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O Inter Cars
Společnost Inter Cars patří mezi největší distributory náhradních dílů pro osobní 
a nákladní automobily v Evropě a její historie se datuje od roku 1990. Inter Cars 
je členem mnoha mezinárodních organizací, např. ATR International AG, APRA či 
PROREP*.

Naše přednosti:

 Přes 1 milion položek náhradních dílů pro osobní i nákladní automobily, motocykly, 
  profesionální nářadí a vybavení servisů, pneumatiky 

 Největší centrální sklad náhradních dílů ve střední a východní Evropě, s rozlohou více 
  než 20 000 m2

 Nejširší multibrandingová nabídka automobilových dílů a servisního vybavení, včetně 
  vlastních privátních značek. Každý zákazník si tak může vybrat nejvýhodnější výrobek 
  z hlediska ceny, značky a kvality

 Přímá spolupráce s více než 200 předními světovými výrobci automobilových dílů, 
  z nichž většina jsou dodavatelé do prvovýroby

 Celoevropská působnost se zastoupením kromě Česka a Polska také na Slovensku, 
  Maďarsku, Chorvatsku, Litvě, Ukrajině, Rumunsku, Belgii a Itálii s více jak 250 pobočkami

 15 poboček v největších městech jednotlivých regionů ČR, konkrétně 3x v Praze, Brně, 
  Českých Budějovicích, Hradci Králové, Jičíně, Jihlavě, Kladně, Olomouci, Ostravě, 
  Plzni, Ústí nad Labem, Velkém Meziříčí a Zlíně

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

 Propracovaná logistika, využívající nejmodernější technologie, zaručuje výbornou 
  dostupnost zboží a jeho každodenní doplňování z centrálního skladu v Polsku

 Více než 250 tisíc položek s dodávkou do 24 hodin

 Profesionální elektronický katalog s možností on-line objednávání zboží

 Vlastní síť nezávislých autoservisů Q-SERVICE 

 FLEET Program v celé Evropě prostřednictvím zahraničních poboček Inter Cars

  

* ATR International AG - mezinárodní sdružení distributorů náhradních dílů; APRA - sdružení společností zabývajících se regenerací náhradních dílů; PROREP - celoevropské 
sdružení společností zabývajících se distribucí motorových dílů.
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Prováděné servisní úkony

 Běžná údržba a intervalové prohlídky 

 Sériová diagnostika: 
   vyhledání závady a nastavení parametrů  
   prostřednictvím komunikace s řídicí 
   jednotkou vozidla

 Rychloservis: 
   výměna oleje
   výměna fi ltrů
   výměna brzdových komponentů
   výměna výfuků

 Kompletní mechanické opravy: 
   řízení
   odpružení
   tlumení
   brzdová soustava
   spojky

 Kompletní opravy po haváriích: 
   klempířské práce
   lakýrnické práce

 Pneuservis: 
   sezónní výměna pneumatik
   vyvážení kol
   uskladnění mimo sezonu

 Měření a seřízení geometrie

 Servis klimatizací:
   plnění
   dezinfekce
   výměna pylového fi ltru
   test těsnosti

 Doplňkové a administrativní služby
  (dle dohody)

 vyzvednutí a přistavení vozidla
             poskytnutí náhradního vozidla

Výměny: přední brzdové kotouče a 
destičky + motorový olej s fi ltrem oleje + 
fi ltr vzduchu + zapalovací/žhavicí svíčky

Ceníková 
cena dílů 
(Kč bez DPH)

Hodinová 
sazba

(v Kč bez DPH)

Normočas 
pro uve-

dené výkony
 v hod.

Celkem za servis       
(práce + díly) 

(v Kč bez DPH)

Úspora ve 
FLEET SERVISU

(v Kč bez DPH) 

Úspora ve 
FLEET SERVISU    

(v %) 

Fabia OE* 4 964     508     2,1 6 096     
-1 272     -21

Fabia FLEET SERVIS** 3 879     450     2,1 4 824     

Octavia OE* 9 594     520     2,4 10 947     
-3 636   -33

Octavia FLEET SERVIS** 6 231     450     2,4 7 311     

Peugeot Partner OE* 9 631     590     2,2 10 923     
-2 150     -20

Peugeot Partner FLEET SERVIS** 8 154     450     2,2 8 773     

Peugeot Boxer OE* 18 010     590     2,9 18 010     
-5 403     -30

Peugeot Boxer FLEET SERVIS** 12 607     450     2,9 12 607     

FLEET Program Inter Cars
Pro střední a velké fi rmy nabízíme kompletní převzetí správy servisní údržby a oprav 
fi remních vozidel za předem stanovených pravidel, jako jsou pevná sazba hodinové 
práce, sleva na náhradní díly dodané od Inter Cars či předkalkulace každé zakázky 
a jejich autorizace. KLIENT má zcela pod kontrolou své náklady do vozového parku.

FLEET

*OE – cena originálních dílů + cena práce ve značkových servisech (použity snížené sazby u výměny oleje)
**FLEET SERVIS – cena dílů ze sortimentu Inter Cars (7/2011) + cena práce v síti FLEET SERVISŮ (průměrná hodinová sazba v Praze)

Porovnání nákladů za opravu ve značkovém (OE) servisu a FLEET SERVISU

Specifi kace uvedených vozů: Škoda Fabia 1.2 12V, 47kW,  r.v. 2003-2007, Škoda Octavia 1.9 TDI , 77kW, r.v. 2005, Peugeot Partner 1,6 HDi, 66kW, r.v. od IV/2008, Peugeot Boxer  2.2HDi, 88kW, r.v. 2008
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Legislativa

Již více než 9 let umožňuje evropská komise prostřednictvím tzv. Blokové výjimky údržbu a opravy 
vozidel v záruce mimo autorizované servisy. Nejnovější Nařízení Komise (EU)  č.461/2010 (nahrazuje 
původní č.1400/2002) navíc nařizuje, že záruky poskytované výrobcem vozidla, nesmí být v závis-
losti na použití náhradních dílů od výrobce vozidla, nebo nesmí být podmíněno opravami a údržbou 
vozidel v autorizované síti, a to jak z hlediska běžné záruční doby, tak i prodloužené.

Hlavní nabízené výhody

  Údržba / opravy vozidel všech značek jedním nezávislým autorizovaným servisem

  Úspora nákladů na servis vozového parku
  Výhodné ceny práce v autoservisech - jednotné ceny za mechanickou práci na území celé ČR 
  Výhodné ceny kvalitních náhradních dílů te sortimentu Inter Cars Česká republika, s.r.o.
   - díly pro běžnou údržbu a servis výrazně levnější oproti dílům dodávaným výrobci automobilů 
   automobilů, navíc poskytneme slevu z cen uvedených v aktuálním ceníku Inter Cars
  Kalkulace ceny zakázky dle časových norem předepsaných výrobci vozidel
 
Transparentnost a možnost kontroly nákladů na vozový park

  Žádný paušální poplatek

  Garantovaná kvalita oprav i použitých dílů

  Rychlost

  Inter Cars jako jediný partner pro kompletní řešení zakázky
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Sortiment dílů Inter Cars

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

Výrobky uvedených značek dodávané fi 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.

Reference

Mezi klienty FLEET Programu Inter Cars patří tyto společnosti:

TESCO Novartis ALD Automotive Business Lease
Johnson & Johnson Sandoz LeasePlan Procter&Gamble
Nestlé VB Leasing Raiffeisen Leasing YIT
Toyota Material Handling Plannja Würth Express
Allianz Bank Eiffage Coface Šindy
TELOMAR Mountfi eld Teko Technology AV MEDIA
Dallmayr Vending & Offi ce

V případě zájmu zpracujeme

  Konkrétní nabídku s doporučením vhodného servisu 

  Srovnávací kalkulaci ceny servisních úkonů 

  Poskytneme další doplňující informace

  Nabízíme Vám provedení zkušební opravy na jednom vozidle do výše            
  5 000 Kč bez DPH za cenu 1 Kč !*

Vybrat si můžete jakýkoliv servisní úkon, např. výměnu oleje a fi ltru, výměnu brzdových   
    destiček a kotoučů, výměnu tlumičů pérování, výfukového systému apod.

  Zároveň Vám při této příležitosti představíme konkrétní autoservis

  *Nabídka platí v případě následného uzavření servisní smlouvy. V opačném případě bude servisní úkon přefakturován za podmínek uvedených v nabídce.
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Kontakty:

Václav Chrenšč, manažer projektu IC Fleet
mobil: 724 251 025 
e-mail: vaclav.chrensc@intercars.eu

Jan Růžička, technický asistent
mobil: 724 454 706 
e-mail: jan.ruzicka@intercars.eu

FLEET

FLEET

HOT LINE

po-pá 8:00 - 18:00
mobil: 724 454 706
e-mail: fl eetcz@intercars.eu


