 94.03-, VOLKSWAGEN PASSAT ALL 96.10-00 296

FZ90365 Držák, příčný stabilizátor SKODA FELICIA 95- , PICK UP 63

FZ3169 Čep ramena, přední osa OPEL ASTRA G, ZAFIRA ALL 98.09-, VECTRA B, OMEGA B 94.03-02.04 378

FZ90362 Držák, příčný stabilizátor L/P SKODA Fabia Fi18mm 52

FZ3023 Čep ramena, přední osa RENAULT MEGANE 1.4-2.0, 1.9DCI/DTI 96.01-, CLIO I 1.2, 1.8 91-98,CLIO II 1.2-2 268

FZ1054 Úhlový kloub, táhlo řízení CITROEN C4, C15, BERLINGO, VISA, XSARA, ZX ALL 82.07-, PEUGEOT 104, 20 161

FZ90363 Držák, příčný stabilizátor L/P Fi 19,8mm SKODA FABIA 64

FZ9543 Silentblok ramena, přední osa AUDI A3 96-, SEAT CORDOBA ALL 93-99, IBIZA ALL 93-99, TOLEDO 1.6-2.0 16V 91-99, SKODA OCTAVIA 96-   64

FZ3080 Čep ramena, přední osa SEAT CORDOBA, IBIZA II, INCA, TOLEDO I ALL 93.02-99.08, VOLKSWAGEN CADDY II, CORRADO 182

FZ9631 Silentblok ramena, přední osa CITROEN C25 ALL 81.07-94.02, JUMPER ALL 94.02-02.04, FIAT DUCATO ALL 94- 98

Výborná kvalita za dobrou cenu
Naším dlouhodobým cílem je uvádět na trh 
vysoce kvalitní produkty za velmi příznivé ceny. 
Z tohoto důvodu jsme se rozhodli rozšířit nabíd-

ku značek, které jsou v Premium klubu zastou-
peny o další. Premium klub je známý nabídkou 
sortimentu s výborným poměrem kvalita/cena 

a nejinak je tomu i o nových „členů“ tohoto klubu.

P a v e l  S v o b o d a
p r o d u k t o v ý  m a n a ž e r
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JC PREMIUM
B40309PR Filtr, vzduch v interiéru KIA CEED 06.11- HYUNDAI I30 107

B4B012CPR-2X Filtr, vzduch v interiéru (sada 2ks) BMW E60 9/03- 746

B4X003PR Filtr, vzduch v interiéru OPEL VECTRA 1.6I-2.5 V6, 1.7TD-2.0DTI 95.10- 195

B24030PR Vzduchový filtr HONDA CIVIC EJ,EK 1.5I,1.6I 95-,CR-V 97- 130

B48003CPR Filtr, vzduch v interiéru SUZUKI SWIFT 1.3I 16V, 1.3TDI 05.04-, SX4 1.6I 16V, 1.9DDiS 06 208

B2P028PR Vzduchový filtr PEUGEOT 106 1.4I 96.05-, PARTNER 1.4I 96.06-, SAXO 1.4I 96.0 250

B20332PR Vzduchový filtr KIA CEED 06.11- 148

B4R002PR Filtr, vzduch v interiéru RENAULT LAGUNA 1.8-3.0 24V, 1.9DCI-2.2TD 93.11- 327

B2G063PR Vzduchový filtr FORD FOCUS/C-MAX 1.8/2.0 TDCi   12/04- 235

B2W052PR Vzduchový filtr AUDI A3 1.6/2.0 FSI 03/03- ;GOLF V 349

B4X014PR Filtr, vzduch v interiéru OPEL CORSA C 1.0I 12V-1.8I 16V, 1.7DI/DTI 00.09-, VECTRA C, SAAB 9-3 8.02- 196

B4W020CPR-2X Filtr, vzduch v interiéru (sada 2ks) AUDI A6  4/04- 490

B20319PR Vzduchový filtr KIA SPORTAGE III 2.0I,2.7I,2.0CRDI 04.05-, HYUNDAI TUCSON 2.0I,2.7I,2.0CRDI 04.06- 262

B20014PR Vzduchový filtr DAEWOO KALOS/AVEO 1.2I, 1.4I OHC,1.4 DOHC 02- 136

B4G020PR Filtr, vzduch v interiéru FORD FOCUS II  11/04-   VOLVO S40 2/04- 253

MAGNUM TECHNOLOGY
SP065MT Pružina pérování, přední osa PEUGEOT Partner Van 600kg 2,0 Hdi 1 222

AGG082MT Tlumiče pérování, zadní osa FORD GALAXY 95.05-, SEAT ALHAMBRA 96.04-, VOLKSWAGEN SHARAN 95.09- 1 403

AGW001MT Tlumiče pérování, zadní osa AUDI A6 97.07-, VOLKSWAGEN PASSAT IV/VARIANT 96.10-99.09, PASSAT V/VARIANT 843

AGP009MT Tlumiče pérování, zadní osa PEUGEOT 206 98.09- 1 022

AGM011MT Tlumiče pérování, zadní osa MERCEDES V-CLASS, VITO 96.09- 890

AGR070MT Tlumiče pérování, zadní osa RENAULT CLIO II 98.09-, THALIA 00- 1 077

AHP020MT Tlumiče pérování, přední osa CITROEN AX 86-, SAXO 96-, PEUGEOT 106 91.09-96.04, 106 96.04- 838

SS005MT Pružina pérování, přední osa SKODA OCTAVIA 1U 1.6 97- 996

SS016MT Pružina pérování, přední osa Fabia, Roomster (Diesel) 00- 763

AGG121MT Tlumiče pérování, zadní osa FORD FUSION (JU_) 1 260

PASCAL
G1G005PC Kloub vnější FORD ESCORT 1.4,1.6,1.8D 90-,1.8 92-,2.0 91-,FIESTA 1.6 94-;+ABS 972

G5W025PC Manžeta vnějšího kloubu Peugeot Boxer, Fiat Ducato, Citroen Jumper, VW Sharan  L=145,O1=29,O2=98 164

G1G019PC Kloub vnější FORD FOCUS 1.4-2.0 16V, 1.8D/TD/TDDI 98.01- 1 378

G5W022PC Manžeta vnějšího kloubu Audi A4/A6 94-, A8 97-, Skoda Superb 01-, VW Passat 96-, Polo/L=112/O1=26/O2=86 121

G1G007PC Kloub vnější FORD ESCORT 2.0 91-,1.8TD 91-;+ABS 989

G5F009PC Manžeta vnějšího kloubu Fiat Brava/o 95-, Punto 94-96, Ulysse 96-, Croma 86-96, Tipo/Tempra 91-95 183

G54003PC Manžeta vnějšího kloubu HONDA CIVIC,CR-V, DAEWOO ESPERO,LANOS, MAZDA 626.XEDOS, MITS.GALANT,PAJERO, SUBARU FORESTER,LEGACY, TOYOTA CARINA E 151

G5P030PC Manžeta vnějšího kloubu PEUGEOT 305;CITROEN BX N; L=83/O1=21/O2=78 172

G1W010PC Kloub vnější VOLKSWAGEN TRANSPORTER T4 1.9D,2.0,2.4D,2.5,2.5TD 94.07- +ABS 1 442

G1S002PC Kloub vnější SKODA FABIA 1.4 16V 00.06-       449

THERMOTEC
D7P008TT Chladič motoru CITROEN C4, XSARA, BERLINGO, PEUGEOT 1 513

D1R023TT Vodní čerpadlo RENAULT CLIO, KANGOO, MEGANE 1.4 95- 504

D10001TT Vodní čerpadlo DAEWOO TICO 0.8 94-, MATIZ 0.8 98-, SPARK 1.0I 05- 436

D7R003TT Chladič motoru RENAULT CLIO 98> BENZ.; THALIA 2001>, DACIA LOGAN 2004> 932

D5A002TT Spojka ventilátoru AUDI 2,5 V6 TDI   831

DBW006TT Vyrovnávací nádržka SKODA FABIA, VW, AUDI 181

D1A023TT Vodní čerpadlo AUDI A3 1,9TDi 94- 504

D7A008TT Chladič motoru AUDI A6 1,8 20V; 1,9 TDI 97> 1 430

D1X030TT Vodní čerpadlo OPEL ASTRA 1,2I 16V 98-, CORSA 1,0I 12V 97- 1,2I 16V 98- 752

D1R026TT Vodní čerpadlo RENAULT MEGANE 1.6 95- / THALIA 515

YAMATO
J63038YMT Vzpěra, stabilizátor MAZDA 3 (BK) 02.07-, FORD Focus C-max 10/03-, Focus II 11/04-; VOLVO C30 10/06-, S40 II 1/04-, V50 4/04-    342

J71029YMT Držák, příčný stabilizátor NISSAN X-TRAIL 01- 136

I14026YMT Úhlový kloub, táhlo řízení HONDA CIVIC 5D 00-, CR-V 01.01- 296

J63019YMT Vzpěra, stabilizátor MAZDA MPV 99- PREMACY 99.03- 356

J62018YMT Vzpěra, stabilizátor TOYOTA CELICA 1.8I 16V ZZT230,ZZT231 99.08-, COROLLA 02- 446

J15018YMT Čep ramena, přední osa MITSUBISHI PAJERO 3.5I 24V,2.5TD,3.2TDI 16V 00.02-, L200 2.5TDI 07.01- 970

J63039YMT Vzpěra, stabilizátor MAZDA 3 (BK) 02.07-, 5 (CR) 05.02- 498

J62092YMT Vzpěra, stabilizátor TOYOTA RAV 4 1.8I,2.0I,2.2TDI 16V 00.05- 394

J77002YMT Držák, příčný stabilizátor SUBARU IMPREZA (G11) 04.00-, LEGACY (B11) 07.96-11.98, (B12) 04.98-06.03, FORESTER (S10) 03.98-05.02 96

J72051YMT Držák, příčný stabilizátor TOYOTA AVENSIS 03.01- SED, LB, KOMBI 116

Uvedené ceny jsou maloobchodní v Kč bez DPH. Změna cen vyhrazena.
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Víte, že od 1. listopadu 2011 do 31. března 
2012 platí nová vyhláška o  použití zim-
ních pneumatik?
V rámci této vyhlášky je povinné užití zimních 
pneumatik, pokud se na vozovce nachází 
souvislá vrstva sněhu, ledu nebo námraza, 
případně lze vzhledem k povětrnostním pod-
mínkám předpokládat, že se na pozemní ko-
munikaci během jízdy může vyskytovat, sníh, 
led či námraza.

U motorových vozidel o maximální přípustné 
hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg je povinná 
hloubka dezénu minimálně 4 mm na všech 
kolech a u vozidel přesahující 3 500 kg je po-
vinná minimální hloubka dezénu nejméně 
6 mm na všech hnacích kolech.

Víte, že zimní sezóna 2011/2012 bude ve zna-
mení velkého nedostatku pneumatik na trhu?
- i přes tuto hrozbu, je Inter Cars připraven vám 
prostřednictvím vlastních či partnerských skladů 
nabídnout zásobu více než 100 000 kvalitních 
pneumatik.
- v tomto prodejním tipu, naleznete výběr nabídky 
společnosti Inter Cars pro zimní sezonu 2011/2012.

Celková nabídka zahrnuje pneumatiky pro 
všechny typy automobilů, osobní, dodávkové, 
4x4 atd., od výrobců, jako jsou Kleber, General, 
Sebring, Barum, Bridgestone, Michelin, Pirelli, 
Hankook, Fulda a další. V naší nabídce nalez-
nete rovněž nové profily, například UltraGrip 8 
od Goodyear  nebo profil SP Winter Sport 4D, 
který představil výrobce Dunlop, případně Alti-

max Winter Plus od výrobce General. Mezi další 
významné novinky patří ovněž profil Polaris 3 
od Barum, nebo SnowControl 3 z dílny Pirelli. 
Úspěšný prodej pneumatik je podmíněn nejen 
širokou nabídkou sortimentu a skvělými cena-
mi, stejně důležitým faktorem je také vynikající 
dostupnost, kterou Inter Cars nabízí díky skladu 
v Myslowicích, který umožňuje bezproblémo-
vé dodání pneumatik do 2. dne po objednání.

Lepší ceny než kdykoliv předtím u nás získáte ne-
jen na níže uvedený výběr pneumatik, ale na kom-
pletní nabídku, včetně disků, proto neváhejte kon-
taktovat Vaši nejbližší pobočku Inter Cars.

M i c h a l  P e t e r k a
p r o d u k t o v ý  m a n a ž e r

Zimné pneumatiky 

Objednací číslo Rozměr Značka Profil LI_SI

165/70R13 79TPOLARIS 3 165/70R13 Barum Polaris 3 79 T

165/70R14 81TALTIMAX WIN+ 165/70R14 General Altimax Winter Plus 81 T

165/70R14 81TKRISALP HP 165/70R14 Kleber Krisalp HP 81 T

165/70R14 81TW190SNOWCON2 165/70R14 Pirelli W190 SnowControl 2 81 T

175/65R14 82TMSPLUS6 175/65R14 Uniroyal MS Plus 6 82 T

185/60R14 82TALPIN A4 185/60R14 Michelin Alpin A4 82 T

185/60R14 82TALTIMAX WIN+ 185/60R14 General Altimax Winter Plus 82 T

185/60R14 82TKRISALP HP2 185/60R14 Kleber Krisalp HP2 82 T

185/65R15 88TFORM SNOW S5 185/65R15 Sebring Formula Snow S5 88 T

185/65R15 88TMSPLUS66 185/65R15 Uniroyal MS Plus 66 88 T

185/65R15 88TUG8 185/65R15 Goodyear UltraGrip 8 88 T

185/65R15 88TW190SNOWC2MO 185/65R15 Pirelli W190 SnowControl 2 MO 88 T

195/65R15 91HUG8 195/65R15 Goodyear UltraGrip 8 91 H

195/65R15 91TALPIN A4 195/65R15 Michelin Alpin A4 91 T

195/65R15 91TALTIMAX WIN+ 195/65R15 General Altimax Winter Plus 91 T

195/65R15 91TPOLARIS 3 195/65R15 Barum Polaris 3 91 T

195/65R15 91TSPWINSPORT4D 195/65R15 Dunlop SP Winter Sport 4D 91 T

195/70R15 104REUROVAN WI 195/70R15 General Eurovan Winter 104 R

195/70R15 104RCHRONO WIN 195/70R15 Pirelli Chrono Winter 104 R

195/70R15 104RVANCOWIN 2 195/70R15 Continental VancoWinter 2 104 R

205/55R16 91HALPIN A4 205/55R16 Michelin Alpin A4 91 H

205/55R16 91HALTIMAX WIN+ 205/55R16 General Altimax Winter Plus 91 H

205/55R16 91HKRISALP HP2 205/55R16 Kleber Krisalp HP2 91 H

205/55R16 91HTS830 205/55R16 Continental WinterContact TS 830 91 H

205/55R16 91HUG8 205/55R16 Goodyear UltraGrip 8 91 H

205/55R16 91HW210SOTZ2#MO 205/55R16 Pirelli W 210 Sottozero 2 * MO 91 H

215/55R16 97HSPWINSPORT4D 215/55R16 Dunlop SP Winter Sport 4D 97H

215/65R16 109REUROVAN WI 215/65R16 General Eurovan Winter 109 R

215/65R16 109RCHRONO WIN 215/65R16 Pirelli Chrono Winter 109 R

215/65R16 109RVANCOWIN2 215/65R16 Continental VancoWinter 2 109 R

215/65R16 98HSPWINSPORT4D 215/65R16 Dunlop SP Winter Sport 4D 98H

215/65R16 98TICE+SNOW 215/65R16 Pirelli Scorpion Ice & Snow 98 T

215/65R16 98TLAT.ALPIN 215/65R16 Michelin Latitude Alpin 98 T

215/65R16 98TSNOW GRABBER 215/65R16 General Snow Grabber 98 T

215/70R16 100S4X4 ALPIN 215/70R16 Michelin 4x4 Alpin 100 S

215/70R16 100T4X4POL 3 215/70R16 Barum Polaris 3 4x4 100 T

215/70R16 100TICE+SNOW 215/70R16 Pirelli Scorpion Ice & Snow 100 T

215/70R16 100TSNOW GRABR 215/70R16 General Snow Grabber 100 T

235/65R17 108HICE+SNOW 235/65R17 Pirelli Scorpion Ice & Snow 108 H

235/65R17 108HLAT AHP 235/65R17 Michelin Latitude Alpin HP 108 H

235/65R17 108HULTRA GRIP 235/65R17 Goodyear UltraGrip SUV 108 H

* LI - index nosnosti, SI - index rychlosti.
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inDikáTor opoTřebení
Díky exkluzivnímu indikátoru opotřebení Va-
leo je jasně viditelné, do jaké míry jsou stěrače 
opotřebeny, což přináší okamžitou kontrolu sta-
vu stěrače. Indikátor se nachází na liště stěrače 

 
 a reaguje na stejné podněty jako stírací pryž (UV 
záření, déšť, teplo, ozón, mráz…). V okamžiku, 
kdy změní Valeo indikátor barvu z původní černé 
na žlutou, nastává čas stěrač vyměnit.

silenCio
Řada produktů Valeo Silencio byla uvedena 
na trh v roce 1998 a od té doby prochází neustá-
lým vývojem, aby odpovídala potřebám profesi-
onálů i ostatních řidičů.
Stěrače Silencio jsou elegantní a zároveň pevné. Ko-
vová konstrukce nabízí výbornou životnost a také 
omezuje vzdálenost mezi rozporkami. Systém „au-
toclic” zaručuje jednoduchou a rychlou montáž. 
Přírodní kaučuk je potažen exkluzivní ochrannou 
vrstvou „coating”, která:

 zlepšuje skluz;
  způsobuje, že kvalita stírání vydrží  

po delší dobu;
 chrání proti náporu počasí.

sorTimenT valeo silenCio se skláDá z:
  řady Standard, která obsahuje jednotlivé katalo-

gové položky. Tato řada slouží k vybavení nejdů-
ležitějších vozidel evropského vozového parku;

  řady Performance skládající se z jednot-
livých katalogových položek, ze specific-
kých sad bez nebo s deflektorem (spoj-
lerem), který zlepšuje výkon při vysoké 
rychlosti vozidla nebo v případě silného 
větru proti směru jízdy. Spojler směřuje 
tok vzduchu nad stěrač a zvyšuje tím ae-
rodynamický tlak na čelní sklo. Deflektor 
také snižuje nadzdvižení stěrače které je 
příčinou nedokonalého stírání zejména při 
vysoké rychlosti.

silenCio X.Trm
V roce 2003 se uvedení řady Silencio X.trm 
stalo významnou událostí, stejně tak jako vy-
tvoření plochého stěrače Flat Blade, který je 
určen pro vozidla původně vybavená stan-
dardním stěračem.

Stěrače Silencio X.trm mají po celé své délce 
asymetrický spojler, který zvyšuje aerodynamic-
kou stálost a omezuje nadzdvihnutí při vysoké 
rychlosti. Aerodynamické výsledky Flat Blade 
Silencio X.trm jsou až o 30 % lepší než výsledky 
u stěračů, které nahrazují. Kovové klouby stěračů 
zaručují rovnoměrné působení sil po celé délce 
lišty a tím i dokonalou přilnavost na čelní sklo. 
Flat Blade Silencio X.trm vyvíjí rovnoměrný tlak 
na více než 1 000 bodů.

Z i t a  F l e k a l o v á
p r o d u k t o v á  m a n a ž e r k a

p r o d e j n í  t i p

Díky zkušenostem a  silné pozici v  prvovýrobě je Valeo neopominutelným hráčem na  trhu 
stíracích soustav. Společnost Valeo vždy kladla důraz na inovace tím, že pro řidiče vyvíjela 
čím dál výkonnější řešení zaručující lepší viditelnost.
Všechny výrobky řady Silencio jsou certifikovány “valeoorigin“, což zaručuje použití stejných 
technologií jako při dodání do prvovýroby nebo technologií přinášejících stejný výkon. 

Silencio Performance

Objednací číslo Balení Délka (mm) Aplikace Popis Cena

VAL567794 x1 500 Audi A4; Honda Jazz; Renault Kangoo, Rover 400 přední 244

VAL567803 x1 600 Mazda 2, 3, MPV, Premacy; Opel Insignia; Peugeot 
1007; Renault Scénic, Master; Toyota Yaris přední 285

VAL567802 x1 600 Opel Movano; Renault Espace II, Master II, III přední 460

VAL567807 x1 650
Citroën C1, Jumpy, Xsara Picasso; Honda Accord, 
Civic, CR-V; Mitshubishi Colt;  Peugeot 107, 806; 
Toyota Auris, Aygo, Prius

přední 446

VAL567790 x1 400 Citroën C5, Xsara; Nissan Micra, Primera; Peugeot 
306; Renault Clio, Kangoo, Mégane, Scénic, Traffic zadní 180

VAL567814 x1 350
Citroën Berlingo, Jumpy, Saxo, C3, C8; Fiat Stilo; 
Peugeot 106 II, 206, 307, 807, Partner; Renault Clio 
III, Laguna II, Scénic kombi

zadní 158

Silencio X.TRM

Objednací číslo Balení Délka (mm) Aplikace Popis Cena

VAL574641 x2  600 + 450 Škoda Superb II; Hyundai i30; Kia Cee´d; Lancia 
Delta přední 835

VAL574346 x2  600 + 475 Škoda Octavia II; VW Golf, Touran, Caddy, Jetta; 
Audi A3 přední 799

VAL574384 x2  530 x 2 Škoda Fabia II, Roomster přední 690

VAL574361 x2  650 + 600 Mercedes Sprinter přední 895

VAL567944 x1 530 Škoda Fabia; Audi A6; Renault Clio II; Toyota Aven-
sis; Ford Mondeo přední 520

VAL574331 x1 405 Škoda Octavia, Fabia; VW Touran, Caddy zadní 380

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

Stěrače
Valeo Silencio 

Silencio Standard

Objednací číslo Balení Délka (mm) Aplikace Popis Cena

VAL567771 x1 450
Škoda Fabia, Favorit, Forman; BMW 3-Series, 5-Se-
ries, 6-Series, 7-Series; Peugeot 205, 309, 505, 604; 
Land Rover Discovery

přední 142

VAL567773 x1 480 Škoda Octavia; Ford Fiesta, Ka, Puma; Opel Omega, 
Vectra; Rover 800; Suzuki Grand Vitara, Ignis přední 160

VAL567775 x1 510

Citroën Saxo; Dacia Logan; Fiat Ducato; Honda 
Civic, Integra, Legend; Hyundai Accent, Sonata, 
Elantra, Lantra; Mitsubishi Colt, Eclipse, Lancer, 
Pajero III, IV

přední 200

VAL567776 x1 530

Škoda Fabia, Octavia; Alfa Romeo 155, 166; Seat 
Cordoba, Ibiza II, III, IV, Leon, Toledo; Renault Clio 
II, Thalia, Traffic II; Nissan Almera, Primera, Micra; 
Fiat Stilo

přední 234

VAL567777 x1 550
Audi A4; Citroën Berlingo, Jumper, Xsara; Ford 
Focus, Mondeo, Transit; Peugeot 306, 405, Boxer, 
Partner; Mazda 6

přední 290

VAL567769 x1 400
Škoda Favorit, Felicia I, II; VW Golf I, II, Passat, Jetta 
I, II, Caddy, Transporter II, III, IV, Polo, Scirocco; Peu-
geot 104, 305, 504; Mercedes Klasa A, SLK, Sprinter

přední 145

VAL567766 x1 350 Toyota Yaris; Honda Jazz II, III; Hyundai Getz přední 156

VAL567766 x1 350
Škoda Octavia kombi; VW Golf III, IV, Passat II; 
Citroën Berlingo; Peugeot 405, Partner; Renault 
Laguna, Mégane; Seat Ibiza II, III, IV

zadní 156
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Filtron patří mezi evropské producenty a distributo-
ry olejových, vzduchových, palivových, kabinových, 
hydraulických a průmyslových filtrů pro motorová 
vozidla, stroje a motory od počátku 80. let 20. sto-
letí. Více než polovina produkce této polsko-ame-
rické společnosti míří na trhy po celém světě (např. 
do Německa, Velké Británie, Francie, Irska, Švédska, 
Švýcarska, Ruska, Itálie, Bulharska, České republiky, 
Maďarska, do Ameriky i Afriky) jak v rámci prvový-
roby (Aston Martin, Lotus, Ford, Volkswagen, Seat, 
GM, Fiat, Land Rover, MG Rover), tak i do oblasti af-
termarketu.
V tomto čísle vám představíme nabídku kabinových 
neboli pylových filtrů. Kabinové filtry mají za úkol 
co nejvíce vyčistit vzduch nasávaný do kabiny vo-
zidla přímo nad povrchem vozovky. Ve vzduchu se 

nacházejí nečistoty s různou velikostí i skupenstvím. 
Míra znečištění se pak odvíjí od různých faktorů, 
mezi které patří roční období, momentální počasí, 
soustředění průmyslu v okolí, hustota silniční dopra-
vy a jiné. U automobilů, které nemají kabinový filtr, 
se dokonce může prašnost vyšplhat na vyšší úroveň, 
než jaká je mimo toto vozidlo.   
Při výrobě filtrů se nepoužívají vlákna celulózy, jako 
je tomu u klasických materiálů pro filtraci vzduchu, 
ale je využíván princip přitahování nečistot elektro-
staticky nabitými částicemi, čímž se zvyšuje účin-
nost filtrace. Syntetické materiály, z nichž se filtry 
vyrábějí, tak mají schopnost zadržovat částečky, kte-
ré jsou menší než póry ve filtračním materiálu, čímž 
velmi efektivně zabraňují šíření mikroorganismů 
a rozkladných procesů organických nečistot. Další 
jejich hodnotnou vlastností je skutečnost, že do-
kážou odolávat proměnlivému počasí (nedochází 
k deformaci tvaru filtru vlivem vlhkosti) během celé 
životnosti filtru.
Kabinové filtry s aktivním uhlíkem pročišťu-
jí vzduch nasávaný do vozidla ještě efektivně-
ji než klasické pylové filtry, protože ho zbavují 

i škodlivých plynů. Filtrace probíhá pomocí dvou 
vrstev syntetické tkaniny, která má schopnost za-
chycovat pevné i kapalné částice. Mezi těmito vrst-
vami je pak umístěna ještě jedna, složená z aktivní-
ho uhlí, která díky svým absorbčním schopnostem 
ke svému povrchu přitahuje škodlivé plyny a tím 
od nich velmi účinně čistí vzduch. Vrstva aktivního 
uhlíku umožňuje eliminovat až 90 % škodlivých 
plynů  (jako ozón, uhlovodíky, sloučeniny dusíku 
a síry…) po celou délku své životnosti. 
Mezi znaky, které nám napovídají, že by bylo příhod-
né pylový filtr vyměnit, patří:

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

  horší kvalita vzduchu ve vozidle po aktivaci 

klimatizace či ventilace – nepříjemný zápach, 
který nám napovídá, že nečistoty organického 
původu (výtrusy, květový pyl, zbytky listů či rost-
lin..) nahromaděné ve filtru začaly svůj hnilobný 
proces;

  nižší účinnost klimatizace – při zapnuté venti-
laci či klimatizaci klesá výkon foukání vzduchu 
do vozidla, důvodem je skutečnost, že nahro-
maděné nečistoty brání volnému pohybu 
vzduchu filtrem, čímž se vytváří podtlak a do-
chází k poklesu produktivity ventilátoru.

 
Dnes se kabinové filtry montují do všech moderních 
automobilů, čímž se zvýšil komfort posádky vozidla, 
která je ve zvýšené míře chráněna před škodlivými 
vlivy z okolí, jako jsou alergeny (pyl, roztoče, výtrusy 
hub…) či anorganické nečistoty (křemičitý prach, 
popílek, saze…). Pylové filtry však nechrání pouze 
naše zdraví, ale i naše vozidlo, resp. součásti jeho 
klimatizační a ventilační soustavy.

Z i t a  F l e k a l o v á
p r o d u k t o v á  m a n a ž e r k a

Kabinové filtry Kabinové filtry  
s aktivním uhlíkem

Aplikace Objednací číslo Cena Objednací číslo Cena

Audi 80, 90 6/93-, A4 1/95-, VW Passat 10/96- K 1004 275 K 1004A 442

Škoda Octavia I, Audi A3, TT; VW Bora, Caddy 
12/95-, Golf III 8/93-, Lupo, Polo 10/94- K 1006 198 K 1006A 315

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

Opel Astra II K 1014 305 K 1014A 546

Ford Galaxy 11/95-, Seat Alhambra, VW Sharan K 1024 253 K 1024A 575

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

VW Transporter T4 K 1037 335 K 1037A 366

Renault Clio II, Kangoo, Mégane I K 1052 180 - -

Ford Focus K 1054 199 K 1054A 379

Opel Astra II K 1055 321 - -

Nissan Almera 3/00- K 1060 145 - -

Audi A4 11/00-, A6 K 1078 316 K 1078A 495

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

Opel Corsa C, Vectra C; Saab 9-3 K 1081 235 K 1081A 410

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

Škoda Octavia II, Audi A3 5/03-, Seat Altea, Leon 
II, Toledo  4/04-, VW Caddy III, Golf IV, Passat 
(3C2), Touran

K 1111 229 K 1111A 299

Volvo V/C/S70, S80, S60  K 1126 271 K 1126A 828

Citroën Berlingo II  11/02- ; Peugeot Partner K 1127 191 - -

Ford Modeo III 11/00- K 1148 335 K 1148A 431

Ford Focus, C-Max, S-Max, Galaxy 11/04-; Volvo 
S40, V50 01/04-  K 1150 303 K 1150A 411

VW Transporter T5  1.9/2.5 TDI  5/03- K 1155 276 K 1155A 421

Honda Civic VI, VII 5/05- K 1175 302 - -

Hyundai Getz  8/02- K 1182-2X 330 - -

Kia Ceed 1.4-2.0CRDi 01/07-; Hyundai i30 1.4-
2.0CRDi 08/07 K 1245 129 - -

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

Kabinové
filtry



33

p r o d e j n í  t i p

Stále více osobních vozidel je vybavováno sys-
témem start/stop, který je šetrný k životnímu 
prostředí. To je pozitivní skutečnost, která si ale 
vyžaduje použití akumulátorů se značně vyšším 
výkonem a s vyšší odolností vůči počtu nabíje-
cích cyklů. Je to způsobeno vyšším namáháním 
spotřebiče při zastaveném motoru a častějšími 
procesy startování. Akumulátory s technologie-
mi AGM (Absorbent Glass Mat) a EFB (Enhan-

ced Flooded Battery) jsou přesně konstruovány 
pro tento účel použití. Pro osobní vozidla se 
systémem start/stop nabízí Bosch jeden z pěti 
nových typů EFB. Kdo má ve vozidle k dispozi-
ci vedle systému start/stop také další přídavné 
funkce, jako zpětné získávání brzdné energie 
a další elektrické komfortní funkce, ten musí 
zvolit ještě výkonnější akumulátory AGM. Ať už 
jde o technologie EFB nebo AGM, akumulátory 

Bosch pro vozidla se systémem start/stop nabí-
zejí dílnám další šance na zvýšení obratu. Výmě-
nu akumulátorů provádějte vždy jako automo-
biloví profesionálové – pomocí diagnostického 
testeru, jako je například řada KTS společnosti 
Bosch, se musejí nové akumulátory přihlásit 
do systému managementu akumulátorů. Aku-
mulátory Bosch nejen s technologií AGM a EFB 
jsou k dostání u každé pobočky Inter Cars.

Žárovky plus 90

Číslo Popis
Jmenovité

 napětí
Výkon Cena

1 987 301 076 H1 Plus 90 12 V 55 W 304

1 987 301 077 H4 Plus 90 12 V 60/55 W 376

1 987 301 078 H7 Plus 90 12 V 55 W 397

Žárovky Xenon blue

Číslo Popis
Jmenovité 

napětí
Výkon Cena

1 987 302 015 H1 Xenon Blue 12 V 55 W 196

1 987 302 045 H4 Xenon Blue 12 V 60/55 W 214

1 987 302 075 H7 Xenon Blue 12 V 55 W 263

Žárovky 24 v

Číslo Popis
Jmenovité 

napětí
Výkon Cena

1 987 302 411 H1 70W 24 V 70 W 88

1 987 302 441 H4 70W 24 V 75/70 W 114

1 987 302 471 H7 70W 24 V 70 W 201

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

Akumulátory
AGM a EFB

Žárovky Bosch Plus 90
Společnost Bosch je tradičním výrobcem svě-
telné techniky. V jejím portfoliu naleznete také 
široké spektrum žárovek, mezi nimiž vyčnívá 
řada Bosch Plus 90. V testu světel časopisu Auto 
Straßenverkehr ve spolupráci s Dekra získaly 
žárovky H7 Bosch Plus 90 hodnocení „velmi 

doporučujeme“ – a s pěti hvězdičkami z pěti 
to znamenalo vítězství v testu. Výsledek tes-
tu ve slovním vyjádření (Auto Straßenver kehr, 
4/2011): „Jasné jako denní světlo – Bosch Plus 
90 jsou se svítivostí 1 530 lumenů druhé nejjas-
nější žárovky v testovacím poli, dosahují nej-

většího dosvitu a jsou nepřekonatelné i na blíz-
kou vzdálenost. Tím Plus 90 porážejí s velkým 
odstupem veškeré konkurenty.“ Kompletní 
sortiment žárovek Bosch naleznete v nabídce 
společnosti Inter Cars.

Z i t a  F l e k a l o v á
p r o d u k t o v á  m a n a ž e r k a
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víTe, že… ?
		KYB SMK sady uložení tlumičů zlepšují spoje-

ní tlumiče a karoserie vozidla. 
		Sada uložení je vysoce namáhaný díl zavěše-

ní, jenž je vystaven neustálému namáhání. 
		KYB SMK sada uložení tlumiče je nepostra-

datelný komponent tlumiče pérování. Jeho 
správná funkce je zárukou dobrého komfor-
tu a bezpečného ovládání vozidla. 

proč mĚniT uložení Tlumičů?
Pokud vyměníte uložení tlumiče zároveň s tlumi-
čem, můžete si být jisti: 
	zlepšením jízdního komfortu

	hladkým a přesným řízením 
	potlačením vibrací
	zvýšenou životností celé vzpěry
	potlačením šíření hluku ve vozidle

kDy má býT saDa uložení Tlumiče vymĚnĚna?
	pokaždé zároveň s tlumičem pérování 
	pokud jde řízení ztuha a je hlučné
	pokud uživatel pociťuje klepání v uložení tlumiče 

p r o d e j n í  t i p

víTe že… ?
		KYB originální ochranná sada chrání pístní 

tyč a její těsnění před prachem, vlhkostí, solí 
a jinými nečistotami od vozovky. 

		Je to jen otázka času, kdy se na pístnici v pří-
padě nepoužití nové ochranné sady objeví 
první poškození od okolních vlivů prostředí. 

		Při nepravidelné kontrole a vůbec žádné 
údržbě dojde v průběhu provozu vozidla 
k poškození ochranné sady a následnému 
poškození tlumiče. Tím je pak ohrožena 
správná funkčnost celého zavěšení kola a ná-
sledně zhoršená ovladatelnost vozidla. 

		Redukujete opotřebení tlumiče použitím 
nové KYB ochranné sady.

		Tato ochranná sada je konstruovaná na KYB 
tlumiče. Tím je dána její těsnost a stopro-
centní ochrana exponovaných dílů tlumiče 
před poškozením. 

		Snadná instalace a originální kvalita KYB dává 
zákazníkovi garanci dlouhé životnosti a bez-
pečné jízdy. 

proč mĚniT oChranné saDy?
	zlepšíte jízdní stabilitu vozidla
		ušetříte peníze díky zvýšení životnosti tlumi-

če a také pružin zavěšení 
		bez nutnosti více nákladů na výměnu (mění 

se ve stejnou dobu jako tlumiče) 

kDy má býT vymĚnĚna oChranná saDa?
	při každé výměně tlumiče 

KYB SMK – montážní sady uložení

KYB PK – ochranné sady

Index Horní uložení tlumiče – aplikace Cena

KYBSM9704 Audi A3 / TT rv. 98-05; Seat Cordoba / Ibiza rv. 02-05; Škoda Fabia rv. 99-05, Octavia (1U2); VW Bora/Golf IV 318

KYBSM9000 BMW 3 (E30) rv. 82-91, (E36) rv. 92-99, (E46) rv. 98-04, Z3 rv. 97-04         275

KYBSM5216 Nissan Almera rv. 03.00 924

KYBSM1204 Ford Fiesta       569

Index Ochranné sady proti prachu – aplikace Cena

KYB915415 Audi A3, Škoda Octavia, Seat Leon I/Toledo II, VW Bora/Bora Variant/Golf IV/ Golf IV Variant/New Beetle (C1, C9) -F 348

KYB915400
VW Eos/Golf V/Golf Plus/New Beetle/Bora/Bora Variant/Golf IV/Golf IV Variant/Polo (9N), Audi A2, Audi A3, Seat Leon/  

/Toledo, Škoda Octavia, Ford Fiesta (3.02-)/Fusion, Mazda 3, Mazda 5-R
675

KYB913112 Fiat Bravo/Brava, Citroen Visa, Mercedes Benz V-Class/ Vito, Peugeot 106/205/405-F 452

KYB915004

Škoda Fabia-F, VW Polo/Derby-F, Toyota Camry-F & R, Toyota Avensis-R, Nissan Prairie/Sunny-F, Seat Ibiza/Panda/Cordoba/ 

/Terra/Marbella/Trans-F, Audi A2-F, BMW 3 Series (E21)/(E30)/(E36)/(E36) M-Technik susp./(E46)/Touring (E36)-F, BMW 5 

Series (E12)/(E28)/(E34)-F, BMW 6 Series (E24)-F, BMW 7 Series (E23)/(E32)-F, Alfa Romeo 33-F, Lancia Delta/Prisma (831)-R

417

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

P e t r  J a n o v á č
p r o d u k t o v ý  m a n a ž e r



Celý systém v OE kvalitě od jednoho dodavatele: Zjednodušte své obchodní proce-

sy od dodávky přes skladování až po prodej se systémovým specialistou RUVILLE. 

Všechny naše komponenty pro běžné typy evropských i asijských vozidel jsou  

na sebe navzájem optimálně přizpůsobeny – to zajistí větší úspěch a spokojenost  

i ve vašich opravnách. Spolehněte se na partnera, který vás posune kupředu.  

Více informací na www.ruville.de  

Jako systémoVý specialista na motory a podVozky 
pečuJeme organizoVáním školení o aktuální spe-
ciální znalosti V opraVnách.

motor | podVozek | serVis
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Novinka!
Nejvýhodnější nabídka longlife oleje! 
Pouze u Inter Cars!
Pouze v září akční ceny!

Název Balení Běžná cena Akční cena Akční cena za litr Ušetříte

X-FLOW TYPE V 5W30 

dostupná balení: 1L, 

5L, 25L

1 L 359 177 177   50,70%

5 L 1 749 767 154   56,15%

25 L 8 249 3 600 144   56,36%

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

již od
144 Kč/l

VW 504 00
VW 507 00



jak už víTe z minulýCh vyDání iC journalu, společnosT Comma síD-
lí v anglii a má DlouholeTou TraDiCi ve výrobĚ olejů a maziv. pro 
snazší orienTaCi v porTFoliu olejů je v TomTo čísle vložen kaTa-
log, ve kTerém nalezneTe veškeré poTřebné inFormaCe (viskoziTu, 
speCiFikaCe, balení aTD.). bylo by však Chybou přehlížeT i osTaTní 

kvaliTní sorTimenT, kTerý má Comma v nabíDCe. jeDná se napříklaD 
o brzDové a hyDrauliCké kapaliny, nemrznouCí smĚsi, převoDové 
oleje, aDiTiva aTD.). v TomTo journalu byCh vás ráD seznámil s nĚ-
kolika položkami, kTeré by vás mohly zaujmouT.

whiTe grease 500 ml

 vodovzdorné mazivo ve spreji
  ideální pro dlouhodobé mazání a ochranu zámků, pantů, 

ložisek a všech pohyblivých součástek

Carb Clean 500 ml

  odstraňuje nečistoty z karburátorů, škrticích klapek, 
trysek atd.

 pomáhá obnovit ztracený výkon a snížit spotřebu

mulTipurpose liThium grease

 lithiové víceúčelové mazivo konzistentní třídy 2
 vhodné pro podvozky, náboje, klouby a ložiska
 stabilní při vysokých teplotách a stále tekoucí při nízkých teplotách

siliCone spray 500 ml

 víceúčelový silikonový olej ve spreji
 chrání povrch proti slepení, skřípání a opotřebení
 vhodný na dveřní těsnění a jako prevence proti zamrznutí zámků
 bezbarvý, chrání proti korozi

release oil 500 ml

  výkonná penetrační kapalina pro uvolnění zaseklých a zkorodo-
vaných součástek

 obsahuje koloidní grafit, který působí proti dalšímu zaseknutí

brake Clean 500 ml

  čistí a odmašťuje: bubnové brzdy, destičky, obložení, 
kotouče, válečky a spojky

 rychle se odpařuje
 pomáhá odstranit pískání brzdových kotoučů

pTFe spray 500 ml

  maže rádiové antény, zámky, dveřní mechanismy, posouvací mechanismy sedáků 
a vše, kde vzniká tření a přilnavost

 působí jak na plastové, tak kovové povrchy, zabraňuje lepení a opotřebení
  vodovzdorný, odolný proti všem podnebným podmínkám, působí v rozmezí  

teplot –50 až +250 °C

J a n  E l i á š
p r o d u k t o v ý  m a n a ž e r
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Aplikace Motor Pozn. Cena

Alfa Romeo 147/156/166; Fiat Marea/Punto 1,6 16V / 2,0 16V / 1,9 JTD eQual 1 831

Mercedes-Benz A(W168) / C(W202) / E(W210) - eQual 1 581

Mercedes-Benz C(W202) / E(W210) / S(W220) 2,4/2,8/3,2 eQual 3 292

Audi A3/A4; Škoda Fabia 1,9 TDI eQual 1 502

Opel Astra/Omega/Vectra 1,7 DTI / 2,0 DTI eQual 1 664

Škoda Fabia/Octavia/Superb 1,9 TDI eQual 1 518

Audi A3/A4; Škoda Octavia (1U2); VW Golf IV 1,6 - 3 419

Fiat Marea/Stilo/Multipla 1,9 JTD / 2,4 20V eQual 1 830

Ford Fiesta V / Focus II / Fusion 1,6 TDCi - 3 326

Škoda Superb; VW Passat / Transporter T4 1,9TDI / 2,5TDI - 7 409

Alfa Romeo 147/156/166; Fiat Marea/Punto 1,6 16V / 2,0 16V / 1,9 JTD - 3 552

BMW 3 (E36, E46) 1,6i/1,8i eQual 1 819

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

Měřič hmotnosti vzduchu neboli MAF senzor 
patří k jednomu z nejdůležitějších čidel ve vo-
zidle, protože množství nasávaného vzduchu je 
pro řídicí jednotku motoru jedním z důležitých 
parametrů. Váha měří hmotnost vzduchu, kte-
rou spotřebuje motor během 1 sekundy. Váha 
vzduchu má na vrchní straně malou černou 
krabičku. V ní je umístěn signální procesor. Její 
elektrický díl se skládá ze dvou čidel. První čidlo 
je v místě, kde neproudí vzduch. Napětí, které je 
přiváděno, zahřívá čidlo na určitou teplotu. Dru-
hé čidlo je ochlazováno proudícím vzduchem. 
Rozdíl teplot obou čidel znamená také rozdílné 
napětí. Čím více vzduchu proudí, tím je rozdíl 
teplot (tedy napětí) vyšší. Na základě toho řídicí 
jednotka dokáže vyhodnotit, kolik vzduchu sen-
zorem proudí. Snímače váhy vzduchu jsou pro 
řídicí jednotku velmi důležité a jsou také velmi 
namáhané. Pokud senzor neinterpretuje množ-
ství vzduchu správně, odrazí se to nejen na vý-
konu vozidla, ale také na jeho spotřebě. Proto je 
jeho bezchybná funkce nezbytná.

V nabídce Inter Cars najdete váhy vzduchu 
z produkce Magneti Marelli ve dvou řadách 
– Original (118 položek) a eQual Duality (130 
položek), které pokrývají více než 3 000 aplikací. 
Zahrnují značky jako Alfa Romeo, Audi, BMW, 
Fiat, Ford, Hyundai, Mercedes Benz, Opel, Peu-
geot, Škoda, VW a další. Všechny váhy vzduchu 
kvalitou odpovídají vysokému renomé společ-
nosti Magneti Marelli.

P e t r  J a n o v á č
p r o d u k t o v ý  m a n a ž e r

Váhy vzduchu
Magneti Marelli 
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Co na poli zapalovacích svíček znamená 
pojem V-Line, tím je v oblasti žhavicích 
svíček řada D-Power. Společnost NGK ji 
uvedla na trh v roce 2005 a mísí v sobě 
zkušenosti a nejnovější technické poznat-
ky, kterými společnost NGK disponuje. Vý-
sledkem je skupina výrobků, která nastavuje 
vysoký standard v této oblasti. Program D-
-Power pokrývá požadavky trhu z přibliž-

ně 95 procent. Výhodou žhavicích svíček 
D-Power je AQGS (Advanced Quick Glow 
System), díky kterému žhaviče dosáhnou 
pracovní teploty 1000 ºC během méně než  
2 sekund. Přestože jsou žhavicí svíčky vy-
staveny vysokému tlaku a teplotě, vibracím 
a účinkům různých chemikálií, vyznačují se 
dlouhou životností. Díky optimálnímu spa-
lování paliva jsou také šetrnější k přírodě 

– produkce zplodin se redukuje přibližně 
na polovinu. Kompletní řadu D-Power najde-
te spolu s dalšími žhavicími svíčkami, lambda 
sondami nebo zapalovacími svíčkami NGK 
v nabídce Inter Cars.

M i c h a l  P e t e r k a 
p r o d u k t o v ý  m a n a ž e r

Žhavící svíčky 
NGK D-Power  

série D-power:

•	 splňuje	všechny	potřeby	trhu
•	 záruka	nejvyšší	kvality
•	 zahrnuje	cca	1 400	typů	vozidel
•	  pokrývá téměř všechny typy vozidel z TecDoc
•	 šetrné	k životnímu	prostředí
•	 kratší	doba	žhavení

Objednací číslo Cena

D-POWER NR47 5968 509

D-POWER NR50 7560 429

D-POWER NR1 7906 265

D-POWER NR2 6285 265

D-POWER NR13 6592 722

D-POWER NR14 6649 389

D-POWER NR15 5317 471

D-POWER NR17 6704 445

D-POWER NR18 6892 378

D-POWER NR3 3617 265

D-POWER NR4 5605 265

D-POWER NR5 7503 382

D-POWER NR6 5906 269

D-POWER NR7 2419 404

D-POWER NR9 6281 375

D-POWER NR10 1009 375

D-POWER NR11 6346 355

D-POWER NR12 6416 385

D-POWER NR29 4389 399

D-POWER NR31 4187 385

D-POWER NR32 2691 399

D-POWER NR20 6943 375

D-POWER NR21 4994 1028

D-POWER NR22 4818 462

D-POWER NR24 1441 457

D-POWER NR25 7947 371

D-POWER NR27 4520 309

D-POWER NR35 4090 398

D-POWER NR36 3413 524

D-POWER NR37 6298 365

Uvedené ceny jsou maloobchodní v  Kč bez DPH. 
Změna cen vyhrazena.
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Sortimentem brzdových desek od tohoto 
výrobce však nabídka společnosti Inter Cars 
v kategorii brzdových komponentů zdaleka 
nekončí. Můžete v ní nalézt rovněž brzdové 
kotouče, brzdové bubny, čelisti atd. Je třeba 

zmínit, že veškeré produkty výrobce TRW jsou 
testovány, a to až na limitní hodnoty. 

M i c h a l  P e t e r k a
p r o d u k t o v ý  m a n a ž e r

Brzdové desky TRW

Aplikace Objednací index Popis Cena

FABIA (6Y2) 1.2, 1.4, 1.4 16V,1.9 SDI, 1.9 TDI / FABIA Sedan (6Y3) 1.2, 1.4, 1.4 16V, 1.9 SDI, 1.9 TDI / 
/ FABIA Combi (6Y5) 1.2, 1.4, 1.4 16V, 1.9 SDI, 1.9TDI / FABIA PRAKTIK 1.2, 1.9 SDI / OCTAVIA (1U2) 1.4, 
1.6, 1.8T, 2.0, 1.9SDI, 1.9TDI, OCTAVIA Combi (1U5) 1.4 16V, 1.6, 2.0, 1.9 SDI, 1.9TDI / OCTAVIA (1Z3) 
1.4, 1.6, 1.6FSI, 1.9 TDI / ROOMSTER (5J) 1.2, 1.4, 1.6, 1.4TDI, 1.9TDI

LUC GDB1357 Brzdové desky – přední 863

OCTAVIA (1Z3) 2.0TDI 16V / OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V LUC GDB1550 Brzdové desky – přední, 
zkosené, čidlo 1 320

OCTAVIA (1Z3) 1.4, 1.6, 1.6FSI, 1.9TDI, 2.0 TDI 16V, OCTAVIA Combi (1Z5) 1.6, 1.6FSI, 2.0 FSI, 
2.0 FSI, 2.0 FSI 4 x 4, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4 x 4, 2.0 TDI16V LUC GDB1622 Brzdové desky – zkosené

bez čidla 983

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

SEAT IBIZA (6L1) 1.4 16V 5/06…
ŠKODA FABIA (6Y2) - 1.4 16V 12/99-5/04 LUC GDB1274 Brzdové desky – přední 859

RENAULT LAGUNA 1.8 (8/95 - 3/01); 1.6 16V (11/97-3/01) LUC GDB1030 Brzdové desky – přední 750

FORD FOCUS SEDAN + COMBI - 1.4 16V, 1.6 16V, 1.8 16V, 2.0 16V (99-04) LUC GDB1358 Brzdové desičky – přední 1 113

CITROËN BERLINGO 1.9D - 07/98-10/08 (MFWJZ); 2.0 Hdi 12/99-1/02 LUC GDB1260 Brzdové desičky – přední 1 039

VW - MULTIVAN (7HM, 7HF) 1.9 TDI, 2.5 TDI - 4/03…
VW - TRANSPORTER (7HB, 7HJ) 1.9TDI - 4/03… LUC GDB1555 Brzdové desičky – přední 1 470

CITROËN C5 2.2 Hdi 4/06… LUC GDB1469 Brzdové desky – přední 840

BMW 3 (E36, E46) LUC GDB1344 Brzdové desky – zadní 846

BMW 3 (E36, E46) LUC GDB1348 Brzdové desky – přední 930

FORD MONDEO III (BWY) 2.0 TDCi - 10/01-08/07 LUC GDB1434 Brzdové desky – přední 1 194

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

V  tomto prodejním tipu vám přinášíme brzdové desky výrobce 
TRW Automotive, jehož produkty nejsou na aftermarketovém trhu 
žádným nováčkem a snesou ta nejpřísnější kritéria. Brzdové desky 
TRW se stejně jako ostatní brzdové komponenty TRW vyznačují vy-
sokou kvalitou použitých materiálů, dlouhou životností a vynikají-
cím poměrem cena / výkon.
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Značku SHELL jistě není nutné nikomu dlouze představovat. Nejen její 
oleje a palivo jsou celosvětově známé a uznávané komodity, které jsou 
vnímány jako to nejlepší, co současný trh nabízí.

V současné době, kdy drtivá většina nových aut vyžaduje speciální specifikace, je pro autoservisy nut-
né mít na skladě více druhů olejů. Proto SHELL přišel s olejem Shell Helix Ultra Extra 5W-30, který 
splňuje obrovské množství specifikací a umožňuje tak dílnám snížit náklady na skladování více olejů 
a zvyšovat jejich reputaci používáním toho nejlepšího, co má SHELL na trhu. Tento plně syntetický 
olej splňuje požadavky předních německých a francouzských automobilových výrobců. Umožňuje 
prodloužené servisní intervaly, zvyšuje hospodárnost spotřeby pohonných hmot, zajišťuje maximální 
čištění a umožňuje výborné startování za studena.

Český trh je známý pro svou oblibu automobilů z koncernu VW. Vzhledem k tomu, že automobilovou 
značku Škoda lze považovat za českou, není divu, že se s těmito automobily setkáváme na našich 
silnicích nejčastěji. Pro mnoho z těchto vozů je vhodný olej Shell Helix HX6, který splňuje nejen 
určité specifikace VW, ale i další specifikace vybraných výrobců, jako je Mercedes Benz nebo BMW. 
Pro lepší zaměření na konkrétní automobil, popřípadě klimatické podmínky je, tento olej nabízen jak 
ve variantě s viskozitou 5W40, tak i 10W40. Tento olej je vyroben na syntetické bázi a má vysoké 
čistící schopnosti, což zlepšuje reakční vlastnosti motoru.

V případě, že se autodílna obejde bez prodloužených výměn pro koncern VW, ale stále vyžaduje 
špičkový syntetický olej, může ji zaujmout Shell Helix HX8 5W-40. Tento olej je vhodný pro vybrané 
modely koncernu VW, Mercedes-Benz, BMW, Porsche, Renault, Fiat atd. Olej má viskozitu 5W40, která 
je v dnešní době u moderních automobilů hojně využívaná.

J a n  E l i á š
p r o d u k t o v ý  m a n a ž e r

Název Specifikace Cena Cena pro

HELIX ULTRA EXTRA 5W30 

dostupná balení: 1L, 4L, 

20L, 55L, 209L

Plně syntetický motorový olej 435/1L 206/1L

ACEA A2/A3/B2/B3/B4/C2/C3 1 610/4L 789/4L

VW 500 00/501 01/502 00/503 00/503 01/ 

/505 00/505 01/506 00/504 00/507 00
7 755/20L 3 699/20L

MB 229.51/229.31, BMW LL 04/01/98  

Chrysler MS-11106, PSA B71 2290
18 850/55L 8 999/55L

Fiat 9.55535 S1, Porsche C30 68 560/209L 33 149/209L

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

Název Specifikace Cena

HELIX HX8 5W40

dostupná balení: 

1L, 4L, 55L, 209L

Plně syntetický motorový olej 233/1L

ACEA A2/A3/B2/B3/B4 API SM CF 879/4L

VW 500 00/501 01/502 00/503 01/505 00, MB 229.5/229.3/229.1, 

BMW LL-98/01

11 242/55L 

Porsche A40, Renault 0700/0710 , Fiat 9.55535 Z2 39 963/209L

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

Název Specifikace Cena

HELIX HX6 5W40

dostupná balení: 

1L, 5L, 55L, 209L

Částečně syntetický motorový olej 189/1L

ACEA A2/A3/B2/B3/B4 API SM CF 866/5L

VW 500 00/501 01/502 00/505 00, MB 229.1, BMW LL-98 9 187/55L 

HELIX HX6 10W40

dostupná balení: 

1L, 5L, 55L, 209L

Částečně syntetický motorový olej 150/1L

ACEA A2/A3/B2/B3 API SM CF 658/5L

VW 500 00/501 01/505 00, MB 229.1 6 877/55L

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

NOVÁ CENA

SPECIÁLNÍ 
CENY PRO 
Q-SERVICE

NOVÁ CENA

Nabídka kvalitních olejů
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EVOLUTION PROGRAM: NOVÉ STARTOVACÍ BATERIE OD EXIDE
Baterie pro všechny provozní podmínky V posledních letech stouply energetické nároky moder-

ních vozidel o 300%. Správný výbìr odpovídající baterie 
není závislý jen na výkonu motoru Vašeho vozu, ale také 
na jeho doplòkové výbavì a na klimatických i cestovních 
provozních podmínkách. 
Na tomto základì Exide vyvinul, a do života uvedl Evolution 
Program. Jde o jedineèný pøístup, který vychází z analýzy 
ètyø výkonovì-provozních parametrù Vaši jízdy.
Evolution Program byl navržen tak, aby Vám pomohl vyb-
rat tu nejvýkonnìjší baterii dle Vašich potøeb. Pro více in-
formací o programu kliknìte na: 
www.exide-evolution.com

Obsah a výkon 
motoru

Výbava Provozní podmínky Klimatické 
podmínky

By Exide Technologies / www.exide-evolution.com

EXIDE EVOLUTION PROGRAM 

eXiDe premium 
Vysoce koncentrovaná energie, velká 
kapacita a vysoký startovací výkon 
v jednom. 
Vhodná pro: 
  výkonné naftové  

a benzinové motory;
  mimořádnou elektrovýbavu a do-

plňky vozidel (originální z výroby 
nebo dodatečně nainstalované);

 provoz za extrémního tepla nebo zimy;
 každodenní jízda nebo jízda v městském provozu.

eXiDe excell 
je racionální volbou výběru nového 
akumulátoru.
Široký sortiment určený pro sou-
časné evropské, asijské a americké 
vozy. Baterie přináší výhody vysoké 
spolehlivosti, dlouhé životnosti, ne-
kompromisní bezpečnosti a abso-
lutní bezúdržbovosti.

Vhodná pro:
 současná vozidla;
 standardní úroveň výbavy;
 každodenní jízdu.

eXiDe Classic 
je ekonomickou volbou výběru no-
vého akumulátoru. Léty zdokonale-
ná, využitím nejnovějších technologií 
a materiálů je vhodným řešením i pro 
vozy vyrobené před rokem 1997.
Vhodná pro:
 základní úroveň výbavy vozu;
 každodenní jízdu.

Víc se dozvíte na: www.exide-evolution.com

Kontakt:
EXIDE Slovakia, s. r. o., Na výsluní 201/13, 100 00 Praha 10
Tel.: +420 226 002 378, exide@exide-cz.cz / www.exide-cz.cz

EXIDE MICRO-HYBRID PROGRAM

Automobilový průmysl dnes musí šetřit palivo a snižovat emise výfu-
kových plynů. Nejrychlejším a nejefektivnějším způsobem jak uplatnit 
legislativu EU je využití alternativních pohonů a inovativní, spotře-
bu a emise eliminující výbavy. Dnes již zcela běžně dostupné mikro-
-hybridní vozy jsou poháněné tradičním vznětovým/zážehovým mo-
torem s přídavnými systémy redukujícími spotřebu paliva a emise: 
Stop & Start systém, regenerační brzdění, indikace volby převodo-
vých stupňů, inteligentní alternátor apod. Ty kladou zvýšené nároky  
na provoz akumulátoru. 

eXiDe agm
Vyvinutá společně s hlavními evrop-
skými výrobci prémiových mikro-
-hybridních vozů je EXIDE AGM (Ab-
sorbent Glass Mat) nejrozvinutější 
technologií, schopnou poskytovat 
optimální výkon v extrémních, cyklic-
kých aplikacích, u obou provozních 
stavů ve schopnosti nabíjet se vyso-
kým proudem a za stavu neúplného 
nabití. Tyto faktory jsou klíčové pro mikro-hybridní vozy vybavené sys-
témy Stop & Start, výbavou snižující spotřebu paliva/emise a regene-
račním brzděním.  
Určená pro:
 originální prvovýrobní technologie vozu (OE) & kvalitu;
  extrémní odolnost: 3násobná cyklická odolnost vůči  

standardní baterii;
  maximální bezpečnost: hermeticky uzavřená s VRLA články, tlakem 

řízenými ventily, se špičkovými vlastnostmi rekombinace plynů. Opti-
málně bezpečná pro instalaci v prostoru kabiny/kufru vozu.

eXiDe eCm 
Vyvinutá společně s hlavními evrop-
skými výrobci mikro-hybridních vozů 
je technologie ECM (Enhanced Cycling 
Mat) perfektně použitelná pro počá-
teční úroveň mikro-hybridních vozů 
vybavených systémy Stop & Start. Ur-
čená pro mikro-hybridní vozy poháně-
né tradičním vznětovým/zážehovým 
motorem s přídavnými systémy/zařízeními redukujícími spotřebu paliva: 
Start/Stop systém , výbavou snižující spotřebu paliva/emise.
Určená pro:
 originální prvovýrobní technologie vozů (OE) & kvalitu;
  vysokou odolnost: optimalizované pro mikro-hybridní  

cyklický profil;
  maximum flexibility: Vysoký cyklický výkon za zvýšených provozních 

teplot dělá z EXIDE ECM doporučované řešení pro baterie instalované 
v motorovém prostoru vozu.

Pro více informací klikněte na: www.exide-intelligent-power.com

V posledních letech stouply energetické nároky mo-
derních vozidel o více než 300 %. Časté selhávaní ba-
terií je způsobeno špatnou volbou nebo nevhodným 
způsobem použití. Každé vozidlo má svoje individu-
ální energetické nároky. Správný výběr odpovídající 
baterie není závislý jen na výkonu motoru vozu, ale 
také na  jeho typu, doplňkové výbavě, na  klimatic-
kých podmínkách a způsobu použití vozidla. 

Více energie než
kdykoliv předtím



r u b r i k a

EVOLUTION PROGRAM: NOVÉ STARTOVACÍ BATERIE OD EXIDE
Baterie pro všechny provozní podmínky V posledních letech stouply energetické nároky moder-

ních vozidel o 300%. Správný výbìr odpovídající baterie 
není závislý jen na výkonu motoru Vašeho vozu, ale také 
na jeho doplòkové výbavì a na klimatických i cestovních 
provozních podmínkách. 
Na tomto základì Exide vyvinul, a do života uvedl Evolution 
Program. Jde o jedineèný pøístup, který vychází z analýzy 
ètyø výkonovì-provozních parametrù Vaši jízdy.
Evolution Program byl navržen tak, aby Vám pomohl vyb-
rat tu nejvýkonnìjší baterii dle Vašich potøeb. Pro více in-
formací o programu kliknìte na: 
www.exide-evolution.com

Obsah a výkon 
motoru

Výbava Provozní podmínky Klimatické 
podmínky

By Exide Technologies / www.exide-evolution.com
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Během prvních pár let distribuovala společnost 
CRC pouze jediný produkt – CRC Corrosion Inhi-
bitor, což byl prostředek k odstranění koroze pro 
mechanické a elektrické stroje. Následně začaly 
přibývat další produkty, až vznikla ucelená na-
bídka, kterou známe dnes.

Kdekoliv to výrobní technologie umožňuje, vy-
užívá CRC oxidu uhličitého jako plynu do svých 
sprejů k vytlačování kapaliny, zatímco se běžně 
využívá propan butanu nebo dimethyl éteru. 
Kromě toho, že oxid uhličitý je nehořlavý, méně 
škodlivý pro životní prostředí a neškodný pro 
uživatele, je také cenově výhodnější pro zá-

kazníka. Tento fakt je způsoben tím, že běžně 
používaných plynů je ve spreji zapotřebí okolo 
50–70 % veškerého obsahu, zatímco oxidu uhli-
čitého stačí mít ve spreji 3–5 %. To znamená, že 
se v láhvi nachází nejméně o 40 % více obsahu, 
který zákazník zaplatil.

Další výhodou pro zákazníky je označení obalu 
červenou tečkou, která určuje směr, kterým má 
být namířený rozprašovač. Červená tečka urču-
je, kde je umístěn konec nasávací trubičky, díky 
čemuž je následně využit opravdu celý obsah 
láhve.

Většina CRC produktů je vybavena tzv. 360° 
ventilem, který dovoluje nanášet obsah láhve 
v různých úhlech, a to dokonce i dnem vzhůru. 
Toto není u klasických sprejů možné, protože by 
docházelo k úniku plynu, který může být nebez-
pečný, a navíc to znemožní nebo omezí další 
používání, kvůli sníženému tlaku v lahvi.

J a n  E l i á š
p r o d u k t o v ý  m a n a ž e r

Kód Název Popis Cena

CRC100101161 5-56 400ml+25% GRATIS
Víceúčelový servisní sprej. Uvolňuje zarezlé šroubové spoje, maže závěsy, zámky, odstraňuje skřípání a pískání. 

OMEZENÉ MNOŽSTVÍ V AKCI +25 % ZDARMA.
139

CRC10702113 AIRCO CLEANER Odstraňuje nepříjemný zápach vznikající v důsledku znečištění výparníku klimatizačního systému. 222

CRC10128116 BRAKLEEN 500ml Čistí a odmašťuje brzdy a spojky. Odstraňuje olej, brzdovou kapalinu, mastnotu a jiné ztvrdlé nánosy. 81

CRC10415111 COPPER PASTE
Účinná montážní pasta proti zadření. Obsahuje antikorozní aditiva, je vodovzdorná a  má separační vlastnosti 

do 1100 °C.
198

CRC10320110 RADIATOR SEAL
Zastavuje malé úniky z chladiče a chladicího systému a zabraňuje korozi. Je slučitelný s běžně používanými chla-

dicími kapalinami.
119

CRC10214109 AIRCO KLEEN Zabraňuje vzniku a odstraňuje nepříjemný zápach především v době, kdy je klimatizační systém neaktivní. 218

CRC10165111 CARBURETTOR CLEANER
Čistí karburátor a palivový systém bez demontáže a zajistí hladší běh motoru. Lze jej použít na karburátory auto-

mobilů, řetězových pil, travních sekaček atd.
124

CRC10330110 RADIATOR CLEAN
Zabraňuje ucpání chladicího systému. Odstraňuje kotelní kámen a rez z chladiče a zajišťuje optimální výměnu 

tepla. Chrání proti korozi.
95

CRC10230111 PENETRATING OIL Penetrující a mazací olej. Proniká i těmi nejmenšími škvírami a rozpouští rez a jiné nečistoty. 118

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

Spreje CRC
Historie značky CRC sahá až do roku 1958, kdy se Charles J. Webb II, pod-
nikatel s vlnou, začal zajímat o diverzifikaci své činnosti. Proto se rozhodl 
založit společnost s názvem Corrosion Reaction Consultants, Inc.



Odborníci používají bezpečnou a efektivní ces-
tu pro opravu chlazení vozidla – volí souběžnou 
výměnu rozvodových řemenů, napínací kladky, 
vratné kladky a samotného vodního čerpadla. 
Sady HEPU® nabízejí kompletní řešení – bez-
pečné a ekonomicky výhodné. Stejně tak je 
zajištěna rychlá a bezproblémová oprava a díky 
tomu pak spokojený zákazník. Vodní čerpadlo 
a části chladicího systému jsou vystaveny vyso-
ké každodenní zátěži. Pro garanci maximálního 
výkonu a funkčnosti je důležitá perfektní har-
monizace všech komponentů tohoto systému. 
Z tohoto důvodu odpovídají sady vodních čer-
padel HEPU® nejvyšším požadavkům originální-
ho vybavení. I proto jsou tyto sady složeny pou-
ze z dílů vyrobených předními OE dodavateli.

Z důvodů nákladů je logická výměna všech 
systému chlazení během jedné opravy. Co více 
– pro servis představuje kompletní výměna po-
jistku při případných reklamacích. Všechny díly 
sad vodních čerpadel HEPU® jsou perfektně sla-
děny pro snadnou administrativní práci servisů 
– odpadá hledání čísel komponentů – celá sada 
je pod jedinečným označením.

Samotná vodní čerpadla HEPU® nabízejí vynika-
jící průtok chladiva jak při běžných provozních 
podmínkách, tak i při vysokých rychlostech. 
Tento hydraulický výkon je zajištěn díky spoleh-
livé technologii těsnění, protikorozní ochraně, 
odolnosti proti kavitaci a využití komponentů 
vysoké kvality. Zmíněné vlastnosti neumožňují 
vodním čerpadlům HEPU® pouze ochranu proti 

přehřívání, ale zároveň snižují jak spotřebu, tak 
i emise škodlivých látek. Zárukou vysoké kvality 
produkce odpovídá i certifikace TÜV ISO 9001.

J a n  Z a h r á d k a
p r o d u k t o v ý  m a n a ž e r
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inTer Cars vám nabízí široký sorTimenT 
TažnýCh zařízení společnosTi bosal:
  Šroubové provedení – tažná koule je ne-

dílnou součástí vozidla a je neodmonto-
vatelná, zkušební a testovací technologie 
nejvyšší úrovně, mechanická tažná zařízení 
jsou vhodná pro tažení těžkých a velkých 
nákladů a jsou doporučována pro komerční 
a terénní vozidla.

  Ecofit – nejnovější odpojitelné tažné zaříze-
ní firmy Bosal, které představuje reálné ře-

šení pro každého řidiče, při odpojení tažné 
koule je systém Ecofit prakticky skrytý, tažná 
koule může být namontována a demonto-
vána během několika sekund, Ecofit systém 
je jednoduchý, bezpečný a spolehlivý. 

  Automatický systém
  -  AK6 – vertikální – jestliže je tažná koule 

odpojena, systém je celkově 
neviditelný, plocha pro zásuv-
ku je otočná a je skryta za ná-
razníkem, jestliže není pou-

žívána, tažná koule může být uzamčena 
proti zlodějům.

  -  AK4 – horizontální – plocha pro zásuvku 
je otočná a je skryta za nárazníkem, jestli-
že není používána, tažná koule může být 
uzamčena proti zlodějům.

Objednací číslo Aplikace Typ TZ Cena

ŠKODA Octa-

via I (Hatchback, 

96-)

BOS027-491 Šroubové provedení 2 185

BOS027-494 Ecofit 4 290

ŠKODA Octavia II 

(Hatchback, 04-)

BOS033-491 Šroubové provedení 3 150

BOS033-494 Ecofit 3 890

ŠKODA Fabia 

(Hatchback, 10-)

BOS026-691 Šroubové provedení 2 289

BOS026-694 Ecofit 2 850

FORD Fusion 

(MPV, 05-09)

BOS033-141 Šroubové provedení 3 190

BOS033-144 Ecofit 5 950

BOS049-693 Automatický systém 6 690

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

Tažná zařízení Bosal

Objednací číslo Aplikace Cena

PK08412
CITROËN XSARA (N1) 2.0 HDi 90, 02.99 - 03.05; PEUGEOT PARTNER karoserie (5) 

2.0 Hdi, 04.00 -  

4 006

PK08420
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.6 16V (BG0A, BG0L), 03.01-; RENAULT MÉGANE 

I (BA0/1_) 1.6 16V, 03.99 - 

4 907

PK05511 ŠKODA OCTAVIA (1Z3) 2.0 TDI 16V; 02.04 -; VW PASSAT (3C2) 2.0 TDI 16V, 03.05 - 7 039

PK05402 ŠKODA FELICIA II, 1.60,1.98 - 06.01; ŠKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.6, 07.98 - 2 880

PK05570 ŠKODA ROOMSTER (5J) 1.6, 09.06 -; ŠKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1.4, 05.06 -  4 487

PK05491 ŠKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI,07.98-; VW GOLF IV (1J1) 1.9 SDI, 08.97 - 06.05 6 997

PK05690 ŠKODA OCTAVIA (1Z3) 2.0 TDI,  11.05 -; VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI, 08.05 - 5 145

PK05650 SEAT IBIZA IV (6L1) 1.4 TDI, 05.05 -; AUDI A3 (8P1) 1.9 TDI, 05.03 - 5 728

PK05501 ŠKODA SUPERB (3U4) 1.9 TDI, 08.02 - 10.05 7 033

PK09800 VOLVO XC 90 D5, 10.02 -; VOLVO S60 2.4 D5, 07.01 - 5 279

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

Profesionální řešení
Sady vodních čerpadel

Tažná zařízení Bosal jsou navržena tak, aby dobře sloužila i v těch nejtěžších podmínkách a po celou dobu životnosti vozidla. Všechny systémy Bosal 
splňují nejnovější zákonné a technické normy EU a jsou testovány v extrémních podmínkách pro zajištění jejich bezpečnosti a trvanlivosti. Rovněž jsou 
chráněny před korozí díky vysoké kvalitě povrchové úpravy.

p r o d e j n í  t i p
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Celosvětově No.1*

www.ngk-europe.com

Dodáváno do prvovýroby: Alfa Romeo · AMG Mercedes · Aston Martin · Audi · Bentley · BMW · Citroën · Daewoo · Daihatsu 
DaimlerChrysler · Ferrari · Fiat · Ford · General Motors · Honda · Hyundai · Isuzu · Jaguar · Kawasaki · Kia · Lancia · Lexus · Lotus
Maserati · MCC (SMART) · Mazda · Mitsubishi · Nissan · Opel · Peugeot · Renault · Rolls-Royce · Rover · Saab · Seat · Skoda 
Subaru · Suzuki · Toyota · VW · Volvo 

*celosvětově nejprodávanější zapalovací svíčka

rote 1_210x297+3:rote 1_210x297+3  14.08.2007  16:07 Uhr  Seite 1
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PNEUSERVIS EVERT
– kvalitní zpracování
– 3D konzole pro intuitivní ovládání
– autokalibrace, autodiagnostika
– určeno pro osobní a lehké užitkové vozy
– ceny kompletů již od 39 900,- bez DPH

DIAGNOSTIKA TEXA TRIBOX / NAVIGATOR 
– kompletní diagnostika pro osobní i nákladní automobily a motocykly
– jednoduché ovládání
– doprava a zaškolení personálu zdarma
– ceny již od 50 600,- bez DPH

ZVEDÁKY EVERT
– profesionální garážové vybavení
– hydraulický pohon
– asymetrická ramena
– nosnost až 3,5 t
– ceny již od 44 000,- bez DPH (včetně montáže)

GEOMETRIE FASEP
– unikátní systém přenosu pomocí rádiových vln
– jednoduchá a rychlá příprava vozidla – pod 2 min
– vlastnosti 3D geometrie za nepoměrně lepší cenu
– doprava a zaškolení personálu na místě instalace zcela zdarma
– kompletní řešení již od 175 000,- bez DPH

VOZÍK S VYBAVENÍM TOPTUL GCAJ0012
– 227 kusů nářadí s neomezenou zárukou
– součástí vozíku je pracovní plocha
– zámkový systém zamezuje převrácení a vysypání vozíku
– ceny již od 19 900,- Kč bez DPH

Z nabídky vybíráme:

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

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

*Podrobnější informace získáte u našich obchodních zástupců nebo na kterékoli pobočce Inter Cars.

AKCE
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Od prvního července došlo k dlouho pláno-
vanému rozšíření týmu soustředěného kolem 
projektu garážového vybavení. Na centrále 
byla nově obsazena pozice projektového ma-
nažera a z důvodu neustálého růstu objemu 
prodeje tohoto sortimentu a s tím souvisejí-
cími nároky na instalace, předávání zařízení, 
školení obsluhy atp. rostla potřeba vlastního 
servisního týmu. Po dlouhém, a nutno říci, 
ne zcela jednoduchém hledání kompetent-
ního člověka se nám úspěšně podařilo nalézt 
vhodného pracovníka. V jeho popisu práce 
budou od nynějška instalace mechanických 
zařízení u zákazníků, předávání vybavení 
pneuservisů, zaškolování obsluhy a servisní 
zásahy u zákazníků. Do budoucna se bude 
servisní tým rozrůstat o další pracovníky v zá-
vislosti na tom, jak bude potřeba reagovat 
na vývoj trhu.
 
Již takřka rok máme 
v terénu také dva 
specialisty na prodej 
garážového vybave-
ní, kteří jsou řádně 
proškoleni a vybave-
ni veškerými důle-
žitými informacemi 
k profesionálnímu 
prodeji dílenského 
vybavení. Oba dis-
ponují dlouholetými 
praktickými zkuše-
nostmi v oboru auto-
diagnostiky 
a autoopravárenství, 
proto jsou schopni skutečně dobře a fundo-
vaně poradit a pomoci s výběrem správného 
zařízení přesně podle požadavků zákazníka. 

Jejich hluboké odborné znalosti zejména 
v oblasti diagnostiky osobních i nákladních 
vozidel poslouží především při výběru vhod-
ného typu z rozsáhlé nabídky značek DELPHI, 

BOSCH, TEXA a Wabco-Würth. Mnozí z našich 
zákazníků mohou potvrdit, že se jedná o sku-
tečné profesionály, na které se mohou kdyko-

liv obrátit s prosbou o radu či poznatek z pra-
xe nejen ohledně autodiagnostiky.
Již více než rok si mohou zákazníci v předvá-
děcím centru na pobočce Praha-Vestec pro-

hlédnout základni 
průřez naším sor-
timentem v praxi. 
K dispozici pro prak-
tické odzkoušení 
jsou: vyvažovačka, 
zouvačka, plnička kli-
matizací, zařízení pro 
nastavení geometrie, 
nejrůznější zvedáky 
(sloupový, jeřáb mo-
toru…) atd.

TOOLBUS
Již takřka tři roky můžete na našich silnicích 
potkávat promo vozidlo Toolbus. Ve vozidle 
si můžete prohlédnout základní nabídku ruč-
ního nářadí a přípravků z nabídky Inter Cars. 
Vozidlo také slouží k prezentacím diagnostik, 
plničky klimatizací VALEO a geometrie FASEP.

i n f o r m a c e  p r o  v á s

Rozšíření týmu
garážového vybavení

Servisní vozidlo společnosti Inter Cars.

Předváděcí centrum Praha-Vestec

Předváděcí centrum Praha-Vestec

Promo vozidlo Toolbus
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Připravte se s námi na
podzimní sezonu 2011

Velice populární sady pneuservisů od znač-
ky EVERT budou opět za zvýhodněnou cenu. 
V akční nabídce bude představen i nový model 
EVERTCB968B, počítačem řízená vyvažovačka 
kol s LCD zobrazením a 3D automatickým zadá-
váním rozměru kola. 

Další novinkou jsou vybrané modely sezouva-
ček BOSCH v provedení WDK certifikát. 

Co je To wDk CerTiFikáT?
Wirtschaftsverband der deutschen Kaut-
schukindustrie, volným překladem „Hospodář-
ské sdružení německého gumárenského prů-
myslu“. Mezi členy tohoto sdružení patří kromě 
dalších např. Dunlop, Michelin, Continental atd. 
WDK pak uděluje vybraným strojům certifikát. 
Tento certifikát říká, že daný stroj splňuje veš-
keré podmínky pro bezproblémovou montáž 
a demontáž RFT pneumatik (a tedy i naprosté 
většiny nízkozkoprofilových pneumatik). Toto 
dobrozdání ale není udělováno jednoduše 
„od stolu“ dle tabulek technických parametrů, 

ale na základě praktického testování. Než do-
jde k udělení certifikátu, vydá zpravidla WDK 
několik doporučení a návrhů ke zlepšení, které 
mají zajistit, že stroj nejen že montáž RFT plášťů 
zvládne, ale bude přitom třeba minimum úsilí 
a stejně tak bude minimalizováno riziko poško-
zení pláště. Z těchto doporučení pak vycházejí 
drobné úpravy a sady speciálního příslušenství, 
díky nimž si může být zákazník jistý, že je při-
praven na veškerá úskalí praktického provozu. 
Teprve takovému stroji může být udělen WDK 
certifikát.

Obzvláště na německém trhu je WDK certifikát 
vysoce ceněným a zohledňovaným parame-
trem při nákupu nové montovačky. Dá se říci, 
že v profi třídě těchto přístrojů je stroj bez WDK 
certifikátu takřka neprodejný. Ambicí společ-
nosti BOSCH není zavádět na český trh novoty 
a bezhlavě kopírovat německé trendy. Snaha 
směřuje k tomu nabídnout vedle běžných kon-
figurací u nás prodávaných strojů i sestavu, se 
kterou si může být zákazník doopravdy jistý je-

jími schopnostmi, které byly potvrzeny nezávis-
lým subjektem, jehož členy jsou jedni z největ-
ších producentů automobilových pneumatik 
na evropském trhu.

Současně s tím dosáhnete díky kompletu na za-
jímavou cenovou výhodu oproti situaci, kdy-
byste si stejnou sestavu nakupovali po jednot-
livých částech.

A l e x a n d r  J i n d r a
p r o d u k t o v ý  m a n a ž e r

Ačkoliv je léto teprve ve své druhé polovině, už nyní probíhají v od-
dělení Inter Cars – garážová technika přípravy na blížící se podzimní 
sezonu. Stejně tak jako v loňském podzimu a letošním jaru, i od září 
bude v nabídce Inter Cars figurovat speciální akce na podporu pro-
deje pneuservisního zařízení. Na co se tedy můžete těšit?
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EVERT6254E

Technické specifikace:
Nosnost: 4 000 kg
Výška zdvihu: 1 900 mm
Čas zdvihu: 55 s
Síla motoru: 2,2 kW
Napětí: 220/240/380/415 V
Váha: 645 kg

Cena včetně dopravy a instalace: 48 000 Kč

Zvedáky
Evert

p r o d e j n í  t i p

Uvedené ceny jsou bez DPH; nabídka platí do vyprodání zásob

EVERT6253E

Technické specifikace:
Nosnost: 3 200 kg
Výška zdvihu: 1 900 mm
Čas zdvihu: 55 s
Síla motoru: 2,2 kW
Napětí: 220/240/380/415 V
Váha: 645 kg

Cena včetně dopravy a instalace: 44 000 Kč

Letošní léto je ve znamení novinek EVERT v na-
šem sortimentu garážového vybavení. Nabídka 
vybavení pro pneuservisy se již stabilizovala 
a úspěšně si našla cestu ke svým zákazníkům, 
proto jsme se rozhodli rozšířit nabídku značky 
EVERT na českém trhu o další produkty. Po pozi-
tivních zkušenostech z polského a slovenského 
trhu představujeme také v tuzemsku nabídku 
zvedáků 

V současné době jsou k dostání dvousloupové 
zvedáky za zvýhodněné akční ceny. Další no-
vinkou v sortimentu EVERT jsou čtyřsloupové 

a diagnostické nůžkové zvedáky různých pro-
vedení. Opět dbáme na to, aby zákazník za své 
peníze obdržel pouze kvalitní a prověřené za-
řízení. Zvedáky jsou osazeny motory o výkonu 
2,2 kW s hliníkovou konstrukcí, která zabra-
ňuje přehřívání. Koncové spínače a ovládací 
systém pracují s napětím 24 V. Samozřejmostí 
je elektromagnetická aretace u sloupových 
zvedáků, u nůžkových je aretace pneumatická 
s elektronickou synchronizací plošin. Montáž 
je možná do podlahy i na podlahu, veškeré 
modely jsou instalovány proškoleným perso-
nálem společnosti Inter Cars.

Nabídka servisu pneumatik bude na podzimní 
sezonu rozšířena o nový typ vyvažovačky EVERT. 
Jedná se o plně automatický model, který je 
řízený počítačem se zobrazením na LCD moni-
toru. Zařízení je vybaveno automatickým měře-
ním vzdálenosti, šířky a průměru kola a lasero-
vým ukazatelem pro lepení závaží. 

A l e x a n d r  J i n d r a
p r o d u k t o v ý  m a n a ž e r

4sloupové zvedáky

Objednací číslo Nosnost Délka nájezdů Výška zdvihu Přízdvih
Nosnost 
přízdvihu

Výška 
přízdvihu

Posuvné desky 
a otočné plotny 
v ceně

EVERT6435B 48 4 000 Kg 4,8 m 1 850 mm ANO 2 000 kg 450 mm ANO

EVERT6435S 48 4 000 Kg 4,8 m 1 850 mm NE - 450 mm NE

EVERT6435B 52 4 000 Kg 5,2 m 1 850 mm ANO 2 000 kg 450 mm ANO

Nůžkové zvedáky

Objednací číslo Nosnost Délka nájezdů Výška zdvihu Přízdvih
Nosnost 
přízdvihu

Výška 
přízdvihu

Posuvné desky 
a otočné plotny 
v ceně

EVERT6603A 46L 35T 3 500 Kg 4,8 m 2 160 mm ANO – v nájezdech 2 000 kg 450 mm NE

EVERT6603B 42L 35T 3 500 Kg 4,2 m 2 160 mm ANO – v nájezdech 2 000 kg 450 mm NE

EVERT6603B 48L 42T 4 200 Kg 4,8 m 2 160 mm ANO – v nájezdech 2 000 kg 450 mm NE

EVERT6604B 48L 42T 4 200 Kg 4,8 m 2 160 mm ANO – v nájezdech 2 000 kg 450 mm NE

Elektrohydraulické zvedáky
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Jste připraveni
otestovat vozy před zimou?

p r o d e j n í  t i p

Čas dovolených je nenávratně za námi, ať už 
chceme nebo ne, podzim se nezadržitelně blíží. 
Tak jako létající listí, nebo snižující se ranní tep-
loty, poukazují na nemilosrdný příchod zimního 
období spojených s vyšší náročností na údržbu 
vozu. Majitelé vozů se na vás budou obracet 
s požadavky připravit jejich miláčky na zimní 

sezónu. Stav akumulátoru či stav dobíjecí sou-
stavy, kontrola bodu mrazu vody do ostřikovačů 
nebo chladicí směsi. Tyto všechny servisní úkony 
lze nyní vašim zákazníkům nabídnout. Ale tyto 
servisní zásahy nelze provádět bez patřičného 
vybavení. Doba, kdy tester provozních kapalin 
nazývaný kukátko nebo refraktometr stál pět 

tisíc korun, je opravdu minulostí a nyní ho lze 
pořídit za pětinovou cenu (objednací kód: SEA 
VS005) Tím se stává dostupný pro všechny servi-
sy a dílny. V podstatě stejná situace je s testerem 
akumulátorů (objednací kód: SEA BT91/7). 
Níže jsme vám vyspecifikovali nejvíce používa-
né produkty pro toto období.

Název Popis Objednací číslo Cena Foto

Nabíječky/startovací vozíky

Leader 220

nabíječka autobaterií s  pocenaným startem. Napětí 230V; Nabíjecí napětí 12-

24V; Nabíjecí proud: 30A; Max. proud při pocenaném startu: 180A; pro akumu-

látory s kapacitou 30 - 400Ah

807550  3 020

Telwin Dynamic 420
startovací vozík/nabíječka. Napětí 230V; Nabíjecí napětí 12-24V; Nabíjecí proud: 75A; 

Max. proud při pocenaném startu: 400A; pro akumulátory s kapacitou 20 - 1000 Ah
DYNAMIC420 4 650

Telwinn Dynamic 620
startovací vozík/nabíječka. Napětí 230V; Nabíjecí napětí 12-24V; Nabíjecí proud: 90A, 

Max. proud při pocenaném startu: 570A; pro akumulátory s kapacitou 20 - 1550 Ah
DYNAMIC620 7 400

Bossh Bet 415
mikroprocesorem řízená nabíječka autobaterií. Napětí 230V; Nabíjecí napětí 

12V; Nabíjecí proud: 15A 
0 687 000 015 8 400

Bosch C7
plně automatická nabíječka s udržovacím nabíjením. Napětí 230V; Nabíjecí na-

pětí 12-24V; Nabíjecí proud: 7/3,5A; pro akumulátory s kapacitou 14 - 230 Ah
0 189 999 070 3 190

Testery

SEA BT91/7
zátěžový tester akumulátorů a startovacích systému. Pro akumulátory 6 a 12V. 

Přehledné analogové zobrazení naměřených údajů. 
SEA BT91/7 850

Magnetti Marelli
Tester baterií s integrovanou tiskárnou pro měření napětí, maximálního proudu 

a test startovacích systémů bezzátěžovou metodou. Pro akumulátory 6 - 12V
007950006900 7 500

Bosch Bat 110
Tester baterií pro měření napětí, maximálního proudu a test startovacích systé-

mů bezzátěžovou metodou. Pro akumulátory 12V
0 986 AT0 550 7 700

SEA VS005
refraktometr určený pro rychlé a  přesné určení stavu elektrolitu, nemrznoucí 

kapaliny a kapaliny do chladičů.
SEA VS005 1 040

Booster

Lemania Energy
Pomocné nabíjecí zařízení pro 12V akumulátory. Špičkový startovací proud: 

1600A; startovací proud 400A
0XLMP61600 4 490

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



 Oprava hlavy válců pouze s

novými šrouby

100 % jistotu máte pouze s novými šrouby

Moderní těsnící systémy jsou optimálně sladěny s novou 
generací motorů. Důležitou funkci v nich zastávají šrou-
by hlavy válců. Při demontáži těsnění zůstanou šrouby 
ve vytaženém stavu. Pokud se znovu použijí staré šrouby 
(obr. vlevo), je těsnící funkce celého spojení ohrožena. 
Pro odbornou opravu kompletní hlavy válců proto platí:

•	 používat	vždy	nové	šrouby	a nové	těsnění	hlavy
•	 dbát	na utahovací	momenty	a utahovací	úhel
•	 dodržovat	postup	při	utahování	hlavy
•	 používat	nepoškozené	a očištěné	motorové	díly
•	 provádět	montáž	jen	vyškolenými	odborníky
•	 používat	kvalitní	nářadí

Pouze při dodržení těchto podmínek je možné optimál-
ní utažení a bezproblémové těsnící spojení. Již použité 
a „vizuálně protáhlé šrouby“ nemohou být v žádném pří-
padě opět použity. Zabráníte tak možným škodám jako 
je	 např.	 ztráta	 těsnosti	 a  z  toho	 plynoucím	 zbytečným	
nákladům na další opravu. Tím zamezíte nespokojenos-
ti zákazníků a s tím spojené případné ztráty image Vaší 
autoopravny. 

Kompletní sady šroubů pro specializaci

Sady šroubů hlavy válců jsou k dostání téměř na všech-
ny osobní a nákladní automobily. Ve speciálním balení 
dostanete prověřené originální šrouby Elring, na které se 
Vy a Váš zákazník můžete 100% spolehnout při odborné 
a hospodárné opravě motoru.

D O B R É  Z K U Š E N OST I
Odborné tipy pro opravy motorů



Opravárenská praxe:
Montáž celokovového těsnění hlavy
Již	několik	desetiletí	je	značka	Elring	v servisech	pojmem	
pro vysoce kvalitní díly. Těsnění, sady těsnění a příslu-
šenství	 Elring	 se	 osvědčily	 nejlépe	 při	 opravě	 motorů	
a převodovek, stejně jako u jiných agregátů.

Těsnění pod hlavou válců je v  motoru nejvíce namáha-
ný díl. Plní funkci spolehlivého utěsnění mezi hlavou 
válců a blokem motoru od působení spalovaných plynů, 
motorového oleje a chladicí kapaliny – jak směrem ven, 
tak	 vzájemně	 proti	 sobě.	 Dodatečně	 působí	 také	 jako	
element	 přenašeče	 síly	mezi	 hlavou	motoru	 a  klikovou	
skříní.

Již	 několik	 let	 jsou	 na  trhu	 motory,	 které	 se	 vyznačují	
jedinečnou	 charakteristikou:	 vysoký	 výkon	 (speciálně	
u osobních dieselových motorů s přímým vstřikováním), 
snížení	 hmotnosti	 pomocí	 lehčích	 technologií	 (hliník),	
snížení spotřeby paliva a minimalizace škodlivých látek. 
Místo dříve používaných technologií těsnění pod hlavou 
motoru nyní přicházejí celokovové vrstvené těsnící sys-
témy – tzv. Metaloflex®. Elring je celosvětově největší 
výrobce těchto druhů těsnění. 

Stále	častěji	budou	mechanici	konfrontováni	při	opravě	
moderních motorů s  touto technologií. V  servisní praxi 
je proto důležité vědět, jak celokovové těsnění odborně 
vyměnit. Měli by přitom dbát na  předepsané montážní 
postupy – k těm podstatným patří:

•	 pečlivě	očistit	blok	hlavy	válců	a samotnou	hlavu
•	 	přezkoušet	 pomocí	 nožového	 pravítka	 povrchovou	

rovnost
•	 	mechanické	 poškození	 (vrypy,	 rýhy)	 musejí	 být	 od-

borně vybroušeny (v odborném zařízení)
•	 	těsnění	hlavy	usadit	na blok	motoru	(bez	použití	těs-

nících	 tmelů	 či	 mazací	 pasty).	 Poté	 překontrolovat	

plochu těsnění, zda není poškozené (např. rýha)
•	 	dále	překontrolovat,	že	se	na těsnění	nedostaly	žád-

né zbytky (např. kovové piliny při broušení)
•	 	vyměnit	šrouby	a podložky.	Vyčistit	závity	od nečistot	

a oleje. Dotáhnout šrouby podle předpisů výrobce

Následující obrázky ukazují neodbornou montáž těsnění. 
Těsnící plocha hlavy nebyla upravena a opracována. Tím 
došlo	k úniku	tlaku	plynů	s následním	vysazením	motoru.	

Pouze při dodržení uvedených postupů lze dosáhnout spo-
lehlivé funkce motoru a záruky dlouhodobého správného 
utěsnění. Pouze při dodržení těchto podmínek je možné 
optimální utažení a bezproblémové těsnící spojení.

Již použité a “vizuálně protáhlé šrouby” nemohou
být v žádném případě opět použity. Zabráníte tak mož-
ným následným škodám jako je např. ztráta těsnosti 
a z toho	plynoucím	zbytečným	nákladům	na další	opra-
vu. Tím zamezíte nespokojenosti zákazníků a s tím spo-
jené případné ztráty image Vaší autoopravny.

 Odborné tipy pro

opravy motorů
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Výběr z široké nabídky
osvětlení pro nákladní vozy

obj. číslo: SL-VO001
popis:  svítilna poziční oranž. 

obdél. s odrazkou LED
OE číslo: 1391144

akční cena: 299 kč

obj. číslo: TL-VO003L
popis:  svítilna zadní L s SPZ 
 7dílná  VOLVO
OE číslo: 3981455

akční cena: 489 kč

obj. číslo: CL-VO001L
popis:  svítilna směrová L VOLVO 

FM, VOLVO FH12 2 serie
OE číslo: 20409874

akční cena: 149 kč

obj. číslo: TL-SC003L
popis:  svítilna zadní L 8dílná 

SCANIA R
OE číslo: 1756754

akční cena: 999 kč

obj. číslo: HL-ME001L
popis:  světlomet hlavní L
 MERCEDES 1844 Actros MP2
OE číslo: 9438200161

akční cena: 1 499 kč

obj. číslo: FL-ME001L
popis:  mlhovka přední L
 MERCEDES 1841 Actros
OE číslo: 9438200056

akční cena: 629 kč

obj. číslo: TL-ME001R
popis:  svítilna zadní P 7dílná 
 MERCEDES 1840-1843 Actros
OE číslo: 0015406370

akční cena: 699 kč

obj. číslo: CL-ME003R
popis:  svítilna směrová P přední 

MERCEDES Atego
OE číslo: 9738200621

akční cena: 379 kč

obj. číslo: TL-MA001L-L/R
popis:  kryt zadní skupin. svítilny 

7dílné
OE číslo: 1350343

akční cena: 199 kč

Uvedené ceny jsou bez DPH. Změna cen vyhrazena.
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obj. číslo: HL-MA002L-L
popis:  sklo hlavního světlometu 

L MAN TGA
OE číslo: 81251100080

akční cena: 469 kč

obj. číslo: CL-MA001
popis:  svítilna směrová L+P MAN
OE číslo: 81253206101

akční cena: 199 kč

obj. číslo: HL-DA002R
popis:  světlomet hlavní P se
 směrovkou DAF 85CF, DAF 105XF
OE číslo: 1743685

akční cena: 1 806 kč

obj. číslo: TL-DA001L
popis:  svítilna zadní L s SPZ
 7dílná DAF 95XF, DAF 95
OE číslo: 1304789

akční cena: 499 kč

obj. číslo: HL-IV002R
popis:  světlomet hlavní P IVECO 

E.Cargo, IVECO Stralis
OE číslo: 504020189

akční cena: 1 999 kč

obj. číslo: TL-MA002
popis:  svítilna SPZ MAN 19.414
OE číslo: 81252256182

akční cena: 149 kč

obj. číslo: TL-UN002R
popis:  svítilna zadní P
 s trojúhelníkem 
 EUROPOINT II

akční cena: 799 kč

obj. číslo: TL-UN003R
popis:  kryt svítilny zadní P
 s trojúhelníkem
 EUROPOINT II

akční cena: 399 kč

obj. číslo: HL-DA001R
popis:  světlomet hlavní P 
 hranatý H4 DAF 95XF
OE číslo: 1293361

akční cena: 1 399 kč

obj. číslo: HL-RV001R
popis:  světlomet hlavní P
  RENAULT Premium
OE číslo: 5001840475

akční cena: 2 040 kč

Uvedené ceny jsou bez DPH. Změna cen vyhrazena.

M i c h a l  H o l í k
m a n a ž e r  Tr u c k  &  B u s
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Profesionální příslušenství 
pro bezpečnou přepravu
vašeho nákladu
Přehled nabídky gumových dorazů CARGOPARTS

Typ Popis (d x š x v) Obrázek

CARGO-C005
Doraz návěsu gumový 

420

CARGO-C006
Doraz gumový 

600x55x55 

CARGO-C007

Doraz gumový 

s kovovou výstuhou 

700x60x35

CARGO-C008

Doraz gumový 

s kovovou výstuhou 

400x60x35

CARGO-C009
Doraz gumový 

130x170x65

CARGO-C010
Doraz gumový 

200x55x60 

CARGO-C011
Doraz gumový 

200x80x80 

CARGO-C012
Doraz gumový 

200x80x120 

Typ Popis (d x š x v) Obrázek

CARGO-C013
Doraz gumový 

100x90x75

CARGO-C014

Doraz gumový 

590x90x75, včetně 

kovového uchycení

CARGO-C015

Doraz válcový kom-

pletní horizontální 

- 4 válce

CARGO-C016

Doraz válcový kom-

pletní horizontální 

- 2 válce

CARGO-C017

Doraz válcový 

kompletní vertikální - 

2 válce

CARGO-C018
Doraz válcový - gumo-

vý válec 100x90

CARGO-C019
Doraz plochý - hliník, 

guma 170x60x16
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p r o d e j n í  t i p

Typ Popis (d x š x v) Obrázek

CARGO-

-ST-6/9/12

Držák hasícího přístro-

je 6/9/12 kg

CARGO-

-WT30L-BLACK                

Nádrž plastová černá 

na vodu 30l

CARGO-

-WT50L-BLACK

Nádrž plastová černá 

na vodu 50l

CARGO-

-WT30L-WHITE

Nádrž plastová bílá 

na vodu 30l

CARGO-6/9KG                              
Skříň hasícího přístroje 

6/9kg

CARGO-6KG      
Skříň hasícího přístroje 

6kg

CARGO-

-9/12KG

Skříň hasícího přístroje 

9/12kg

CARGO-CN01                        
Síť na přikrytí nákladu 

3,5 x 5 m

CARGO-CN02   
Síť na přikrytí nákladu 

3,5 x 6 m

CARGO-CN03
Síť na přikrytí nákladu 

3,5 x 7 m

CARGO-CN04
Síť na přikrytí nákladu 

3,5 x 8 m

CARGO-CN05
Síť na přikrytí nákladu 

3,5 x 10 m

CARGO-TB01                        
Skříň plastová 

(800x500x470)

CARGO-TB02             
Skříň plastová 

(600x400x470)

CARGO-TB03
Skříň plastová 

(500x350x470)

CARGO-TB04           
Skříň plastová 

(400x350x350)

CARGO-TB05

Skříň plastová 

Schmitz, Krone Kogel 

(605x475/225x620/220)

Typ Popis (d x š x v) Obrázek

CARGO-CP-

-BLACK

Kryt rohu kotevního 

pásu - černý, 330x145, 

12 ks

CARGO-CP-

-WHITE

Kryt rohu kotevního 

pásu - bílý, 130x172, 

12 ks

CARGO-

-UP2400

Nárazník zadní 

kompletní šedý 18/10, 

šířka 2400

CARGO-E021
Pant zadních dveří, 

pozink 140,5x62,5

CARGO-A001
Schůdek zasouvací 

2 schody, 600x300, 

pozink

M i c h a l  H o l í k
m a n a ž e r  Tr u c k  &  B u s
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Sněhové řetězy 
E-3000 

Typ 

570 | 575 | 580 | 590 | 595 | 600 | 610 | 620 | 630 | 650 | 660 | 670 | 820 | 830 
 

Použití  
Truck, Bus 
 

 

Vak z rafiového vlákna 
Označený potiskem. 
Šité uši pro lepší manipulaci. 
Štítek s označením a použitím, čárový kód. 
Nylonový provaz v horní části vaku pro rychlé 
otevření a uzavření. 

Obal 
Obsah 
• Sada sněhových řetězů. 
• Návod k použití. 
• Sada náhradních dílů. 

Vysoká odolnost článků 
Stopa řetězu s diamantovým vzorem složená z 
hranatých článků o rozměrech 20 mm, 22,5 mm 
nebo 25 mm (v závislosti na velikosti řetězu). Spe-
ciální slitina s pozinkovanou úpravou. 

Postranní řetěz 
Vnitřní a vnější řetěz je složen z pozikovaných 
článků o rozměrech 18,5 mm nebo 21,5 mm v 
závislosti na velikosti řetězu. 

Pryžový napínák 
Elastický napínák z pryže pro upevnění 
sněhového řetězu. Umožňuje optimální napnutí 
sněhové řetězu, stejně jako ostatních jeho částí. 

Napínací system 
Napínací páka se zapínacím hákem, která je 
garancí maximálního uchycení sněhohové 
řetězu. 

Charakteristika 

A B 

C 

D 

A 

B 

C 

D 

p r o d e j n í  t i p

Objednací číslo Rozměr pneumatik

E3000/570
8.25R15; 8.25R16; 9.5R17.5; 235/75R17.5; 245/70R17.5; 7.00R18; 7.50R18; 

8R19.5; 6.50R20; 7.00R20

E3000/575 245/70R19.5; 265/70R19.5;265/70R17.5; 7.50R20

E3000/580 8.25R17; 10R17.5; 9R19.5; 9.5R19.5; 7.50R20; 8.00R20; 225/90R20; 8R22.5

E3000/590 8.25R20; 9R22.5; 255/70R22.5; 295/60R22.5, 8.3R24;  

E3000/595 9.00R20; 285/60R22.5; 275/70R22.5;     

E3000/600 10R22.5, 11.0/70R22.5, 295/70R22.5, 305/60R22.5, 305/70R22.5, 315/60R22.5, 9.50R24

E3000/610
10.00R20; 12.40R20; 12.50/80R20; 335/80R20; 11R22.5; 275/80R22.5; 

315/70R22.5; 300/70R24

Objednací číslo Rozměr pneumatik

E3000/620 11.00R20; 315/75R22.5; 315/80R22.5; 305/75R24.5; 315/75R24.5;      

E3000/630 12.00R20; 11.00R22; 13R22.5; 10.00R24;     

E3000/650 9.00R16; 255/100R16; 315/70R17; 275/70R19.5; 285/70R19.5;  

E3000/660 12.5R18; 12.5/80R18; 335/80R18; 365/70R18; 320/70R20  

E3000/670
13.60R16; 425/55R19.5; 14.50R20; 13.0/80R20; 12R22.5; 12.0/80R22.5; 

13.0/75R22.5; 295/80R22.5; 385/55R22.5; 11.20R24; 11R24.5

E3000/820
14.5R20; 14.9R20; 14/80R20; 365/80R20; 375/75R20; 15R22.5; 

385/65R22.5; 320/70R24;

Sněhové řetězy E-3000



Sněhové řetězy 
E-3000 

Typ 

570 | 575 | 580 | 590 | 595 | 600 | 610 | 620 | 630 | 650 | 660 | 670 | 820 | 830 
 

Použití  
Truck, Bus 
 

 

Vak z rafiového vlákna 
Označený potiskem. 
Šité uši pro lepší manipulaci. 
Štítek s označením a použitím, čárový kód. 
Nylonový provaz v horní části vaku pro rychlé 
otevření a uzavření. 

Obal 
Obsah 
• Sada sněhových řetězů. 
• Návod k použití. 
• Sada náhradních dílů. 

Vysoká odolnost článků 
Stopa řetězu s diamantovým vzorem složená z 
hranatých článků o rozměrech 20 mm, 22,5 mm 
nebo 25 mm (v závislosti na velikosti řetězu). Spe-
ciální slitina s pozinkovanou úpravou. 

Postranní řetěz 
Vnitřní a vnější řetěz je složen z pozikovaných 
článků o rozměrech 18,5 mm nebo 21,5 mm v 
závislosti na velikosti řetězu. 

Pryžový napínák 
Elastický napínák z pryže pro upevnění 
sněhového řetězu. Umožňuje optimální napnutí 
sněhové řetězu, stejně jako ostatních jeho částí. 

Napínací system 
Napínací páka se zapínacím hákem, která je 
garancí maximálního uchycení sněhohové 
řetězu. 

Charakteristika 

A B 

C 

D 

A 

B 

C 

D 

NEJŠIRŠÍ NABÍDKA 
FILTRPATRON V ČR PRO VÁŠ 

TRUCK&BUS

Obj. číslo Název

432 410 222 7 
patrona vysoušeče vzduchu 
WABCO, M39x1,5 pravý závit, 
do 13 bar  

432 410 927 2
patrona vysoušeče vzduchu WABCO SCANIA 
124, RENAULT Midlum, G 1 1\4” pravý závit, s 
šestihranem SW 30, do 13 bar 

432 410 220 2

patrona vysoušeče vzduchu WABCO, M 42x1,5, do 
20 bar

432 901 223 2

patrona vysoušeče vzduchu s koalescentním fi ltrem 
WABCO, M39X1,5 pravý závit, do 13 bar 

432 901 228 2
patrona vysoušeče vzduchu s koalescentním fi ltrem 
WABCO SCANIA 124, RENAULT Midlum, G 1 1\4” 
pravý závit, s šestihranem SW 30, do 13 bar

432 410 244 2
patrona vysoušeče vzduchu s koalescentním fi ltrem 
WABCO ASP PLUS (zlatá), M39X1,5 pravý závit, do 
13 bar

432 901 245 2
patrona vysoušeče vzduchu s koalescentím fi ltrem 
WABCO ASP RENAULT Magnum DXI, M39x1,5 levý 
závit, do 14 bar

432 901 246 2
patrona vysoušeče vzduchu s koalescentím fi ltrem 
WABCO ASP DAF LF, M41x1,5 pravý závit, do 14 
bar

Obj. číslo Název

II 40100F

patrona vysoušeče vzduchu KNORR-BREMSE, 
M39x1,5 pravý závit, do 14 bar  

II 41300F

patrona vysoušeče vzduchu KNORR-BREMSE DAF LF, 
M41x1,5 pravý závit, nízka, do 14 bar

K 014712

patrona vysoušeče vzduchu s fi ltrem OSC KNORR-
BREMSE RENAULT Magnum DXI, M39x1,5 levý závit, 
do 14 bar (K039453)

K 015857

patrona vysoušeče vzduchu s fi ltrem OSC KNORR-
BREMSE DAF LF, M41x1,5 pravý závit, do 14 bar 
(K 039455)

1 507 434 000

patrona vysoušeče vzduchu s fi ltrem OSC KNORR-
BREMSE MERCEDES 814 Vario, Sprinter, IVECO 
Daily

 
 

Obj. číslo Název

78964

patrona vysoušeče vzduchu HALDEX VOLVO FH12

432 410 222

432 410 927 

432 410 220

432 901 22

II 4010

4 30

K 014712

K 015857

j

7

Prodloužený interval výměny 
patrony WABCO ASP PLUS 

(zlatá) o 50% nebo 3 roky v 
běžných provozních 

podmínkách.
Objednací číslo: 432 410 244 2

II 413

Obj. číslo Název

ADC 01 patrona vysoušeče vzduchu, M39x1,5 pravý závit, do 13 bar  
ADC02 patrona vysoušeče vzduchu SCANIA 124, RENAULT Midlum, G 1 1\4” pravý závit, s šestihranem SW 30, do 13 bar 
ADC 03 patrona vysoušeče vzduchu DAF LF, M41x1,5 pravý závit, nízka, do 14 bar
ADC 04 patrona vysoušeče vzduchu VOLVO FH12

vit, 

AKČNÍ CENA

245,-

b

AKČNÍ CENA

182,-

432 901 2

432 901 2

K 015

1 507 434 0

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



Sachs, Boge, Lemförder a ZF Parts – čtyři znač-
ky začleněné do koncernu ZF, čtyři významní 
dodavatelé autodílů nejen do  atermarketu, 
ale především do  prvovýbavy. Důkazem 
toho, že je o jejich kvalitní výrobky zájem,  je 
fakt, že přibližně 80 procent jejich veškeré 
produkce putuje do prvovýbavy.  Značnému 
zájmu výrobců osobních  automobilů se těší 
například dvouhmotové setrvačníky značky 
Sachs. Těch se za posledních 8 let vyrobilo už 
více než 10 milionů kusů, z toho jen v posled-
ním roce 2,5 milionu. Mnozí řidiči ani nevědí, 
že ve  svém autě dvouhmotové setrvačníky 
vůbec mají, ale nebýt jich, sami by to pozna-
li nejen na  jízdním komfortu, ale především 
na jízdních vlastnostech vozidla. 

Jakmile začal narůstat počet vznětových mo-
torů, vyvstala potřeba větší produkce dvou-
hmotových setrvačníků. Firma ZF na potřeby 
trhu pružně zareagovala, a  tak se zároveň 
stala jedním z  předních dodavatelů těchto 
dílů na  trh. Především pak do  prvovýbavy. 
Nezbytný vývoj, vysoká kvalita a  dlouhá 
životnost těchto výrobků šly ruku v  ruce. 
Dvouhmotový setrvačník značky Sachs s ex-
trémně vysokou životností v  současnosti 
najdeme ve  více než 60 modelech vozidel 
na celém světě.

Dvouhmotový setrvačník funguje jako nor-
mální setrvačník. Zajišťuje, aby motor běžel 
pravidelně – roztočen svojí kinetickou ener-
gií umožní bez zakolísání otáček překonat 
kompresní zdvihy motoru. A  čím méně má 
motor válců, tím větší setrvačník potřebuje. 
Od normálního se však liší tím, že jeho hlavní 
těžká část je rozdělena na dva díly, primární 
a  sekundární, které jsou vzájemně pružně 
spojeny pomocí integrovaného tlumiče. 

Tento tlumič torzních kmitů  je tvořen sadou 
pružin a  kluzných dílů, které jsou umístěny 
mezi sekundární a  primární hmotou. Jeho 
hlavním úkolem je absorbovat vibrace a za-
jišťovat, aby motor běžel pravidelně. Reduk-
ce rotačních kmitů snižuje nejen hlučnost 
motoru, ale šetří také celý hnací trakt a při-
spívá ke  zvýšení jeho životnosti. Umožňuje 
i  jízdu s vyšším komfortem, nízkým hlukem 
a vibracemi a snižuje emise škodlivých látek 
i spotřebu paliva. 

Nejsou to ovšem jen setrvačníky, které ne-
sou značku Sachs. Toto výrobní označení 
najdeme také na tlumičích pérování, u pru-
žin, spojek či viskózních spojek ventilátorů 
chladicí soustavy. Značka Sachs patří do ro-
diny obchodní společnosti ZF Trading GmbH 
koncernu ZF. Kromě toho zastupuje ZF 
Trading na  českém trhu s  automobilovými 
komponenty také značky Boge, Lemförder 
a ZF Parts. Každoročně tyto značky nabízejí 
spoustu novinek, a to až v řádech tisíců. „ZF 
Trading GmbH rozšiřuje svůj program pro-
duktů každoročně v průměru o šest procent. 
V  současnosti má tedy k  dispozici přibližně 
32  000 výrobků již zmiňovaných 
značek,“ upřesňuje šéf českého 
zastoupení ZF Trading GmbH Jiří 
Kropáček. Proto jsou stále žádány 
nejen u výrobců automobilů v ob-
lasti prvovýbavy, ale bez nadsázky 
lze také říci, že ZF Trading patří se 
svým portfóliem ke  špičkovým 
společnostem v mezinárodním ne-
závislém aftermarketu. Díly z jejich 
obsáhlé nabídky se používají nejen 
u osobních a dodávkových vozidel,  
ale i u nákladních,  traktorů, staveb-
ních a speciálních strojů.  

Není bez zajímavosti, že v  osobním vozidle 
může být až  70 různých produktů ZF Lem-
förder (klouby kol, spojovací tyče řízení, příč-
ná ramena, výkyvné vzpěry a  díly uložení). 
Tyto komponenty mají rozhodující vliv nejen 
na  spolehlivost a  jízdní komfort, ale důleži-
tou roli hrají i  z  hlediska bezpečnosti jízdy. 
V nabídce ZF Boge najdeme celou škálu pry-
žokovových  dílů, automatické tlumiče péro-
vání či kompletní sady uložení pružinových 
jednotek. Pod značkou ZF Parts se zase do-
dávají vysoce kvalitní převodky řízení a čer-
padla posilovače řízení pro osobní a  lehká 
užitková vozidla. 
Vedle kvality výrobků hraje u ZF Trading tra-
dičně důležitou roli také kvalita servisu. Pro-
to také existují servisní koncepce pro všech-
ny značky koncernu ZF. „Vysoce hodnotná 
technika na  nejvyšší úrovni kvality sama 
v současné konkurenci již nestačí. Vždy musí 
být provázena dobrými servisními opatření-
mi,“ doplnil Jiří Kropáček s  tím, že toto pro 
ZF Trading GmbH zajišťuje vlastní obchodní 
a technické centrum.

Čtyřčlenná rodina
ZF Trading nabízí jen kvalitu
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i n f o r m a c e  p r o  v á s

První stanoviště se jmenovalo „Fiesty“. Jak již 
název napovídá, hlavním náčiním zde byly au-
tomobily Ford Fiesta. Ty byly speciálně uprave-
ny – interiér obsahoval jen to nejzákladnější, 
dominantou byla závodní sedačka s vícebodo-
vými pásy a závodní volant. Důležitější změny 
se týkaly podvozku, především zadní nápravy. 
Místo normálních kol zde byla malá otočná ko-
lečka jako na nákupním vozíku. To mělo za ná-
sledek silnou přetáčivost automobilu a jízda 
tak simulovala pohyb vozu na vozovce pokryté 
vrstvou uklouzaného sněhu. Řidiči museli tato 
vozítka krotit na okruhu ztíženém slalomovými 
brankami. Všichni bez výjimky si jízdu náramně 
pochvalovali, mnoho účastníků vymýšlelo jak 
podobnou „hračku“ také postavit. 

Druhé stanoviště nabízelo svezení v motoká-
rách. Aby to nebylo jen fádní ježdění po krát-
kém oválu, byly vytvořeny tříčlenné týmy. Každý 
tým měl k dispozici tři jízdy a pro každou nomi-
noval řidiče a mechaniky. Ti po odjetí třech kol 
vyzvedli předek motokáry na špalek a pustili 
se do výměny předních kol (levé za pravé). Vše 
bylo měřeno, nejlepší tři týmy dne byly odmě-

něny hodnotnými cenami od společnosti Sachs. 
Měření času dodalo ježdění ten správný náboj, 
urputně se bojovalo o každou vteřinku na tra-
ti i v boxech. K vidění bylo mnoho zajímavých 
průjezdů, každý tým se navíc snažil vymyslet co 
nejefektivnější způsob výměny kol. 

Třetí stanoviště, a mnohými účastníky nejvíce 
očekávané, nabídlo jízdu ve speciálně uprave-
ných Mercedesech. Ty svým provedením a de-
signem evokovaly závodní speciály této znač-
ky pro německý šampionát cestovních vozů 
DTM. Přestože k pohonu sloužil sériový motor 
(šestiválec o obsahu 2,8 l) a sériová automatic-
ká převodovka, zbytek auta již byl kompletně 
upraven. Interiéru, zbavenému zadních seda-
ček a veškerého čalounění, vévodil ochranný 
rám. Závodní sedačky, vícebodové pásy a zá-
vodní volant byly samozřejmostí. Velkou úpra-
vou prošel také podvozek a brzdy. Dojem z jíz-
dy v závodním speciálu umocňovalo pečlivé 
připoutání. Každého pilota usadily do auta dva 
členové závodního týmu Jörga van Ommena, 
dvounásobného vicemistra DTM, a čtyřbo-
dové pásy zajistily, že se člověk stal pevnou 

součástí stroje. Mnoho řidičů ukázalo skryté 
závodnické vlohy, všem se však podařilo do-
vézt speciál bezpečně do cíle.  

Čtvrté a páté stanoviště spolu velmi úzce sou-
visela a týkala se teorie a praxe v oblasti tlumi-
čů. První přišlo na řadu povídání o tlumičích, 
prodejní argumenty a důvody proč sledovat 
stav tlumičů, následovala praktická ukázka. 
Ta se odehrávala na startovní/cílové rovince 
autodromu a spočívala v testovacích jízdách 

autem s dobrými a špatnými tlumiči. Jedna-
lo se o dva stejné automobily Škoda Octavia, 
řízené profesionálními řidiči od firmy Sachs. 
Do každého auta se posadili dva zájemci, jízda 
se skládala ze slalomu projížděného rychlostí 
40 a 50 km/h, prudkého brzdění, úhybných 
manévrů a velkou rychlostí projížděnými za-
táčkami. Po absolvování kompletního cyklu 
se cestující prohodili, aby měli přímé srovnání 
z chování auta. 
 
Program uzavíralo vyhlášení výsledků měřené-
ho klání týmů v motokárách a pro zájemce ještě 
svezení speciály Mercedes po celém autodro-
mu včetně jeho šotolinové části. Tentokrát řídili 
profesionálové od Sachsu, včetně již zmiňova-
ného Jörga van Ommena. Jízda s nimi byla více 
než důstojným zakončením celé akce a velkým 
zážitkem i pro ostřílené řidiče. Celé akci navíc 
přálo i počasí, a tak není divu, že nebylo žádné-
ho důvodu k nespokojenosti. 

Všem účastníkům se akce velmi líbila, dne nabi-
tého závodní atmosférou nikdo nelitoval a cel-
kový dojem ještě podtrhovalo vydařené počasí.

Velký aktivní trénink
Ve dnech 26. a 27. 5. 2011 proběhl na Autodromu Sosnová u Čes-
ké Lípy za účasti společnosti Inter Cars Česká republika, s. r. o., Velký 
aktivní trénink SACHS. Během dvou dnů se na  akci vystřídalo 200 
zákazníků, kteří si vychutnávali bohatý program a báječnou atmo-
sféru. Účastníci obdrželi dárkové předměty Inter Cars a Sachs, visač-
ky na krk, kukly do přilby a byli rozděleni do pěti skupin, ve kterých 
absolvovali celodenní program. Ten se skládal z  návštěvy 5 různě 
zaměřených stanovišť. 
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zkušební Doba a nemoC
Zaměstnavatel nemůže ve  zkušební době 
zrušit pracovní poměr v době prvních 21 
kalendářních dnů trvání dočasné pracov-
ní neschopnosti (karantény) zaměstnance. 
Od roku 2014 se vrací původní úprava, která 
tuto dobu stanovovala na pouze prvních 14 

dnů.
V případě, 
že zaměst-
nanci brání 
ve výko-
nu práce 
ve zkušeb-
ní době 

nějaké překážky (na straně zaměstnance, za-
městnavatele), zkušební doba je prodloužena 
o dobu, po kterou trvaly překážky v práci. To 
znamená, že v tomto případě zkušební doba 
nekončí podle původně sjednaného posled-
ního dne kalendářního měsíce, ale prodlouží 
se o pracovní dny, které zaměstnanec zameš-
kal z důvodu překážek v práci.

kDo plaTí nemoCenskou?
I nadále náleží zaměstnancům náhrada mzdy 
pouze za pracovní dny a za svátky, za které jinak 
přísluší náhrada mzdy nebo se plat nebo mzda 
nekrátí. V  prvních 21 dnech náhradu mzdy 
vyplácí zaměstnavatel, pak se plátcem nemo-
censké stává příslušná OSSZ (Okresní správa so-
ciálního zabezpečení). Stále platí, že za první 
tři dny nemoci náhrada nenáleží.

Pro dobu od 1. ledna 2011 je i nadále stanovena 
nemocenská ve výši 60 % redukovaného denní-

ho vyměřovacího základu (DVZ) po celou dobu 
pracovní neschopnosti či nařízené karantény.

náhraDy mzDy u DohoDy o praCovní 
činnosTi
Zaměstnanci, který pracuje na základě dohody 
o pracovní činnosti, náleží v době prvních 21 
kalendářních dnů trvání dočasné pracovní ne-
schopnosti (karantény) náhrada odměny z do-
hody. 

nemoC začala přeD 1. leDnem 2011
Jestliže dočasná pracovní neschopnost vznikla 
nebo byla nařízena karanténa před 1. lednem 

2011 a trvá 
ještě v roce 
2011, příslu-
ší náhrada 
mzdy nebo 
platu nebo 
náhrada od-
měny z do-

hody pouze v době prvních 14 kalendářních 
dnů od zaměstnavatele podle původní úpravy.

DohoDa o proveDení práCe pouze písemnĚ
Dohodu o provedení práce nebo dohodu o pra-
covní činnosti je zaměstnavatel povinen uzavřít 
písemně, jinak jsou neplatné.

oDsTupné
Zaměstnanec, který pracoval u firmy méně než 
jeden rok, dostane odstupné ve výši jednoho 
měsíčního platu. V případě, že zaměstnanec 
ve firmě pracoval déle než jeden rok, výše od-
stupného se bude rovnat dvěma měsíčním 

platům. Na odstupné 
ve výši tří měsíčních 
platů má zaměstna-
nec právo po odpra-
cování dvou a více let. 

Od 1. 1. 2011 navíc 
platí, že pokud se ten, kdo dostane odstupné 
eviduje na úřadu práce, bude mít pozdrženu 
výplatu podpory v nezaměstnanosti o počet 
měsíců, po které odstupné pobírá. 

překlenovaCí příspĚvek pro nové
poDnikaTele 
Začínající podnikatel, který je evidovaný jako 
uchazeč o práci, může od 1. 1. 2011 získat pře-
klenovací příspěvek. Jedná se o jednorázovou 
pomoc na dobu maximálně pěti měsíců, která 
je ve výši čtvrtiny průměrné mzdy (maximální 
výše 6 000 Kč měsíčně, tzn. 30 000 Kč. Překleno-
vací příspěvek je určen novým podnikatelům 
na úhradu 
provozních ná-
kladů, kterými 
jsou: nájemné, 
doprava ma-
teriálu a hoto-
vých výrobků, 
oprava a údrž-
ba objektu 
a náklady spo-
jené s provo-
zováním samo-
statně výdělečné činnosti.  

Změny
v Zákoníku práce
Na následujících řádcích se můžete seznámit s přehledem nejdůležitějších úprav Zákoníku 
práce pro období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2013. V tomto období dochází hned k několika změ-
nám, které ovlivní především zaměstnavatele.  Například se prodlužuje doba, kdy zaměstna-
vatel musí platit zaměstnancům náhradu mzdy v době pracovní neschopnosti či karantény. 
Dále je upravena povinná písemná forma dohody o  provedení práce či změny v  podpoře 
nezaměstnanosti. 
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Multibrand Software
•	 29	značek
•	 480	modelů	
•	 7	800	systemů	
•	 19	000	dokumentů	
•	 18	000	funkcí

WABCO System Software
•	 23	programů
•	 Technická	data
•	 	Wow	–	19	000	(diagnostických	 

protokolů, schémat atd.)
•		 	WABCO	„Inform“	Package	 

Diagnostic

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

A l e x a n d r  J i n d r a
p r o d u k t o v ý  m a n a ž e r

Obj. číslo: Popis

WW02 130000

diagnostika WABCOWÜRTH „COMPLETE PREMIUM“, pro náklad-

ní, lehká užitková a přípojná vozidla s licencí na jeden rok s po-

čítačem PANASON IC

WW02 010010

diagnostika WABCOWÜRTH „COMPLETE LIGHT“, pro nákladní, 

lehká užitková a přípojná vozidla s  licencí na jeden rok s doty-

kovým počítačem

WW02 010020 
diagnostika WABCOWÜRTH „COMPLETE SINGLE“, pro nákladní, 

lehká užitková a přípojná vozidla s licencí na jeden rok

WW02 010030 
diagnostika WABCOWÜRTH „SELECT“, pro nákladní, lehká užitko-

vá a přípojná vozidla s licencí na jeden rok, bez softwaru WABCO

WW02 010040 
diagnostika WABCOWÜRTH „TRAILER“, pro přípojná vozidla s  li-

cencí na jeden rok

WW02 010050
diagnostika WABCOWÜRTH „TRANSPORTER“, pro lehká užitková 

vozidla s licencí na jeden rok

Přehled sestav WABCOWÜRTH diagnostiky
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Multi-značkový
diagnostický systém
pro nákladní vozidla
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uDílení Ceny „Ď“ v nároDním DivaDle
V rámci projektu IC Family nás Domůvek ze Stráž-
nice nominoval na „Cenu Ď“ udělovanou mecená-
šům, morálním vzorům a dobrodincům. Byli jsme 
nominováni v kategorii Svět Bely Jensen – dětské 
domovy a ústavy sociální péče pro děti a mládež 
v ČR. Samotný již 11. ročník udílení cen se konal 
21. června v majestátní budově Národního diva-
dla. Za Inter Cars měl tu čest zúčastnit se slavnost-
ního ceremoniálu Ivan Včelička, manažer marke-
tingu, který popisuje akci slovy: „Pominu-li všudy 

přítomného genia loci tohoto místa, jednalo se 
vskutku o prestižní akci s do posledního místa ob-
sazeným sálem a za účasti takových osobností, ja-
kými byli např. Dominik Duka – arcibiskup pražský, 
PhDr. Ondřej Černý – ředitel Národního divadla, 
Bela Gran Jensen – prezidentka Hnutí na vlastních 
nohou – Stonožka, Mgr. Miroslav Bobek – ředitel 
ZOO Praha, Tomio Okamura a mnozí další. Jedním 
z 16 oceněných byl i Prof. RNDr. Antonín Holý, 
DrSc – objevitel nových antivirotik a dosud nej-
účinnějších léků proti AIDS, jeden z nejúspěšněj-
ších českých vědců 20. a 21. století. Přestože jsme 
z nominovaných nakonec oním ‚vítězem‘ nebyli, 
nijak to neubírá na významu naší práce a podpo-
ry sociálních pojektů, jakým je v našem případě IC 
Family.“ Děkujeme všem za realizaci tohoto spo-
lečného projektu!

velikonoCe
V polovině dubna, přesněji v pátek 15. a sobotu 
16., jsme zavítali do Domůvku – dětského domo-
va ve Strážnici, jehož partnerem je společnost 
Inter Cars. Po příjezdu a vřelém přivítání jsme 
s dětmi vyrazili do města na ohňostroj, konaný 
u příležitosti slavnostního otevření nového super-
marketu. V sobotu ráno, po vydatné snídani, ná-
sledovalo přátelské utkání ve fotbalu mezi týmem 
Inter Cars a dětmi z Domůvku. Zápas byl velmi 
vyrovnaný a za stavu 5 : 5 dospěl až do prodlouže-
ní. Tam se projevila větší zkušenost našeho týmu, 
který slavil vítězství 6 : 5. Odpoledne jsme společ-
ně s dětmi navštívili strážnický skanzen, kde jsme 
mohli sledovat tradiční oslavu svátků jara i styl 
života 18. a 19. století. Čas bohužel utíkal závrat-
nou rychlostí a doba odjezdu se nezadržitelně blí-
žila. Po příjemně stráveném dni, plném dětského 
smíchu a radosti, nám nezbylo nic jiného než se 

rozloučit. Návštěva Domůvku se všem velmi líbila 
a těšilo nás, že jsme dětem dopřáli alespoň trošku 
zpestření. I proto jsme s potěšením přijali pozvání 
k další návštěvě Strážnice, tentokrát na konci červ-
na u příležitosti tradičních strážnických slavností.

66. ročník mezinároDního 
Folklórního FesTivalu „sTrážniCe 2011“
V pátek 24. a v sobotu 25. června jsme opět navští-
vili Domůvek ve Strážnici a dostáli tak slibu, který 
jsme dali při minulé návštěvě. Hned po příjezdu 

jsme společně s dětmi vyrazili vstříc již 66. roční-
ku Mezinárodního folklórního festivalu „Strážnice 
2011“. Počasí nám přálo, a mohli jsme tak neruše-
ně vstřebávat atmosféru festivalu. Nutno podotk-
nout, že celá Strážnice byla doslova v obležení 
turistů a účastníků festivalu. Všechny smysly byly 
neustále vystavovány útokům ze všech stran, 
ať se již jednalo o pohled na nádherné kroje vy-
stupujících folklórních souborů a jejich taneční 
a pěvecké umění, poslech lidových písní, či lákavé 
vůně nejrůznějších pokrmů linoucích se ze stánků 
s občerstvením.

V sobotu jsme společně s dětmi zhlédli slavnostní 
průvod folklórních souborů napříč městem. Jed-
notlivé folklórní soubory během průvodu předvá-
děly krátká taneční i pěvecká vystoupení a v uli-
cích vládla úžasná atmosféra, kterou nezkazila ani 
krátká přeháňka. Po průvodu jsme byli ještě dětmi 
vyzváni k odvetě fotbalového utkání, což byla 
nabídka, která nešla odmítnout. Hrál se svižný 

fotbal „nahoru-dolů“, akce střídala akci. 
Strážničtí byli na odvetu motivovaní asi 
až příliš, což se projevovalo hlavně v kon-
covce. Především díky přesnější střelbě 
vyhrál tým Inter Cars tentokrát drtivě 6 : 2. 
O to urputnější bude jistě utkání při příští 
návštěvě, která se bude pravděpodobně 
konat při vinobraní a na kterou se již teď 
velmi těšíme!
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Život v Domůvku



Velký výprodej skladových zásob!

Získejte za nákup nemrznoucích kapalin 

do chladičů Cartechnic

nemrznoucí směs do ostřikovačů 

4max (-22 °C) ZDARMA!

4,5L + 2L ZDARMA
Obj. č.: 3 x CART999 CT12 PLUS 1,5L

Koncentrát nemrznoucí kapaliny do 

chladičů typu G12 1,5 l (1:1 = -36 °C) 

barva růžová

10L + 5L ZDARMA
Obj. č.: 2 x CART999 CT12 PLUS 5L

Koncentrát nemrznoucí kapaliny do 

chladičů typu G12 5 l (1:1 = -36 °C) 

barva růžová

20L + 10L ZDARMA
Obj. č.: CART999 CT12 PLUS 20L

Koncentrát nemrznoucí kapaliny do 

chladičů typu G12 20 l (1:1 = -36 °C) 

barva růžová

60L + 30L ZDARMA
Obj. č.: CART999 CT12 PLUS 60L

Koncentrát nemrznoucí kapaliny do 

chladičů typu G12 60 l (1:1 = -36 °C) 

barva růžová

Koncentrát nemrznoucí kap
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5 011,-
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1201-00-0005C
1201-00-0001C

 2 x 1201-00-0001C

1201-00-0015C

SUPER CENA!
Obj. č.: CART999 1,5L

Koncentrát nemrznoucí kapaliny do 

chladičů typu G11 1,5 l (1:1 = -36 °C) 

barva žlutá

108,-

65,-

SUPER CENA!
Obj. č.: CART999 60L

Koncentrát nemrznoucí kapaliny do 

chladičů typu G11 60 l (1:1 = -36 °C) 

barva žlutá

3 800,-

2 285,-

Koncentrát nemrznoucí 
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Akce platí do 15. 3. 2011

CENA
č.4

CENA
č.1

 

CENA
č.2

CENA
č.3

Velká jarní akce s Inter Cars!
Postaráme se o Váš servis!

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

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

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

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

Software SilverDAT II umožňuje vytvořit přesnou kalkulaci nákladů na opra-
vu vozidla, podle výrobcem stanovených norem oprav a údržby u více než 
1 450 typů osobních, lehkých užitkových, nákladních vozidel a motocyklů.
Hlavní výhody aplikace:
  přesná indikace všech variant standardní, příplatkové a mimořádné 

 výbavy v závislosti na období výroby
  možnost kalkulace ceny běžných servisních úkonů, mechanických 

 oprav a údržby
  komunikace v českém jazyce
  kalkulace oprav či podklady vytvořené pro znalecké posudky jsou 

 bezvýhradně uznávány všemi pojišťovnami jak v Německu, tak 
 postupně i v dalších zemích Evropy vč. ČR a SR.
 integrovaná identifi kace vozidla prostřednictvím VIN kódu vozidla 

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

Automatická zouvaèka EVERT 
nebo Náøaï ový vozík TOPTUL

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

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

Vyvažovaèka EVERT nebo Pneumatický 
bodový zvedák + odsávaèka PROFITOOL

Vyvažovačka Evert
 3 funkce ALU, program statického vyvážení
 samokalibrace
 samodiagnostika
 mikroprocesorový systém je doplněn integrovaným

   programem s vysokou přesností vyvažování
 LED display
 pracuje i s hliníkovými disky

březen - duben - květen

nebo

nebo

nebo nebo

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

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

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

+

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

Další info na www.vybaveniservisu.cz

Objednací íslo Kód 
akumulátoru

Nap tí 
[V]

Kapacita 
[Ah]

Startovací 
proud 

(EN) [A]
Rozm ry 

[mm] Polarita CenaMagneti Marelli - Standard068502000010 6N2-2A 6 2 - 70x47x96 P+ 199068504000010 6N4-2A 6 4 - 71x71x96 P+ 199068506000010 6N6-3B 6 6 - 99x57x111 P+ 239068501100010 6N11A-3A 6 11 - 122x62x132 P+ 462068500303210 B3L-A 12 3 32 98x56x110 P+ 299068500405610 B4L-B 12 4 56 120x70x92 P+ 299068500506510 B5L-B 12 5 65 120x60x130 P+ 409068508012410 B7L-B2 12 8 124 135x75x133 P+ 607068508124020 B7-A 12 8 124 135x75x133 L+ 619068509013010 B9L-B 12 9 130 135x75x139 P+ 608068509013020 B9-B 12 9 130 135x75x139 L+ 608068501116010 B10L-B 12 11 160 135x90x145 P+ 719068501216510 B12AL-A 12 12 165 134x80x160 P+ 699068501216520 B12A-A 12 12 165 134x80x160 L+ 689068501419010 B14L-A2 12 14 190 134x89x166 P+ 849068501419020 B14A-2 12 14 190 134x89x166 L+ 849068514190010 B14L-B2 12 14 190 134x89x166 P+ 849068501620010 B16AL-A2 12 16 200 207x71,5x164 P+ 1 199068501924010 B16CL-B 12 19 240 175x100x175 P+ 1 350068502026011 12N20AH 12 20 260 186x81x170 P+ 1 639068503018010 60-N30L-A 12 30 180 186x130x171 P+ 1 725068500405611 B4LB/SM 12 4 56 120x70x92 P+ 419068500506511 B5LB/SM 12 5 65 120x60x130 P+ 506068508012411 B7LB/SM 12 8 124 135x75x133 P+ 859068509013021 B9B/SM 12 9 130 135x75x139 L+ 749068501116011 B10LB/SM 12 11 160 135x90x145 P+ 959068501216511 B12ALA/SM 12 12 165 134x80x160 P+ 899068501419011 B14LA2/SM 12 14 190 134x89x166 P+ 999068503524010 60-N35L-A/ 12 35 240 238x131x167 P+ 1 999Magneti Marelli - AGM
068502304510 TR4A-BS 12 2,3 45 114x49x86 P+ 829068500305010 TX4L-BS 12 3 50 114x71x86 P+ 409068500407010 TX5L-BS 12 4 70 114x71x106 P+ 549068500608510 TX7L-BS 12 6 85 114x71x131 P+ 725068500609020 TX7A-BS 12 6 90 150x87x94 L+ 690068506013010 TZ7S-BS 12 6 130 113x70x105 P+ 1 249068506508520 T7B-BS 12 6,5 85 150x65x93 L+ 879068500812020 TX9-BS 12 8 120 150x87x105 L+ 710068508011520 T9B-BS 12 8 115 150x70x105 L+ 1 489068508012020 TR9-BS 12 8 120 150x87x105 L+ 1 599068508619020 TZ10S-BS 12 8,6 190 150x87x93 L+ 1 729068502026010 12N20AH-BS 12 20 260 186x81x170 P+ 1 659068501017520 T12A-BS 12 10 175 150x87x105 L+ 1 699068501018020 TX12-BS 12 10 180 150x87x130 L+ 920068501112520 T12B-BS 12 11 125 151x70x130 L+ 1 240068501121020 TZ12S-BS 12 11 210 150x87x110 L+ 1 999068511223020 TZ14S-BS 12 11,2 230 150x87x110 L+ 2 206068501220020 TX14-BS 12 12 200 150x87x145 L+ 1 050068501827010 TX20L-BS 12 18 270 175x87x155 P+ 1 705

Motocyklové 
akumulátory

Uvedené ceny jsou maloobchodní v K  bez DPH. Zm na cen vyhrazena.

AKČNÍ NABÍDKA VYBAVENÍ 
PNEUSERVISŮ PRO SEZÓNU JARO 2011Ke každému zakoupenému akčnímu setu navíc získáváte 

bonus ve formě  startovacího balíčku v hodnotě  2000Kč!

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

nabídka platí od 1/3 do 31/5

Přezouvačka 8851Tautomatická pneumatické odklápění ramene 
pneumatické blokování hlavy
Průměr pneumatiky 12’’-23’’ (vnitřní)

Průměr pneumatiky 10’’-20’’ (vnější)MOC cena:  73 900 KčAkční cena:  49 000 Kč
Akční cena:                Kč set s poloautomatickou 

Poloautomatická sezouvačka + vyvažovačka
Vyvažovačka CB956Bs LED zobrazením 4 ALU programy systém skrytého závažíautomatická kalibraceprůměr ráfku 10” až 30”

šířka 1,5” až 10”  hmotnost kola max. 75 kg
 

Poloautomatická sezouvačka + vyvažovačka
Přezouvačka RAE.2102automatická pneumatické odklápění ramene 

pneumatické blokování hlavy
Průměr pneumatiky 12’’-20’’ (vnitřní)

Průměr pneumatiky 10’’-18’’ (vnější)

Plastové kryty čelistí a hlavy 

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

MOC cena:  116 200 KčAkční cena:  99 000 Kč

Poloautomatická sezouvačka + vyvažovačka
Přezouvačka TCE4420automatická pneumatické odklápění ramene 

pneumatické blokování hlavy
Průměr pneumatiky 13’’-23’’ (vnitřní)

Průměr pneumatiky 10’’-20’’ (vnější)”

Vyvažovačka WBE4220s digitálním zobrazením 
ALU programy systém skrytého závažíelektronická snímací ramínka

průměr ráfku 12” až 30”
šířka ráfku1” až 21”  hmotnost kola max. 80 kg

MOC cena:  155 000 KčAkční cena:  129 900 Kč

+ ZDARMA

STARTOVACÍ

BALÍČEK 

+ ZDARMA

STARTOVACÍ

BALÍČEK 

Příplatek za přídavné montážní rameno jen 15 500 Kč

Příplatek za přídavné montážní rameno jen 15 500 Kč

Příplatek za přídavné montážní rameno jen 15 500 Kč

+ ZDARMA

STARTOVACÍ

BALÍČEK 

+ ZDARMA

STARTOVACÍ

BALÍČEK 

P
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v y b a v e n í  s e r v i s ů  

J A R N Í  N A B Í D K A  P L N I E K  K L I M A T I Z A C Í

P L A T Í  D O  3 1 / 5 / 2 0 1 1

Cena: 79.000,-

Cena: 68.000,-

Cena: 75.000,-

Startovací balí ek ZDARMA

Startovací balí ek ZDARMA

Balí ek zdarma obsahuje
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Startovací balí ek ZDARMA

 - doprava a zaškolení obsluhy

- UV barvivo

- UV detektor net sností

- digitální teplom r

- olej PAG46 a PAG100 

- 12 kg chladiva R134a 

- univerzální sada krytek

- univerzální sada t sn ní

- chemie pro dezinfekci klimatiza ního okruhu 

- montérky

- reklamní banner (p i nákupu plni ky VALEO)

- samolepící štítky “servis klimatizace”

Automatická plni ka VALEO

Automatická plni ka SPIN

Automatická plni ka EVERT

Nemrznoucí kapaliny Velká jarní akce Motocyklové akumulátory 

Plničky klimatizací Vybavení pneuservisů 

v y b a v e n í  s e r v i s ů  

Brno, Š, Šmahova 111, TelTell :.: . 54555  42421 61 601,01, br brrnno@no@intintercrcercarsars.czc.cz l l eseské ké BudBud joojovicvvicee, O, Okrukružnížní 7, 7, TeT T ll.:l.: 388 387 27 27 222 22 3933939 , ceskeskske.be.budeudedeudeejovjjovjoviciceiceic @in@interterrrcacarcars.cz
Hradec KrKráloálové, Bieblova 1133,333, Te Te Tel :l.: 49 494 5 225 25 25 22020 2 419419 h, hradradecec.krakralovlove@ie@intentercarcars.rs.cz cz l JihJihlava, BBukouková vá 555555/1,/1  Tel.:l  5661 11 11616 6 405054050 , jihlhlavaavava@in@in@intetercars.cz

Olomouc, UU Cu krovaru 13, Tell.: 585585 15150 30 35555, l olomo @uc@i tintercars.cz l l OstOstravravaa V, Vratratimoimo kvskvská 6á 65959,, T Tell.: 59 596 26 23737 3386, ostrava@intercars.cz
Plze , Slovansnská alej 24, Tel.: 377 449 153, plzen@intercars.cz l Praha I, Za Mototechnou 1375/7, Tel.: 251 616 779, praha@intercars.cz 

Praha II, Víde ská 452,52 Te Tel.:l  244 400 005, praha.vestec@intercars.cz l Praha III, Dopravák  749/3, Tel.: 284 686 753-4, praha.chabry@intercars.cz 
Ústí nad Labem

,
, Ho ení 2472/14, 4, Tel.: 475 223 005, ustinadlabem@intercars.cz l Velké Mezi í í, Ostr vek 30, Tel.: 566 521 155, velke.mezirici@intercars.cs.czz  

ZlíZl n, T . T. Bati 533/1, Tel.: 577 616 500, zlin@intercars.cz 
wwwww in.intertercarc s.cz      www.ww vybaveenisniservervisuisu.cz

DS150 je diagnostika jednoduchá na obsluhu, poskytující zárove  širokou škálu funkcí. 
Bezdrátová komunikace umož uje mobilní práci. Pravidelná jednoduchá aktualizace dat z 
internetu probíhá až 4x ro n . Za ízení je možné používat i po vypršení licence. Diagnostika 
se dá pouhým zakoupením TRUCK licence rozší it i pro použití na nákladní automobily.

* platí p i podepsání smlouvy o spolupráci na dobu 24 m síc  s navýšením odb r  náhradních díl  v minimální 
výši od 20 000 K  bez DPH m sí n . Pro podrobnosti o p esných podmínkách akce kontaktujte svého obchod-
ního zástupce. Nabídka platí pouze do vyprodání zásob.

Odeberte zboží za 20 000 K  m sí n  a získejte 
diagnostiku DELPHI DS150 + ro ní licenci

 ZDARMA*

Diagnostika a licence Delphi
VIP Club - adrenalin ve slovinských Alpách VIP Club - lyžování v rakouských Alpách

Prague Project 1

Týdenní akce na vybraný sortiment

j

Co jsme Vám 

                   letos již nabídli?

VIP Club - zájezd do Turecka



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

Každé druhé auto je vybaveno centrálním 
vypínacím ložiskem!

Profesionální oprava spojky vyžaduje všechny potřeb-
né součástky v originální kvalitě. LuK dodává nejširší 
sortiment spojkových sad, dvouhmotových setrva-
čníků a hydraulických vypínacích systémů.

RepSet Pro je spojková sada pro profesionální servis 
- obsahuje přítlačný kotouč nebo SAC spojku, spojko-
vou lamelu a centrální vypínací ložisko CSC.
Od jednoho dodavatele, výhodně, s jistototu komplet-
ně provedené práce.

 
 
 
Vaše výhody:
•	 Kompletní	výměna	všech	opotřebovaných	součástek
•	Perfektní	funkce,	vysoká	spolehlivost	a	záruka
•	100%	testovaná	OE	kvalita	všech	komponentů

Spokojený zákazník - jistý zisk pro Vaši autodílnu!

Sada obsahuje centrální 

vypínací ložisko.

RepSetPro – „PROFI” spojková sada 
s centrálním vypínacím ložiskem
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Vývoj modelu započal v roce 1984 z vlastní ini-
ciativy vrchního inženýra Jaguaru, Jima Randlea. 
Ten vytvořil studii vozu, který se měl postavit 
konkurenčním supersportům – konkrétně Ferrari 
F40 a Lamborghini Diablo. Přestože se z počátku 
nepočítalo se sériovou produkcí, práce na studii 
nerušeně pokračovaly. Veřejnost poprvé spatři-
la koncept s názvem XJ220 v roce 1988, kdy se 
představil na autosalonu v Birminghamu. Vůz byl 

vybaven 

motorem ze závodního modelu 
XJR-9, jehož objem byl zvětšen z původních 5,3 
na 6,2 l. Vidlicový dvanáctiválec disponoval roz-
vodem DOHC a 4ventilovou technikou. Síla mo-
toru (údajně přes 500 k – nejvíce mezi soudo-

bými sériovými vozy!) se přenášela přes přímo 
řazenou pětistupňovou převodovku na všechna 
4 adaptivně zavěšená kola. Vůz měl na délku 
přes 5 metrů a 2 metry na šířku, karoserie z hliní-
kových panelů spočívala na lehkém trubkovém 
rámu ze stejného materiálu. 

Přestože prototyp sklidil u veřejnosti nebývalý 
úspěch, stále se nepočítalo se sériovou produkcí. 
Pro tu se automobilka rozhodla až v roce 1989. 
Na výrobě automobilu spolupracoval Jaguar (re-
spektive jeho dceřiná společnost JaguarSport) se 
závodním týmem TWR. Veřejnost mohla finální 
verzi spatřit poprvé v roce 1991 na autosalonu 
v Tokiu. Do roku 1992, kdy se model konečně 
dostal do sériové výroby, doznal velké množství 
konstrukčních změn. Týkalo se to hlavně odstra-
nění pohonu všech kol, systému ABS a zástavby 
jiného motoru. Původní dvanáctiválec byl nahra-
zen dvojitě přeplňovaným vidlicovým šestivál-
cem o výkonu 542 k. Lehčí a výkonnější motor 
přispěl spolu s odstraněním pohonu všech kol 
ke zvýšení maximální rychlosti. 

Oficiálně udávaná maximální rychlost byla 
343 km/h. V roce 1993 dosáhl Martin Brudnel 
na oválu Nardo rychlosti 349,2 km/h, což odpo-
vídá zhruba rychlosti 359 km/h na rovné trati! 
XJ220 se tím stal nejrychlejším sériovým vozem 
na světě a byl zapsán do Guinessovy knihy re-
kordů. Zápis však vydržel pouhý rok, kdy byl 
Jaguar na stejném místě poražen o 22 km/h 
další legendou, McLarenem F1. Přestože vý-
kony překonával veškeré supersportovní vozy 
své doby, interiér byl luxusní ve jménu tradice 
značky. O pohodlí posádky se starala měkká, 
kůží čalouněná sedadla, autorádio a klimatizace. 
Ambice automobilky o 350 prodaných vozech 
se bohužel nenaplnily. Kromě nárůstu ceny 
(z ohlášené ceny 361 000 liber se konečná cena 
vyšplhala na astronomických 403 tisíc liber!) zá-
jemce odradila i recese, která počátkem 90. let 
zasáhla také trh supersportovních vozů. Nic to 
ale nemění na faktu, že Jaguar vytvořil vynikající 
automobil s úžasným vzhledem, ohromným vý-
konem a vynikajícími jízdními vlastnostmi.

i n f o r m a c e  p r o  v á s

Technické parametry Jaguar XJ220 

Délka:                                                 4 928 mm

Šířka:                                                   2 007 mm

Výška:                                               1 143 mm

Rozvor náprav:                                    2 642 mm

Rozchod kol vpředu/vzadu:               1 709 / 1 587 mm

Pohotovostní hmotnost:                1 375 kg

Motor:                                            Vidlicový šestiválec 2 936 ccm

Vrtání x zdvih: 94 x 84 mm, rozvod 2xOHC

Kompresní poměr 8,3 : 1, vstřikování paliva a zapalování Zytek

Přeplňování dvojicí turbodmychadel Garret T3, plnicí tlak 1 bar

Největší výkon 404 kW / 7 200 ot. / min

Největší točivý moment 644 N.m / 4 500 ot. / min

Převodovka:                                  Pětistupňová s přímým řazením

Pohon:                                          Zadních kol

Zavěšení kol:                             Lichoběžníkové s vinutými pružinami vpředu i vzadu

Největší rychlost:                            343 km/h

Zrychlení z 0 na 96km/h:                  3,8 s

Počet vyrobených kusů:    281

Jaguar XJ220 
na jeden rok
nejrychlejší auto světa
Model XJ220 se stal bezesporu jednou z legend, která opustila brány automobilky Jaguar. Jednalo se 
o první model značky se šestiválcovým, navíc přeplňovaným motorem uloženým uprostřed a zároveň 
o nejrychlejší sériově vyráběný vůz světa. Ale vezmeme to pěkně popořadě.
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i n f o r m a c e  p r o  v á s

Poslat email už dnes zvládne každé malé dítě. 
Tento úkon je tak snadný a běžný, že jej společ-
nost přijala jako standardní způsob komunikace, 
který používají všichni. Emailová komunikace je 
však dnes na velmi mizerné úrovni a mnozí 
si myslí, že je úplně jedno, jak email napíší. 
Přitom tomu tak není. Aby byl email vůbec k pře-
čtení a na úrovni, měl by jeho odesílatel dodr-
žovat několik základních pravidel, která jsou sluš-
ností. Podívejme se na ta nejdůležitější.

1. DoDržujTe všeChny náležiTosTi
Každý email má mít nejen příjemce, ale i vypl-
něný předmět a  text zprávy. Oblíbeným ne-
švarem uživatelů je posílat emaily bez předmětu 
nebo třeba jen s internetovou adresou bez další-
ho textu. Napište několik takových emailů a brzy 
jistě začnou končit ve spamu. Pokud to však 
nechcete, vždy vyplňte předmět zprávy a přilož-
te aspoň nějaký text, i když není vždy třeba. Ale 
nikdy neposílejte jen emaily s přílohou, bez textu, 
nebo jen s internetovou adresou.

2. DbejTe na slušnosT a pravopis 
Stejně jako ručně psaná korespondence měly by 
i emaily držet jistou úroveň slušnosti a povinných 
náležitostí. Vždy je tedy vhodné začít oslovením 
a  na  konec emailu připojit podpis. Text by 
měl dodržovat zásady slušného chování a věcné 
argumentace. Taktéž doporučuji používat vykřič-
níky jen velmi opatrně. Pokud si píšete s někým 
neznámým, vyhněte se ironii nebo vtipům. 
Příjemce je nemusí pochopit a mohl by se urazit. 
Rovněž je dobré nezapomínat na pravopis. Při 
pohledu do internetových diskuzí člověk rychle 
zjistí, na jak špatné úrovni dnes u uživatelů je. Po-
kud nechcete, aby vás příjemce bral za ignoranta 
a negramotu, doporučuji si po sobě vždy email 
přečíst a pravopis i překlepy opravit. Hodně po-
mohou slovníky pro automatickou kontrolu pra-
vopisu, ale nezapomeňte, že ty nezvládnou vše 
a poradí si jen s tím základním.

3. neposílejTe hoaX
Je hezké, že máte rádi prezentace s roztomilými 
zvířátky nebo chcete varovat celý svět, že bude 
icq placené. Ale přesně takové zprávy lze zařa-
dit do kategorie hoaxu. I když často tyto zprá-
vy vyhrožují tím, že pokud je nepošlete, budete 
mít 20 let smůlu, nevěřte jim a raději je ihned 
smažte. Jsou odpadem, který na  svět nepa-
tří. Pokud jej někomu bez výslovného svolení 
pošlete, zřejmě vás v lásce mít nebude a pomyslí 
si ještě nehezké věci o vaší inteligenci.

4. pišTe kráTCe a výsTižnĚ
Píšete email proto, že chcete, aby jej někdo četl. 
Čas je ovšem drahý, takže pište krátce a věcně. 
Nikdo nechce číst dlouhé zprá-
vy, to není efektivní. V takovém 
případě je lepší raději zvednout 
telefon nebo zavolat na Skype.

5. nepišTe v poDnapilém sTavu
Z vlastních zkušeností i cizích jistě víme, že není 
dobré psát po  pár skleničkách, ani v jiném 
neobvyklém stavu. To se týká rovněž situace, kdy 
vás třeba naštve email, který vám přišel, a vy 
toužíte ihned odepsat a pořádně si vylít zlost. 
V takových případech je dobré se uklidnit a raději 
nechat psaní emailu na další den. Jinak byste to-
tiž mohli poslat zprávu, které byste mohli později 
velmi litovat.

6. nejsTe anonymní!
Pokud někomu posíláte email, jednejte tak, jako 
by stál příjemce u vás. Počítač a internet dávají 
pocit anonymity a při něm mnozí ztrácejí zábra-
ny. Někteří tak mohou nasbírat při psaní emailu 
více odvahy, než by tomu bylo při bezprostřední 
komunikaci. Na internetu nejste v žádném pří-
padě anonymní, a i když si třeba založíte novou 
adresu, vždy je možné vás vystopovat. Nedopo-
ručuji tak psát výhružné ani jiné emaily, dotyčný 
adresát by vás mohl nemile překvapit u vašich 
dveří.

7. nezapomínejTe na přílohu
Zřejmě nejklasičtější chybou, jakou uživatelé dě-
lají, je zapomenutí přílohy. Celý email o ní píšete 
a nakonec bez váhání kliknete na tlačítko odeslat. 
Příloha však není připojena. To je situace, která se 
snad stala každému a neustále se opakuje. Dej-
te si na přílohy větší pozor. Raději si vypěstujte 
zvyk vždy před odesláním pomyslet na přílohu. 
Pokud si uděláte takovou asociaci s odesíláním 
každé zprávy, na přílohu už nikdy nezapome-
nete. Gmail například umí připomenout přílohu, 
pokud ji v textu zmíníte, ale ani on není stopro-
centní.

závĚr
Správně napsaný email je radost číst a naplno 
při něm můžete využít možností, které vám elek-
tronická komunikace přináší. Naopak špatně na-
psaný email nedělá svému autorovi příliš dobré 
jméno a nemusí být vůbec kladně vyřízen. Vždy 
dbejte na zmíněné zásady a doporučení. Nic 
jimi nepokazíte a můžete se tak vyvarovat nepří-
jemným překvapením či konfliktům s příjemci.

P e t r  E n d l e r
I T  a d m i n i s t r á t o r

7 pravidel 
pro správné 
psaní emailů
Napsat email už dnes umí každý. Ale ne všichni to umějí dobře. Existuje totiž několik 
nepsaných pravidel, která by měl každý z nás dodržovat. Jaká to jsou a jakých chyb 
bychom se měli vyvarovat?
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i n f o r m a c e  p r o  v á s

Nové internetové stránky společnosti Inter Cars 
– www.intercars.cz přinášejí moderní design, 
spojující praktičnost 
s elegancí. Oproti 
starým stránkám se 
vyznačují přívětivým 
uživatelským prostře-
dím s přehledným 
členěním jednotli-
vých kategorií. Jejich 
prostřednictvím bu-
dete neustále v ob-
raze a neunikne vám 
žádná podstatná in-
formace, jako napří-
klad nejrůznější no-
vinky v sortimentu či 
pořádané akce. Sou-
částí jsou i informace 
o tom nejvhodnějším 
softwaru pro vaše 
podnikání v oblasti 
autoopravárenství, 
software si můžete ze stránek rovnou objednat, 
či požádat o doplňující informace. 

Díky novým stránkám máte mimo jiné také pří-
ležitost dozvědět se více informací o dodavate-

lích, historii firmy i dalších aktivitách společnosti 
Inter Cars, jako je například FLEET PROGRAM, 

servisní síť Q-SERVICE či prodej garážového 
vybavení. Internetové stránky dvou posledně 
zmiňovaných aktivit (www.q-service.eu a www.
vybaveniservisu.cz), které byly postupně spouš-
těny v nedávné době, odstartovaly také tvorbu 

nových stránek Inter Cars. V současnosti jsou tak 
všechny důležité aktivity Inter Cars zastoupeny 

na „síti sítí“ a jejich 
společným jmeno-
vatelem je jedno-
značná příslušnost 
k Inter Cars, moderní 
vzhled a snadná ori-
entace. 

Nové stránky rovněž 
umožňují přímé pro-
pojení s WebCatem 
- stále populárnějším 
internetovým kata-
logem sortimentu 
Inter Cars. Jedním 
kliknutím se dosta-
nete i na Facebook 
nebo YouTube, což 
vám umožní nepro-
pásnout žádnou no-
vinku.

Věříme, že si nové stránky (a možnosti, které 
nabízejí) oblíbíte a stanou se vaším užitečným 
pomocníkem při získávání informací a komuni-
kaci s námi. 

Internetové stránky Inter Cars
v novém kabátě

Internetové stránky garážového vybavení a servisního konceptu Q-SERVICE, které byly spuštěny v půběhu uplynulého roku..

www.vybaveniservisu.cz www.q-service.eu 
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Optimální ochrana
Řada žhavících svíček D-Power vás  připraví  na zimu, protože D-Power nabízí :

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

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

d_power_210x297:d_power_210x297  15.08.2007  8:21 Uhr  Seite 1

Inter Cars Ústí nad 
Labem

Hoření 2472/14, 400 11 Ústí 
nad Labem

 Tel.:  475 223 005-8
 Fax:  475 207 196
 Mobil:  724 586 444

 E-mail:  ustinadlabem@intercars.cz

Inter Cars Jičín
Textilní ulice
506 01 Jičín

 Mobil:  725 964 829
 Mobil:  606 094 948
 E-mail:  jicin@intercars.eu

Inter Cars Brno
Šmahova 111

627 00  Brno-Slatina
 Tel.:  545 421 601-3
 Fax:  545 421 600
 Mobil:  724 564 001

E-mail: brno@intercars.cz

Inter Cars České Budějovice
Okružní 7

370 01  České Budějovice
 Tel.:  387 222 393-6
 Fax:  387 420 294
 Mobil:  739 079 460

E-mail: ceske.budejovice@intercars.cz

Inter Cars Hradec Králové
Bieblova 133

500 03  Hradec Králové
 Tel.:  495 220 419
 Fax:  495 510 702
 Mobil:  602 522 978

E-mail: hradec.kralove@intercars.cz

Inter Cars Jihlava
Buková 555/1
586 01  Jihlava

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

E-mail: jihlava@intercars.cz 

Inter Cars Olomouc
U Cukrovaru 13

770 10  Olomouc
 Tel.:  585 150 355
 Fax:  585 313 456
 Mobil:  602 959 606

E-mail: olomouc@intercars.cz

Inter Cars Ostrava
Vratimovská 659

718 00  Ostrava – Moravská Ostrava
 Tel.:  596 237 386-7
 Fax:  596 237 334
 Mobil:  602 201 224

E-mail: ostrava@intercars.cz

Inter Cars Plzeň
Slovanská alej 24

301 00  Plzeň
 Tel.:  377 449 153
 Fax:  377 447 178
 Mobil:  602 185 771

E-mail: plzen@intercars.cz

Inter Cars Praha I
Za Mototechnou 1375/7

155 00  Praha 5 – Stodůlky
 Tel.:  251 616 779
 Fax:  251 618 265
 Mobil:  731 157 227

E-mail: praha@intercars.cz

Inter Cars Praha II
Vídeňská 452

252 42  Praha – Vestec
 Tel.:  244 400 005
 Fax:  244 400 190
 Mobil:  724 805 884

E-mail: praha.vestec@intercars.cz

Inter Cars Praha III
Dopraváků 749/3

184 00  Praha 8 – Dolní Chabry
 Tel.:  284 686 753-4
 Fax:  284 686 755
 Mobil:  721 999 991

E-mail: praha.chabry@intercars.cz

Inter Cars Velké Meziříčí
Ostrůvek 30

59 401 Velké Meziříčí
 Tel.:  566 521 155
 Fax:  566 522 074
 Mobil:  777 720 963

E-mail: velke.mezirici@intercars.cz

Inter Cars Zlín
Tř. T. Bati 533/1

760 01  Zlín
 Tel.:  577 616 500-1
 Fax:  577 616 509
 Mobil:  602 542 010

E-mail: zlin@intercars.cz

NOVÝ SHOWROOM

NOVá    pObOčka

Již brzy otevřeme!



8 denní pobyt na Kubě 

4 denní pobyt v Abú Dhabí

4 denní plavba holandskými kanály

Lyžování v Alpách

Relaxační 8 denní pobyt v Řecku

Věrnostní program společnosti


