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SI NEVYBRALI?

VYZRAJTE NA EET S NEJLEPŠÍM 
ŘEŠENÍM NA TRHU

DÁRKOVÁ POUKÁZKA
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Zákazník:
Číslo:
Pobočka:

Ike Intercarson

NA GARÁŽOVÉ 
VYBAVENÍ 

DLE VLASTNÍHO 
VÝBĚRU

Poukaz na garážové vybavení musí být vyčerpán jednorázově, v plné výši, 
nejpozději do 31. 7. 2018. Poukaz není směnitelný za hotovost. V případě, že hod-
nota garážového vybavení přesahuje hodnotu poukazu, může odběratel zbývající 

C9x445
Penízov

i CiC Kč

ÁZKAA

Dárková poukázka GE

Dárkový poukaz na garážové vybavení 
v hodnotách 1 000, 2 000, 5 000 nebo 
10 000 Kč.

Dálniční známka 2018

Dálniční známka pro osobní  vozidla
a automobily do 3,5t na rok 2018.

Montérky - kombinéza

Montérky - lacl

Montérky - blůza

KVALITNÍ PITÍ 
NA KVALITNÍ PÁRTY
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Akce probíhá od 2. 10. 2017 do 30. 11. 2017 a platí jen pro registrované zákazníky Inter Cars Česká republika s.r.o.. Účastí v akci zákazník souhlasí se všeobecnými smluvními podmínkami, se kterými bude zákazník sezná-
men při registraci do akce. Obrázky jsou pouze ilustrativní. Právo na tiskové chyby a chyby v sazbě vyhrazeno!

Rumy 

1 1 Captain Morgan Spiced 1L / 3L
Captain Morgen Spiced Gold je jamajský rum s neopakovatelnou 
chutí. Zraje celý rok v dubových sudech, kde je obohacován unikátní 
tajnou směsí bylin a koření. Legendární kapitán Henry Morgan byl 
jedním z nejobdivovanějších bukanýrů 17. století. Proslul odvahou při 
objevitelských expedicích na Barbados a Jamajku. 

2 2 Legendario Elixir 0,7L 
Legendario Elixir je kubánský rum s bohatou jemnou sladkou chutí. 
Vyrábí se na Kubě od roku 1945 z nejlepší vybrané cukrové třtiny.  Elixír 
je vyráběn ze sedmiletého kubánského rumu, ve kterém se po dobu 
jednoho měsíce macerují rozinky.

3 3 Zacapa 23Y 1L 
Rum Zacapa Centenario je 23 let zrající guatemalský rum vyráběný 
v omezeném množství z panenských šťáv cukrové třtiny. Má krásnou 
láhev s tradičním pleteným pruhem z palmového listí. Pět let po sobě 
získal zlatou medaili na mezinárodním festivalu Karibské rumové týd-
ny a v roce 2002 byl uveden do síně slávy jako první a dodnes jediný 
rum na světě.

4 4 Zacapa XO 0,7L 
Zacapa X.O. je bez nadsázky jedním z nejlepších rumů. Zraje meto-
dou Solera, obsahuje tedy směs rumů ve stáří od 6 do 25 let. Ve fi nální 
fázi zraje ve francouzských dubových sudech po koňaku. Výsledkem 
je dokonalá kombinace sladkosti, koření a ovoce. Láhev je uložena v 
luxusní kazetě.

5 5 Diplomatico Reserva Exclusiva 0,7L 
Diplomático Reserva Exclusiva je venezuelský tmavě zlatý rum vynika-
jící kvality. Je destilovaný z melasy v měděných kotlíkových zařízeních 
a zraje v průměru dvanáct let v sudech po bourbonu.  Na etiketě 
rumu najdete Dona Melendeze, který byl
v kraji znám jako sběratel ušlechtilých rumů. 

6 6 Diplomatico SV 2002 0,7L 
Diplomático Single Vintage 2002 je limitovaná edice slavné palírny 
vyrobené ze sklizně  roku 2002, což byl jeden z nejlepších let co se 
týče sklizně cukrové třtiny. Zrál 12 let v sudech po bourbonu a single 
malt whisky a další rok dozrával v sudech po sherry.

Whisky 

7 7 Jack Daniels 1L 
Jack Daniel´s Old No. 7 je nejprodávanejší americkou whiskey na světě. 
Vyrábí se v Lynchburgu ve státě Tennessee. Výroba je specifi cká tím, 
že whiskey několik dnů  protéká přes třímetrovou vrstvu dřevěného 
uhlí z javoru cukrového, který whiskey dává její typické kouřové aroma 
a jemnost. Zraje ve vypálených dubových sudech.

8 8 Chivas Regal 12 1L 
Dvanáctiletá skotská whisky se vyrábí ze směsi různých sladových 
a obilných whisky zrajících minimálně 12 let, má nezaměnitelnou 
chuť a charakter. Je držitelem mnoha ocenění.

9 9 Johnnie Walker Black Label 1L 
Nejprodávanější luxusní skotská whisky na světě. Oblíbená značka 
Winstona Churchilla, která získala nejvíce ocenění na světě. Je 
složena z více než 40 vybraných sladových a obilných whisky zrajících 
nejméně 12 let, řada z nich však více než 20 let v dubových sudech. 
Zaujme krásně zlatou barvou, jemně sladkou vůní a dlouze odezníva-
jícím hedvábným koncem.

10 10 Laphroaig 10Y 0,7L 
Whisky, která nezná kompromis a jež dodává ryzí a nefalšovaný pocit 
skotských ostrovů - má v sobě velmi málo ovocnosti, jen náznak na-
sládlosti, spoustu rašeliny, kouře a soli. Jméno Laphroaig znamená 
„překrásná dutina u širokého zálivu“. Této palírně propůjčil svou 
královskou pečeť princ Charles.

11 11 Talisker 10Y 0,7L 
10letá whisky, která v sobě spojuje dokonalou harmonii ovocnosti, 
rašeliny, štiplavosti a kouře. Vyrábí se na ostrově Skye při severozáped-
ním pobřeží Skotska. Byla základní součástí vybavení britské armády 
v Indii v 19, století. Je nositelka 6 zlatých medailí v různých soutěžích.

12 12 Lagavulin 16Y 0,7L
Lagavulin 16y Old Islay je plná, kouřová a rašelinová 16letá jedno-
sladová whisky.  Je prvotřídním reprezentantem daného regionu. La-
gavulin má jantarovou barvu. 

13 13 Johnnie Walker Blue Label 0,7L 
Whiskey Johnnie Walker Blue Label je považována za jednu 
z nejluxusnějších whisky na světě. Obsahuje až šedesátileté sladové 
a obilné whisky. Množství produkovaných lahví je omezeno - každá 
láhev je číslována. Unikátní vyzrálost, plná stavba i hedvábná 
a rašelinová chuť uspokojí i toho nejnáročnějšího znalce.

Koňaky 

14 14 Metaxa 12* 0,7L 
12* Metaxa nádherné medové barvy zraje nejméně 12 let v sudech 
původem z francouzské oblasti Limousin. Vyrábí se destilací révového 
vína vyrobeného z velmi zralých hroznů. Po dosažení požadované zra-
losti se destilát na rozdíl od všech brandy míchá s archivními ročníky 
řeckých muškátových vín a extraktem ze směsi bylin a růžových 
okvětních lístků, jejíž složení je tajemstvím výrobce.

15 15 Hennessy VS 0,7L 
Hennessy Very Special  je komponován ze 40 eaux-de-vie (pálenek), 
které pocházejí výhradně ze čtyř prvních oblastí regionu Cham-
pagne. Má jemnou ovocnou vůni, která prozrazuje dřevité a lehce 
lískooříškové alkoholové tóny. Chuť je po ovoci a dubu.

16 16 Martell VSOP 0,7L 
10-12letý mimořádně kvalitní koňak kategorie Very Superior Old Pale 
je tvořen namíchanými eaux-de-vie (pálenkami) ze čtyř nejlepších 
částí regionu Cognac. Barva je jantarová, aroma připomene citron, 
lékořici, hrozinky a švestky. Vše rámuje nádech dubového dřeva, ve 
kterém koňak zraje. Má příjemnou, velmi jemnou vůni hroznů se 
sytými tóny vanilky a dubového dřeva. Zakončení je velice vyzrálé 
a dlouhé. 

17 17 Rémy Martin XO 0,7L 
Tento koňak je lahodnou kombinací více než 400 eaux-de-vie (pále-
nek), které zrají 8 - 40 let. Ve vůni i chuti se projevuje relativně dlouhé 
zrání v pečlivě vybíraných sudech z limousinského dubu. Každá láhev 
má své výrobní číslo, tzn. každá láhev je originál.

Vína, která pomáhají

Renomované argentinské vinařství Casa Bianchi vytvořilo společně 
s nejlepším fotbalistou světa řadu vín L10. Nejenže báječně chutnají, 
ale také pomáhají. Část výtěžku z každé prodané láhve putuje Nadaci 
Leo Messi podporující sociálně znevýhodněné a ohrožené děti.

18 18 L10 Torrontés, Casa Bianchi, Mendosa, Argentina
L10 Torrontés je  suché bílé víno se svěží kořenitou intenzivní vůní 
s tóny tropického ovoce, zralých citrusů, bílých květů a růží, typickou 
pro tuto argentinskou národní odrůdu. Koncentrovaná chuť ovoce, 
která přetrvává, vybízí k dalšímu napití. Díky vyšší kyselince je šťavnaté 
a osvěžující. Hodí se báječně k sýrům, kořeněným jídlům, mořským 
plodům a rybám.

19 19 L10 Premium Malbec, Casa Bianchi, Mendosa, Argentina
L10 Malbec Premium  je suché robustní prémiové víno s  intenzivní 
tmavě purpurovou barvou a vůní zralých švestkách, třešní a jemným 
dotekem koření. Má vyzrálé taniny a příjemný dlouhý sametový závěr. 
Báječně doprovodí hovězí steaky a čokoládové dezerty.

Vína z nejvýše položených vinic na světě

Nejstarší argentinské vinařství Colomé se nachází v oblasti Salta 
v nadmořské výšce neuvěřitelných 1.700 - 3.111 metrů nad mořem. Vy-
soká nadmořská výška je zárukou dosažení optimální zralosti hroznů 
vystavených hřejivému slunečnímu svitu. Rozdíly teplot mezi dnem 
a nocí čítající až 20 °C pak poskytnou hroznům dostatečnou svěžest. 

20 20 Colomé Estate Malbec, Salta Argentina, 2.700 m. n. m.
Víno z hroznů rostoucích v nejvýše položených vinicích světa tvoří za-
jímavá kombinace několika odrůd – 85% Malbec a 15% Tannat, Ca-
bernet Sauvignon, Syrah a Petit Verdot. Nejprve zaujme svou tmavou, 
sytě granátovou barvou a intenzivní vůní ostružin, černého rybízu, 
třešní, malin s tóny fi alek a koření. V chuti ohromí svou intenzivní pl-
ností a sametovými vyzrálými taniny s tóny zralého tmavého ovoce. 
Báječně se snoubí s pokrmy z červeného masa, zvěřiny a zrajícími sýry.

21 21 Amalaya Torrontés / Riesling, 1.700 m. n. m.
Cuvé odrůd Torrontés (85%) a Riesling (15%) pocházejících z  vinic 
ležících v oblasti Salta v  1.700 metrech nad mořem. Voní po bílých 
květech, zralých citrusech a peckovinách.  V chuti je svěží, plné s tóny 
nektarinek, meruněk a pomela, s minerálními podtóny. Elegantní, 
koncentrované víno, se středním tělem a příjemnou kyselinkou se 
skvěle hodí se k rybám, mořským plodům, salátům a těstovinám.

Vína z konce světa 

Vinařství Bodega del Fin del Mundo se nachází severozápadně od 
hlavního města Argentiny, Buenos Aires - bezmála 1.000 km dale-
ko, v mladém vinařském regionu. Název vinařství „Bodega Del Fin 
Del Mundo“ v  překladu znamená "vinařství z konce světa", neboť 
nekonečná vzdálenost provincie Neuquén v Patagonii konec světa 
opravdu připomíná. Skalnatá a písečná půda a vysoké teplotní rozdíly 
mezi dnem a nocí činicí více než 20% poskytují výjimečné podmínky 
pro pěstování révy. To jim dodává intenzivní barvu, dobrou strukturu 
a příjemnou kyselinku. 

22 22 Reserva Chardonnay, Del Fin Des Mundo, Patagonia, 
 Argentina
Lahodné Chardonnay z konce světa intenzivní žluté barvy se zelen-
kavými odlesky zaujme jemnou vůní tropického ovoce, toustu a va-
nilky. Harmonické víno s dobrým tělem a strukturou s chutí broskví, 
zralých jablek a dotekem dubového dřeva zrálo 8 měsíců v dubových 
sudech. Skvěle doprovodí bílé maso, od ryb a mušlí až po kuře, 
vepřové a další bílá masa.

23 23 Special Blend, Del Fin Des Mundo, Patagonia, Argentina
Vlajková loď vinařství Del Fin Del Mundo je jedním z  nejlépe hod-
nocených vín Latinské Ameriky. Skrývá v sobě lahodnou směs odrůd 
Malbec (40%), Cabernet Sauvignon (40%) a Merlot (20%). Víno tem-
né purpurové barvy s  intenzivním aroma červeného ovoce, ostružin 
s dotekem ořechů a koření je v chuti velmi elegantní s nádechem 
čokolády a tabáku a  dlouhým sametovým závěrem. Jedná se 
o exkluzivní víno s potenciálem zrání 8-10 let, které si zaslouží dekan-
taci a použití velkého skla typu Bordeaux. 

Magnum vína 1,5L

Magnum není jen nanuk, ale též název dvojitého balení vína o obsahu 
1,5 litru. Magnum láhve neobsahují jen dvojitou dávku vína, ale také 
dvojitou dávku dojmů a potěšení díky lepším podmínkám pro zrání. 
Skvěle se hodí rodinnou oslavu, jelikož se o obsah láhve může podělit 
množství hostů.

24 24 Prosecco Spumante Doc Extra Brut, Magnum 1,5L Vinicola 
 Serena, Treviso, Itálie
Suché šumivé víno s  intenzivním perlením vyrobené tradiční meto-
dou Charmat z odrůdy Glera. Osloví vás vůní bílých květů a zelených 
jablek a elegantní mírně nasládlou chutí. Hodí se skvěle jako aperitiv 
či ke snoubení s předkrmy, rybami či zeleninovými pokrmy. Podávejte 
ho vychlazené na teplotu 7-9°C.

25 25 Gloriso Crianza Magnum 1,5L, Bodegas Palacio, Rioja 
 lavesa, Španělsko
100% Tempranillo středně intenzivní granátové barvy pochází 
z vinařství Bodegas Palacio založeným před 123 lety ve slavném 
španělském regionu Rioja. Podmaní si vás vůní tmavého a lesního 
ovoce s  tóny lékořice a fenyklu, pražené kávy a kakaa a svěží chutí 
zralého tmavého ovoce, višní s jemnými tříslovinami a příjemnou 
kyselinkou. Skvěle se hodí k bílému i červenému grilovanému masu, 
tučnějším rybám jako je tuňák nebo mečoun či ke zrajícím sýrů.


