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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 fi nanční podporu, reklamu, 
  marketing a vybavení autoservisu
kompletní softwarové řešení pro profe-
  sionální autoservis
členství ve VIP Clubu Inter Cars
pravidelná odborná školení
zapojení do fl eet programu IC

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

zace pracovníků a jejich odborného vzdělávání

www.q-service.eu

zace ppracovníkků a jejicch odbborrnného vzzděláváání
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R U B R I K A

Vážení čtenáři,

vítám vás u nového vydání IC Journalu. Slo-

vo „nové“ je na místě, neboť jsme po 7 letech 

přistoupili k výrazným změnám. Mj. se vracíme 

ke čtvrtletnímu vydání, což nám umožní včas 

se dělit o vše důležité. Atraktivní rozhovory a re-

portáže budou usilovat o to, aby si v IC Journa-

lu každý našel své téma. Nepřipravíme vás ani 

o tipy z našeho sortimentu – věnujeme jim pří-

lohu vloženou do každého čísla. Věřím, že obsa-

hová a grafi cká změna přinese příjemné oživení 

a časopis tak pro vás bude ještě zajímavějším 

zdrojem informací.

Jak jsem uvedl, Inter Cars má za sebou 7 let 

v ČR. Nechci hodnotit konkrétní úspěchy či ne-

úspěchy, shrnu jen to hlavní: Zvládli jsme dětské 

nemoci a vydobyli si místo na trhu. Vy, naši zá-

kazníci, jste si číslo na pobočku vložili do tele-

fonů a postupně ho užíváte stále víc. Zklamali 

jsme ty, kteří nám prorokovali krátké trvání, i ty, 

kteří tvrdili, že Inter Cars jako polská společnost 

bude likvidovat ceny. Čas ukázal opak. Tradiční 

distributoři nyní opravdu zahájili cenovou válku, 

která – byť se může zdát výhodná – je do bu-

doucna pro segment distribuce dílů a oprav aut 

téměř likvidační.

Naše společnost se v posledních 2 letech sou-

středila na vývoj nástroje pomáhajícího klientům 

– servisům – stát se v těžké době více konkuren-

ceschopnými. Víme, že právě poskytnutí unikát-

ního know-how umožní našim zákazníkům při-

blížit se hlavní konkurenci, značkovým servisům. 

Odtud totiž nezávislému servisu hrozí největší 

nebezpečí. OE servisy se začínají soustřeďovat 

na majitele starších vozů a oslovují je zajímavými 

cenami i službami vysokých standardů.

V reakci na to jsme ve spolupráci s DAT Czech 

Slovak a TecDoc vytvořili softwarový nástroj 

na řízení servisu, zakázek či nákupu dílů a za-

členili ho do konceptu Q-Service, zaměřeného 

právě na výše zmíněnou strategii. Více o tom, že 

Q opravdu značí „quality“, zjistíte jak na dalších 

stránkách, tak od našich specialistů. 

Přeji vám, ať tento rok úspěšně zvládneme, 

i když pánové v Bruselu a naši poslanci nám 

nechystají nic pěkného. Věřím, že spolupráce 

s Inter Cars vám tyto „radosti“ pomůže překonat. 

Hodně šťastných kilometrů s Inter Cars přeje

Martin Havlík

Přílohy:

IC Journal – prodejní tipy

a nabídka sortimentu
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R U B R I K A

Věrnostní program VIP Club Inter Cars vstupu-

je do dalšího roku. O oblibě tohoto programu 

svědčí každoroční nárůst jeho členů a pozitiv-

ních ohlasů. To nás samozřejmě velmi těší a je to 

známka toho, že jsme na správné cestě. Máme 

radost, že si užíváte život s námi! A na co se mů-

žete těšit v letošním roce? Připravili jsme pro vás 

atraktivní mix zájezdů pro milovníky adrenalinu, 

odpočinku i exotiky. Těšit se můžete na cestu snů 

v samém srdci Afriky – zažijte safari v Tanzánii 

a opájejte se vůní koření v tajemném Zanzibaru. 

Také se s námi můžete vydat na Tureckou riviéru, 

kde na vás čeká nádherné koupání a velké množ-

ství přírodních i historických krás. Tradičně nesmí 

chybět ani lyžování. Již nyní můžeme prozradit, 

že se uskuteční v rakouském Nassfeldu, kam 

někteří z vás zavítali s loňským VIP Clubem. Více 

informací se dočtete na str. 22 tohoto časopisu 

a na našich internetových stránkách, kde nalez-

nete i brožuru ke stažení. Tu samozřejmě obdr-

žíte i v síti našich poboček nebo od obchodních 

zástupců.

První z letošních akcí VIP klubu je za námi, další 

již nedočkavě klepou na dveře. V krátkém shr-

nutí (více se dočtete na str. 20) se ohlédneme 

za lednovým lyžováním v Rakousku. Pro velký 

počet zájemců byl zájezd rozdělen do dvou 

turnusů. První se konal od 29. 1. do 1. 2., druhá 

skupina přijela 1. 2. a lyžování si užívala do 4. 2. 

Ve stejné době, na stejném místě, ale v jiném 

hotelu byli i členové slovenského VIP Clubu In-

ter Cars. Ubytování české výpravy bylo zajiště-

no v krásném hotelu Kärnten. Předností hotelu 

nebyla jen výborná kuchyně (jídlo bylo vskutku 

excelentní), ale také umístění přímo na sjezdov-

ce. Stačilo vyjít z lyžárny, nasadit lyže a užívat si 

radost z jízdy po perfektně připraveném svahu. 

Pro všechny byl připraven bohatý doprovodný 

program, čítající slalom a různé soutěže. Pomysl-

nou tečku za celým pobytem udělala velkolepá 

Inter Cars party ve skibaru na jednom z alpských 

vrcholů.  

Ve středu 11. 1. 2012 proběhlo fi nálové klá-

ní o hlavní ceny Velké podzimní akce – oslavy

7. výročí společnosti Inter Cars v České republice. 

Předcházelo mu 21. 12. 2011 losování, kde byli 

za dohledu notářky vylosováni čtyři fi nalisté.  Ti se 

za přítomnosti manažerů poboček a členů před-

stavenstva společnosti Inter Cars Česká republika, 

s. r. o., utkali ve vědomostní soutěži. Na výherce 

čekala zbrusu nová Škoda Octavia 1,6 TDI ve výba-

vě Elegance, pro ostatní byly připraveny odměny 

v podobě atraktivních zájezdů. Jeden z fi nalistů 

bohužel nedorazil, tudíž, dle pravidel soutěže, ne-

byl 4. bonus (zájezd do Alp) udělen.  

Na zbylé 3 účastníky čekalo minimálně 15 otázek 

ve dvou kolech, tematicky zaměřených na společ-

nost Inter Cars. Ačkoliv přípravu na soutěž nikdo 

z fi nalistů nepodcenil, v prvním kole, které obsa-

hovalo 10 otázek, stálo štěstí nejméně při panu 

Miloslavu Marešovi. Ten si tak z Otrokovic odvezl 

týdenní pobytový zájezd na Krétu. Boj o auto se 

stal tuhou bitvou mezi pány Tomášem Lomozní-

kem a Josefem Pekařem. Napětí v sále postupně 

gradovalo, atmosféra houstla. Tím spíše, že oba 

zbývající fi nalisté odpověděli správně na stejný 

počet otázek! Musel tedy následovat rozstřel – 

sportovní terminologií „náhlá smrt“. Pan Pekař ale 

nic neponechal náhodě a pečlivou přípravu zúro-

čil již v prvním kole rozstřelu. Stal se tak hrdým 

majitelem nového vozu, pan Lomozník se již těší 

na listopadový výlet na Kubu.

Všem výhercům gratulujeme!

Ve dnech 16., 18. a 20. 4. 2012 bude na pobočkách 

v Plzni, Praze – Vestci a Ostravě probíhat unikát-

ní Inter Cars Road show. O co půjde a co vše je 

k vidění? Hlavním bodem programu je prezenta-

ce „Nové vize autoopravárenství“, ve které bude 

představen unikátní produkt – softwarové řešení 

QS Professional. SW pomůže servisům stát se 

více konkurenceschopnými a profesionálnější-

mi. Propojuje systém vedení servisů, identifi kaci 

dílů (na základě VIN dekodéru), kalkulaci opravy 

včetně cen, času práce a objednání dílu. Všechny 

prezentace probíhají ve speciálním ShowTrucku 

zapůjčeném společností ZF Trading – SACHS.  

S akcí je spojena také prezentace nabídky servisní-

ho vybavení našich specialistů, k dispozici je také 

ToolBus s názornou ukázkou některého vybavení. 

Pro návštěvníky je připraveno občerstvení, každý 

navíc dostane malý dárek a 5 kupónů do Velké 

jarní akce a může využít speciální slevy pro nákup 

jakéhokoliv zboží ze sortimentu Inter Cars.  

VIP CLUB INTER CARS 2012

VIP CLUB INTER CARS  ALPY

VELKÁ PODZIMNÍ AKCE 2011 – Škoda Octavia má svého majitele!

INTER CARS ROAD SHOW

N O V I N K Y  Z E  S V Ě T A  I C
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R U B R I K A

Mnozí z vás již jistě ve svých e-mailových schrán-

kách zaznamenali zprávu s názvem IC TREFA.  

Co to vlastně je IC TREFA? Je to pravidelná, zpra-

vidla 14denní (ale někdy i delší) nabídka náhrad-

ních dílů, autochemie, servisního vybavení a dal-

ších položek ze sortimentu Inter Cars za výhodné 

ceny. Aby byla nabídka nejen kompletní, ale také 

komplexní, snažíme se vždy párovat servisní 

vybavení k nabízenému sortimentu (například 

brzdové komponenty a nářadí pro práci na brz-

dovém systému). 

Jak IC TREFA vzniká? První nápad vznikl někdy 

koncem srpna roku 2011. Protože se velmi rych-

le uchytil, realizace byla otázkou okamžiku a již 

v druhém zářijovém týdnu jste mohli obdržet prv-

ní IC TREFU. Nové vydání se připravuje vždy týden 

dopředu. Produktové oddělení vytipuje z široké 

nabídky dílů ty nejvhodnější produkty pro dané 

období. Snaží se pružně reagovat na přání zákaz-

níků i časové období, aby v nejnovějším čísle bylo 

to, co budete v následujících 14 dnech nejvíce po-

třebovat. Podklady pak zasílají marketingu, na je-

hož bedrech leží ten zbytek, tzn. grafi cká podoba 

a distribuce.   

Kde naleznu nejnovější IC TREFU? Nejnovější vydá-

ní (ale i starší nabídky) naleznete na internetových 

stránkách www.intercars.cz v sekci AKCE nebo 

na Facebooku (facebook.com/intercarscz.cz).

Na stránkách tohoto vydání IC Journalu nalezne-

te mimo jiné i informace o novinkách určených 

pro nákladní vozidla. Vybíráme například novinky 

v sortimentu BEHR HELLA SERVICE - visco spojky 

a olejové chladiče pro hydrodynamické retardéry. 

Další novinkou je systém ProTec S u brzdových de-

sek KNORR-BREMSE či montážní sada k brzdovým 

válcům od fi rmy WABCO.

V příloze s prodejními tipy rovněž naleznete výběr 

zajímavých položek z našeho širokého sortimentu 

pro TRUCK&BUS.

V rámci sortimentu servisního vybavení tzv. GE 

se od posledního vydání IC Journalu mnoho věcí 

změnilo. Sortiment a naše služby prošly značnou 

obměnou, a proto vám chceme se začátkem jarní 

sezóny přiblížit ty hlavní události. V příloze s pro-

dejními tipy vám představíme novinky v sortimen-

tu servisů pneumatik dodavatelů Evert a Bosch, 

novou diagnostiku Wabco-Würth a Bosch a důle-

žité novinky pro servis klimatizace. Více informací 

naleznete v příloze „Prodejní tipy“ na stranách 23 

až 27.

Jak jste si jistě všimli, časopis IC Journal prochází 

neustálým vývojem. Nechceme ustrnout v jed-

nom bodě, proto se s každým novým číslem 

snažíme o posun kupředu a obohacujeme obsah 

nejen po textové, ale také po grafi cké stránce. V le-

tošním roce se tak můžete těšit znovu na 4 čísla 

nabitá informacemi, praktickými radami a pro-

dejními tipy. A právě podoba prodejních tipů je 

výraznou novinkou tohoto i následujících vydání. 

Nyní je nově najdete jako samostatnou přílohu 

časopisu. Ta je členěna do tří částí, nebo chcete-li 

sekcí, abyste přehledně našli správný tip právě pro 

vás. V první části naleznete vše, co se týká osob-

ních a dodávkových automobilů. Druhá část je za-

měřena na nákladní vozy a konečně ve třetí sekci 

naleznete zajímavé nabídky z oblasti servisního 

vybavení. Věříme, že se vám bude nová podoba 

časopisu líbit!

IC TREFA

NABÍDKA TRUCK&BUS DÍLŮ

VYBAVENÍ SERVISŮ  GE

PRODEJNÍ TIPY V SAMOSTATNÉ PŘÍLOZE

N O V I N K Y  Z E  S V Ě T A  I C
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Castrol EDGE 5W-30Castrol EDGE 5W-30 je syntetický motorový olej s Fluid 

Strength Technology™, speciálně vytvořený tak, aby spl-

ňoval nejnáročnější testy motorových olejů koncernu VW. 

Castrol EDGE 5W-30 poskytuje ochranu současným kom-

plexním emisním systémům po celou dobu prodloužených 

výměnných intervalů.
Splňuje specifi kace:SAE 5W-30, ACEA C3, VW 504 00/ 507 00, BMW Longlife-04, 

MB-Approval 229.31/ 229.51, Porsche C30

Castrol Magnatec 5W-40 C3
Castrol Magnatec 5W-40 C3 kombinuje „inte-

ligentní“ molekuly se syntetickou technologií 

zajišťující silnější mazací fi lm. Vhodný pro po-

užití v benzinových motorech a dieselových 

motorech, včetně motorů vybavených fi ltrem 

pevných částic. Díky „inteligentním“ moleku-

lám poskytuje více ochrany v době kritické fáze 

startu a rozjezdu a zajišťuje vynikající výkon za 

extrémních podmínek studených startů. Splňuje specifi kace:SAE 5W-40, ACEA A3/B3, A3/B4, C3, API SN/CF, 

BMW LongLife-04, Fiat 9.55535-S2, GM Dexos2, 

MB-Approval 229.31, Renault RN 0700/RN 0710, 

VW 502 00/505 00 v

Castrol Magnatec 10W-40 A3/B4 
Castrol Magnatec 10W-40 A3/B4 kombinuje 

„inteligentní“ molekuly se syntetickou tech-

nologií zajišťující pevnější mazací fi lm. Udržuje 

vůz na špičkové úrovni po delší dobu. Díky „in-

teligentním“ molekulám poskytuje více ochra-

ny než jiné oleje v době kritické fáze startu 

a rozjezdu, ulpívá na součástkách motoru a vy-

tváří silnou vrstvu, která chrání motor v průbě-

hu startu, rozjezdu a v době jízdy. Zajišťuje 

ochranu motoru za všech jízdních podmínek. 
Splňuje specifi kace:SAE 10W-40, ACEA A3/B3, A3/B4, API SL/

CF, Fiat 9.55535-D2, MB-Approval 229.1, VW 

501 01/505 00 

CASTROL SYNTRAX LIMITED SLIP 75W-140 

Syntetický hypoidní převodový olej pro běžné i samosvorné 

diferenciály. Získal vynikající výsledky v soutěžních vozech se 

samosvornými diferenciály. 
Splňuje specifi kace:API GL-5, MB-Approval 235.61, ZF TE-ML 05D, 12D, 16G, 21D, 

BMW LS Rear AxlesDoporučený pro samosvorné diferenciály vozu Nissan GTR

CASTROL TRANSMAX DEX III MULTIVEHICLE 

Převodový olej určený pro použití v automa-

tických převodovkách značky GM před rokem 

výroby 2005 a pro použití v automatických 

převodovkách značky FORD vyrobených mezi 

roky 1983 a 1996, které vyžadují olej specifi kace 

Dexron® (II or III) nebo Mercon®. 

Splňuje specifi kace:Allison C4, Allison TES 389, 
Ford Mercon, GM Dexron 

IIIH, MAN 339 Z1, V1, MB-
-Approval 236.9, Voith 

H55.6335.xx, Volvo 97340, 
Volvo 97341, ZF TE-ML 

04D, 14A, 17C

Název
Balení Objednací kód

Cena Cena / L

Castrol EDGE 5W-30
1L EDGE 5W30 1L

499 499 

Castrol EDGE 5W-30
4L EDGE 5W30 4L

1 865 466 

Castrol EDGE 5W-30
5L EDGE 5W30 5L

2 273 455 

Castrol EDGE 5W-30
60L EDGE 5W30 60L

12 714 212 

Castrol EDGE 5W-30
208L EDGE 5W30 208L

43 999 212 

Castrol Magnatec 5W-40 C3 1L MAGNATEC 5W40 C3 1L
296 296 

Castrol Magnatec 5W-40 C3 4L MAGNATEC 5W40 C3 4L
1 034 259 

Castrol Magnatec 5W-40 C3 60L MAGNATEC 5W40 C3 60L
9 929 165 

Castrol Magnatec 5W-40 C3 208L MAGNATEC 5W40 C3 208L 32 185 155 

Název
Balení Objednací kód

Cena Cena / L

Castrol Magnatec 10W-40 A3/B4 1L MAGNATEC 10W40 1L
239 239 

Castrol Magnatec 10W-40 A3/B4 4L MAGNATEC 10W40 4L
844 211 

Castrol Magnatec 10W-40 A3/B4 60L MAGNATEC 10W40 60L
8 999 150 

Castrol Magnatec 10W-40 A3/B4 208L MAGNATEC 10W40 208L 27 999 135 

Castrol Syntrax Limited Slip 
75W-140

1L SYNTRAX LS 75W140 1L
459 459 

Castrol Syntrax Limited Slip 
75W-140

20L SYNTRAX LS 75W140 20L 8 744 437 

Castrol Transmax Dex III Multi-
vehicle 

1L TRANSMAX DEX III MULTI 1L
207 207 Uvedené ceny jsou maloobchodní v Kč bez DPH. Změna cen vyhrazena.
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Společnost Delphi spolupracuje s předními 

výrobci automobilů s cílem dopomoci jim spl-

ňovat stále se zpřísňující legislativní požadavky, 

stejně tak jako vyhovět zvyšujícím se nárokům 

zákazníků. K tomu využívá princip neustálého 

vývoje a zavádění nových postupů a technolo-

gií do celého procesu výroby. Novátorské přístu-

py činí produkty chytřejší a bezpečnější, stejně 

tak i silnější a účinnější. S více než 100 000 za-

městnanci na 270 místech ve 32 státech přináší 

sílu inovace a širokou škálu produktů a služeb.

Důkazem kvality výrobků Delphi je i skutečnost, 

že dodává nejnovější technologie do několika 

vozů, které se představily na letošní Motor Show 

v Ženevě (viz následující příklady).

•  Audi A3 – chladič vzduchu, nízkoteplotní 

chladič motoru, alarm s ultrazvukovým či-

dlem, imobilizér

•  BMW 6 Series Gran Coupé – střešní mo-

dul, spínače, anténní systém, TV tuner 

• Dacia Lodgy – Common rail 

•  Ferrari F12 Berlinetta – kompletní systém 

dvouzónové klimatizace s vysoce účinným 

elektronicky ovládaným kompresorem s va-

riabilním zdvihem, součásti elektronické/

 /elektrické soustavy

•  Ford B-Max – zvukový alarm, alarm s ultra-

zvukovým čidlem

•  Ford Kuga – anténní systém, zvukový 

alarm, alarm s ultrazvukovým čidlem, elekt-

ronický skenovací radar (ESR – obsahuje ak-

tivní tempomat s funkcí Stop & Go, systém 

varování před čelní srážkou, aktivní podpo-

ra při brždění, informace o vzdálenostech), 

systémy elektrických spojů, common rail 

•  Jaguar XF Sport Brake – elektronický ske-

novací radar (ESR), systém detekce cestu-

jících, zvukový alarm, imobilizér a snímač 

pohybu, modul sloupku řízení, pádla řazení, 

anténní systém 

• Kia Cee‘d – Common rail 

•  Mercedes-Benz třídy A – DAB Tuner, sys-

tém satelitního digitálního audio příjmu, 

systém detekce cestujících, ovládání nasta-

vení polohy předních světel, alarm s ultra-

zvukovým čidlem, eCall anténa, common 

rail systém, zapalování, zapojení motoru. 

•  Porsche Boxster – systém detekce cestují-

cích, anténní systém, TV tuner

•  Volvo V40 – systém zmírnění následků při 

kolizi (aktivní tempomat, systém varování 

před čelní srážkou s chodcem či automo-

bilem s funkcí plně nezávislého automa-

tického brždění, systém upozornění na ne-

chtěné opuštění jízdního pruhu, rozpoznání 

dopravního značení), systém detekce zadní 

a boční části vozidla (detekce mrtvého úhlu, 

asistent pro změnu jízdního pruhu, upozor-

nění na blížící se vozidla při couvání), sys-

tém detekce cestujících, alarm s ultrazvu-

kovým čidlem, imobilizér a zvukový alarm, 

anténní systém, spínače. 

S ohledem na bohaté zkušenosti s produkcí 

OE dílů se společnost rozhodla expandovat 

i na globální aftermarketový trh, kde nabízí ce-

lou řadu produktů, jako brzdové komponenty, 

díly řízení a zavěšení, kondenzátory, chladiče, 

topení, tlumiče, plynové vzpěry, lambda sondy, 

fi ltry, diagnostické vybavení a nářadí.

V tomto prodejním tipu vám přinášíme nabídku 

tlumičů této světoznámé značky. Delphi dodává 

na aftermarket celou řadu tlumičů, které posky-

tují vysoký komfort, bezpečnost a přesné řízení. 

Všechny produkty jsou navrženy a vytvořeny 

tak, aby vyhovovaly OE specifi kacím a nejnověj-

ším technologickým postupům. 

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

Obj. číslo Aplikace Popis Cena

DG 7800 Škoda Octavia; Seat Leon, Toledo; VW Golf IV, Bora Přední osa 1 329

DG 9074 Škoda Fabia 99-; VW Polo Přední osa 1 020

DG 7776 Peugeot Boxer (1000/1400kg) 94-2002, 

(1100/1500 kg) 04/2002-03/2006   

Přední osa 2 500

DG 8072 Ford Mondeo III Přední osa 2 064

DG 7777 Peugeot Boxer (1800 kg) 94- Přední osa 2 550

DG 9096 Alfa Romeo 147 00- Přední osa 1 306

D225 9004 VW Transporter T4 Přední osa 1 373

D225 5990 Škoda Favorit, Forman Přední osa 864

DG 7654 Fiat Bravo, Brava 1,4/1,6 Přední osa 1 478

D225 7599 VW Polo 94- Přední osa 1 185

DG 3910 Škoda Octavia; Seat Leon, Toledo; VW Golf IV, Bora Zadní osa 1 052

DG 9075 Škoda Fabia 99-; VW Polo Zadní osa 849

DG 9430 Škoda Octavia kombi; VW Golf IV kombi, Bora kombi Zadní osa 1 350

DG 3452 Peugeot 306; Citroën Xsara Zadní osa 1 024

D225 5902 Ford Mondeo I, II kombi Zadní osa 1 428

D225 3552 Škoda Favorit, Forman Zadní osa 682

DG 9818 Hyundai Getz  09/02- Zadní osa 1 381

D225 3381 Opel Kadett E kombi 88-, Astra kombi 91-   Zadní osa 775

D225 5897 Ford Mondeo I, II Zadní osa 1 838

D225 2418 VW Golf II, Jetta II 83- Zadní osa 847

D225 3481 VW Polo 94- Zadní osa 1 061

DG 9597 VW Transporter T4 Zadní osa 1 581

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

Tlumiče
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Společnost Delphi spolupracuje s předními ními

výrobci automobilů s cílem dopomoci jim spl-

ňovat stále se zpřísňující legislativní požadavky, 

stejně tak jako vyhovět zvyšujícím se nárokům 

zákazníků. K tomu využívá princip neustálého 

vývoje a zavádění nových postupů a technolo-

gií do celého procesu výroby. Novátorské přístu-

py činí produkty chytřejší a bezpečnější, stejně 

tak i silnější a účinnější. S více než 100 000 za-

městnanci na 270 místech ve 32 státech přináší 

sílu inovace a širokou škálu produktů a služeb.

Důkazem kvality výrobků Delphi je i skutečnost, 

že dodává nejnovější technologie do několika 

vozů, které se představily na letošní Motor Show 

v Ženevě (viz následující příklady).

• Audi A3 – chladič vzduchu, nízkoteplotní 

chladič motoru, alarm s ultrazvukovým či-

dlem, imobilizér

•  BMW 6 Series Gran Coupé – střešní mo-

dul, spínače, anténní systém, TV tuner 

• Dacia Lodgy – Common rail 

• Ferrari F12 Berlinetta – kompletní systém

dvouzónové klimatizace s vysoce účinným 

elektronicky ovládaným kompresorem s va-

riabilním zdvihem, součásti elektronické/

 /elektrické soustavy

•  Ford B-MaxFord B Max – zvukový alarm, ako ý alarm a

zvukovým čidlem

• Ford Kuga – anténní systé

alarm, alarm s ultrazvukovým č

ronický skenovací radar (ESR – 

tivní tempomat s funkcí Stop &

varování před čelní srážkou, ak

ra při brždění, informace o vzd

systémy elektrických spojů, com

• Jaguar XF Sport Brake – elek

novací radar (ESR), systém de

jících, zvukový alarm, imobiliz

pohybu, modul sloupku řízení, 

anténní systém 

• Kia Cee‘d – Common rail 

• Mercedes-Benz třídy A – DA

tém satelitního digitálního au

systém detekce cestujících, ov

vení polohy předních světel, a

zvukovým čidlem, eCall antén

rail systém, zapalování, zapojen

•  Porsche Boxster – systém det

cích, anténní systém, TV tuner

• Volvo V40 – systém zmírnění 

kolizi (aktivní tempomat, systé

před čelní srážkou s chodcem

bilem s funkcí plně nezávislé

tického brždění, systém upozo

Obj. číslo Aplikace PPoopis Cena

DG 7800 Škoda Octavia; Seat Leon, Toledo; VW Golf IV, Bora Přední osa 1 329

DG 9074 Škoda Fabia 99-; VW Polo Přední osa 1 020

DG 7776 Peugeot Boxer (1000/1400kg) 94-2002,

(1100/1500 kg) 04/2002-03/2006   

Přední osa 2 500

DG 8072 Ford Mondeo III Přední osa 2 064

DG 7777 Peugeot Boxer (1800 kg) 94- Přední osa 2 550

DG 9096 Alfa Romeo 147 00- Přední osa 1 306

D225 9004 VW Transporter T4 Přední osa 1 373

D225 5990 Škoda Favorit, Forman Přední osa 864

DG 7654 Fiat Bravo, Brava 1,4/1,6 Přední osa 1 478

D225 7599 VW Polo 94- Přední osa 1 185

DG 3910 Škoda Octavia; Seat Leon, Toledo; VW Golf IV, Bora Zadní osa 1 052

DG 9075 Škoda Fabia 99-; VW Polo Zadní osa 849

DG 9430 Škoda Octavia kombi; VW Golf IV kombi, Bora kombi Zadní osa 1 350

DG 3452 Peugeot 306; Citroën Xsara Zadní osa 1 024

D225 5902 Ford Mondeo I, II kombi Zadní osa 1 428

D225 3552 Škoda Favorit, Forman Zadní osa 682

DG 9818 Hyundai Getz  09/02- Zadní osa 1 381

D225 3381 Opel Kadett E kombi 88-, Astra kombi 91-   Zadní osa 775

D225 5897 Ford Mondeo I, II Zadní osa 1 838

D225 2418 VW Golf II, Jetta II 83- Zadní osa 847

D225 3481 VW Polo 94- Zadní osa 1 061

DG 9597 VW Transporter T4 Zadní osa 1 581

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

TlumiTlumičččečečeeeee

ČÍSLO I  / 2012

PRODEJNÍ TIPY 

A NABÍDKA SORTIMENTU 

PRO OSOBNÍ A NÁKLADNÍ AUTOMOBILY 

A VYBAVENÍ SERVISŮ
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Nové pobočky Inter Cars!
První čtvrtletí letošního roku bylo ve zname-

ní otevírání nových poboček naší společnosti. 

Nejprve byla otevřena pobočka v Jičíně, kde 

byl prodej zahájen 2. ledna 2012, následována 

pobočkou v Kladně, která je zákazníkům k dis-

pozici od 1. března.

Jičínská pobočka vznikla v nově vybudova-

ných prostorách, na skladové ploše o 400 m2 je 

k dispozici více než 10 000 položek zboží.

Pobočka v Kladně se nachází v nově zrekon-

struovaných prostorách, kde byl vybudován 

sklad o rozloze 400 m2. Je zde pro vás připrave-

no více než 8 000 položek zboží. Dalších 100 000 

položek je připraveno v regionálních skladech 

v Praze Chabrech, Stodůlkách a Vestci, které jsou 

vám dostupné ještě týž den. 

Stejně jako ostatní pobočky Inter Cars mají i ty 

nově otevřené přístup k dalším 270 000 referen-

cím na centrálním skladě ve Varšavě s dodáním 

do 24 hodin. Zbývajících 500 000 referencí k do-

dání dle dodacích schopností výrobce.

Inter Cars Jičín:

Textilní 1273

506 01  Jičín 

Tel.: 439 523 094

Mobil: 602 572 255

E-mail: jicin@intercars.eu

Inter Cars Kladno:

Na Zelené 2351

272  01  Kladno-Kročehlavy 

Tel.: 312 661 271

Mobil: 725 160 281 

 725 159 560

E-mail: kladno@intercars.eu

P Ř E D S T A V E N Í  P O B O Č K Y

Inter Cars Jičín

Inter Cars Jičín

Inter Cars Kladno

Inter Cars Kladno
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www.contitech.de/aam

ContiTech Antriebssysteme GmbH

Phone +49 (0)511 938 71

aam@ptg.contitech.de

Preciznost, síla, bezpečí.
CONTI rozvodové řemeny
pro asijské automobily

Our drive – Your success

Komponenty pohonu jsou nejdůležitějšími 

řídícími elementy motoru. S ContiTech si můžete 

být naprosto jistí! Protože kromě prvotřídních 

produktů nabízíme i rozsáhlý servis.
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Z A J Í M A V O S T I

Ženevský

autosalon 2012
82. ženevský autosalon, na kterém automobilky představily přes 

140 světových a  evropských novinek, je již minulostí. Popsat 

všechny vystavované modely je nad rámec rozsahu tohoto člán-

ku, proto přinášíme alespoň stručný přehled toho nejzajímavěj-

šího, co bylo v Ženevě k vidění (kromě modelek :)).

Neofi ciálním tématem autosalonu bylo přede-

vším představení velkého množství sportovně 

užitkových vozů – SUV. Realitou posledních let 

je stále větší popularita mohutných automobi-

lů s pohonem všech 4 kol, a tak není divu, že 

se výrobci předháněj ve studiích i modelech 

připravených pro sériovou výrobu. 

Land Rover se nebál hodit za hlavu běžné 

konvence a představil (zatím jen) studii Range 

Rover Evoque Convertible. Jak napovídá ná-

zev, jedná se o kabriolet vycházející z již tak ne-

všedního modelu Evoque. Vůz má dvoje dveře, 

čtyřmístný interiér, plátěnou stahovací střechu 

a kromě Nissanu Murano CrossCabriolet nemá 

žádnou konkurenci. Plně stahovatelná střecha 

se ukrývá pod krytem v zadní části vozu, zava-

zadelník je přístupný sklápěcími dveřmi. Z dů-

vodu ochrany cestujících při převrácení sahá 

čelní sklo daleko nad přední sedadla, ochranu 

nadále vylepšují ochranné oblouky, umístěné 

za opěradly zadních sedadel. 

Zajímavý počin představil Opel. Vůz s názvem 

Mokka je malý crossover, který po technic-

ké stránce vychází z modelů Corsa a Meriva. 

Bohatě oplastovaný automobil by se neměl 

zalek nout 

ani lehčího terénu. Standardně jsou poháněna 

přední kola, k dostání ale bude i verze s poho-

nem všech kol. Paleta motorů obsahuje dva 

zážehové (1,4l Turbo, 140 k a 1,6  l atmosférický, 

115 k) a vznětový 1,7 CDTI, 130 k.  

Koncept superluxusního SUV přivezl do Že-

nevy Bentley v podobě studie EXP 9 F. Ta 

by v budoucnu měla doplnit ve výrobní řadě 

modely Mulsanne a Continental, se kterými 

sdílí některé designové prvky. Interiér nabízí 

dostatek místa a komfortu pro čtveřici cestu-

jících, které bude rozmazlovat nejkvalitnější 

kůží, obložením z ušlechtilého dřeva, hliníku 

a bronzu. Samozřejmostí je několik minibarů 

a multimediální centrum s dotykovými obra-

zovkami. K zajištění bezkonkurenčních jízdních 

výkonů má sloužit šestilitrový dvanáctiválec 

do W s dvěma turbodmychadly. Ten nabídne 

výkon okolo 600 k a mohutný točivý moment 

800 Nm.

Nejen pro české příznivce automobilů bylo 

zajímavé představení nového Seatu Toledo. 

Ten se bude vyrábět spolu se svým sesterským 

automobilem Škodou Rapid v Mladé Boleslavi. 

Přestože se zatím jedná o koncept, je pravdě-

podobné, že sériové provedení bude z převáž-

né části totožné. Z konceptu je 

zřejmé typické „škodovác-

ké“ zaměření na prak-

tičnost. Interiér 

by měl na-

bídnout dostatek prostoru pro 5 cestujících, 

doslova královský je zavazadlový prostor s ob-

jemem 500 litrů. Model bude v nabídce Škody 

vyplňovat prostor mezi Fabií a Octavií. Škoda 

samotná se na veletrhu prezentuje pouze osmi 

vystavenými minivozy Citigo ve 3-i 5dveřovém 

provedení a závodní Fabií S2000.

Lamborghini představilo Aventador J. Písme-

no J v názvu odkazuje na přílohu J řádů FIA, 

která upravuje potřebný počet sériových aut 

nutných k homologaci závodní verze. Jedná se 

o extrémní speedster, kde řidiče a spolujezdce 

chrání před větrem jen minimalistický defl ek-

tor. Pro případ převrácení jsou za předními se-

dadly ochranné oblouky. Po technické stránce 

je vůz shodný s uzavřenou verzí Aventadoru 

LP 700-4. Jak název napovídá, výkon motoru je 

700 k a poháněna jsou všechna kola. Přestože 

konkrétní jízdní údaje nebyly zveřejněny, rych-

lost přes 300 km/h je samozřejmostí. 

Volkswagen se prezentoval hned dvěma 

sportovně zaměřenými modely. Pro příznivce 

svižné jízdy s nebem nad hlavou je určen Golf 

GTI Cabriolet. Po technické stránce je zcela 

shodný s ostrým hatchbackem (čtyřválec 2,0 

TSI, 211 k, 280 Nm), mírně se odlišuje v dyna-

mických parametrech. Zrychlení z 0 na 100 

km/h proběhne za 7,3 s (oproti 6,9), maximální 

rychlost je 237 km/h. Stažení plátěné střechy 

trvá 9 sekund, natažení pak 11. Polo BlueGT

představuje poprvé ve VW čtyřválec 1,4 TSI 

(140 k) s vypínáním poloviny válců. Z toho vy-

plývá, že i přes sportovní kořeny je velký 

důraz kladen i na spotřebu paliva. 

Podle továrních údajů je spotřeba 

v kombinovaném cyklu jen 4,5 

l/100 km.

Evropskou premiéru si v Že-

nevě odbyla Mazda Takeri – 

předobraz budoucí Mazdy 6. 

Úkolem designérů bylo vy-

tvořit dynamický, pohodlný, 

přitažlivý a úsporný vůz. 
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Automobil s ostře řezanými tvary karoserie pů-

sobí agresivním dojmem. Pod kapotou studie 

je schovaný vznětový motor Mazda Skyactiv-D 

s objemem 2,2 l, poháněná jsou přední kola. 

Zajímavostí je nový systém rekuperace brzd-

né energie i-ELOOP, který ukládá elektrickou 

energii do kondenzátoru. Výhodou je možnost 

rychlého uložení a odebrání velkého množství 

elektřiny. 

Toyota FT-BH je poněkud extravagantní kon-

cept hybridního automobilu, jehož největší 

předností je nízká hmotnost a součinitel odpo-

ru vzduchu pouze 0,235. Přestože automobil je 

téměř 4 m dlouhý, 1,7 m široký a 1,4 m vysoký, 

váží méně než 786 kg. Použité materiály sice 

zveřejněny nebyly, podle výrobce ale nejsou ni-

jak drahé. Hybridní ústrojí se skládá z dvouvál-

cového motoru o objemu 1 l s Atkinsonovým 

cyklem a elektromotoru. Další technické para-

metry bohužel zveřejněny nebyly, zaujme však 

velmi nízká průměrná spotřeba 2,1 l/100 km.

KIA se pochlubila druhou generací populár-

ního Cee’du, a to hned ve dvou karosářských 

variantách: hatchback a kombi. Na první po-

hled zaujme zbrusu nový, dynamický design 

exteriéru i interiéru. Pohonné jednotky jsou 

shodné s příbuzným Hyundai i30 a jedná se 

o tři benzinové a dva naftové motory o obje-

mech 1,4 a 1,6 l. Pro všechny motorizace jsou 

na výběr šestistupňové manuální nebo auto-

matické převodovky. 

Největším tahákem stánku Fiat se stalo nové 

čtyřmetrové MPV Fiat 500L. Tento „malý-velký“ 

vůz vychází z názvu i designu novodobého 

provedení stylového Fiatu 500. Oproti němu 

je 500L podstatně větší ve všech rozměrech. 

O pohon se budou starat motory 0,9 TwinAir, 

1,4 Fie a turbodiesel 1,3 MultiJet II.

Ferrari ukázalo svůj nejnovější model s ozna-

čením F12 Berlineta, který v nabídce nahradí 

599 GTB Fiorano. Jedná se o sportovně laděné 

kupé, které designově vychází z ostatních mo-

delů maranellské automobilky a ve správném 

poměru kombinuje eleganci s agresivitou a ae-

rodynamickou účinností. Pod dlouhou přední 

kapotou se skrývá dvanáctiválcový motor 

o objemu 6 262 cm3. Ten poskytuje maximální 

výkon 744 k, což umožňuje zrychlit z 0 na 100 

km/h za 3,1 s a z 0 na 200 km/h za 8,5 s.

Na stánku Subaru mohli návštěvníci poprvé 

v Evropě spatřit sportovní model BRZ, který 

byl vyvíjen společně s Toyotou. Koncepce 

automobilu je pro Subaru poněkud nezvyklá. 

Motor typu „boxer“ sice zůstal, (jedná se 

o přeplňovaný dvoulitr), ovšem místo tra-

dičního pohonu všech 4 kol jsou poháněna 

kola pouze na zadní nápravě. Motor má 

výkon 205 k a točivý moment 205 Nm jde 

na kola přes šestistupňovou manuální nebo 

automatickou převodovku. 
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Nejlepší dodavatelé
– základ našeho úspěchu 
Tým Inter Cars Česká republika, s. r. o., za sedm let 

na trhu navázal spolupráci s několika stovkami 

dodavatelů náhradních dílů z celé Evropy. Tato 

šíře portfolia umožňuje našim zákazníkům vybí-

rat si zboží přesně podle jejich preferencí – znač-

ky, technických specifi kací, země původu nebo 

ceny. V nové rubrice vám budeme představovat 

naše dodavatele, jejich historii, misi, portfolio 

i fi lozofi i.

FILTRON:
Export přes 2 000 druhů fi ltrů do celého světa

Společnost WIX-FILTRON byla založena již 

v roce 1982 a po celou dobu své existence 

se specializuje na výrobu filtrů pro automo-

bilový průmysl, stroje nejrůznějšího zaměření 

i motorová zařízení. Firma se sídlem v Polsku 

je členem mezinárodního koncernu AFFINIA 

Group, který spadá do americké kapitálové 

skupiny The Cypress.

Vysoká kvalita, zavádění nových technologic-

kých řešení i investice do automatizovaných 

výrobních procesů poskytly společnosti konku-

renční výhody, díky nimž je dnes známá po ce-

lém světě a vyváží přes polovinu produkce 

nejen do mnoha zemí Evropy, ale i do Ameriky 

a Afriky. Filtry značky FILTRON využívají také 

renomované automobilky – např. Volkswagen, 

General Motors, Ford, Land Rover, Jaguar, Mer-

cedes-Benz, Saab, Lotus, Harley & Davidson, 

Suzuki či Aston Martin. Filtry určené pro trh 

náhradních dílů jsou přitom vyráběny podle 

shodných standardů, jako kdyby byly dodává-

ny přímo automobilkám. To vše umožňují mj. 

vlastní vývojové laboratoře fi rmy a metrologic-

ké oddělení.

Portfolio společnosti WIX-FILTRON zahrnuje 

všechny běžně používané typy fi ltrů – ob-

chodní nabídka jich obsahuje neuvěřitelných 

2 300 druhů. Vzduchové fi ltry zadržují trvanli-

vé a pevné částice (např. minerální prach, saze 

a organické úlomky) a jejich zbytky, které se 

vznášejí ve vzduchu a jsou pohlcovány moto-

rem. Olejové fi ltry čistí olej od znečištění a za-

jišťují tak bezvadné plnění obou jeho hlavních 

úkolů: mazání a chlazení. Palivové fi ltry chrání 

před rychlým opotřebením součásti palivové-

ho systému spalovacích motorů. A konečně 

protiprachové fi ltry čistí vzduch, který je na-

sáván přímo do kabiny vozu, a zabraňují tak 

pocitu únavy řidiče i spolujezdců, senné rýmě, 

slzení očí a problémům s dýcháním. 

Vývoj a prodej svých produktů WIX-FILTRON 

podporuje i v době ekonomické krize – např. 

v roce 2007 otevřela výrobní fi rmu na Ukrajině 

a roku 2010 zprovoznila sklady a obchodní kan-

celář v Rusku.   

WIX-FILTRON, Sp. z o. o.

ul. Wrocławska 145, 63-800 GOSTYŃ

Tel.: +48 65 572 89 00

Fax: +48 65 572 89 22

E-mail: export.department@affi  niagroup.com 

www.fi ltron.pl/cz
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Comma Oil & Chemicals:
Půlstoletí práce, vášně i zodpovědnosti

Comma Oil & Chemicals působí na trhu už 

od roku 1965, kdy vznikla ve Velké Británii 

jako nezávislý výrobce motorových olejů. Díky 

pilné práci fi rma postupně rostla a stávala se 

první volbou pro menší – a časem i renomo-

vané – servisy. S narůstajícím byznysem rostlo 

také portfolio, které se rozšířilo i mimo oblast 

motorových olejů. Zahrnuje prakticky všechny 

„tekuté části automobilu“, které moderní vozy 

potřebují: např. převodové oleje, nemrznoucí 

a chladicí směsi nebo čisticí prostředky. V sou-

časnosti jsou produkty společnosti Comma 

k dispozici jak pro profesionální servisy, tak pro 

koncové zákazníky: motoristy. A to zdaleka ne-

jen v Británii – oleje a další výrobky jsou distri-

buovány do více než čtyř desítek zemí. 

Tým společnosti založil svoji filozofii na mottu 

„vášeň pro výkon“ – jeho cílem je excelovat 

ve všem, co dělá. Tento přístup tvoří základ 

celého byznysu i způsobu života firmy. Dokla-

dem je i dlouholeté spojení značky se světem 

automobilového sportu – Comma je totiž 

již několik let technickým partnerem šampi-

onátu formule 2 a oficiálním dodavatelem 

maziv a chemikálií pro všechny vozy soutě-

že. V letošní sezoně navíc bude podporovat 

talentovaného britského mladíka Luciana Ba-

chetu, který byl vybrán jako pilot vozu číslo 4 

sponzorovaného právě společností Comma 

Oil & Chemicals. Partnerství s F2 firmě navíc 

poskytuje jedinečnou příležitost pro testová-

ní a vylepšování výrobků, což jistě ocení i její 

zákazníci. 

Součástí vize Comma Oil & Chemicals se stala 

také snaha o maximální péči jednak o distri-

butory svých produktů, jednak o jejich uživa-

tele. Konkrétním projevem tohoto přístupu 

je mj. vytvoření výukových materiálů, které 

mají zajistit vždy správnou aplikaci výrobků 

s logem Comma na obalu. Ty jsou bezplatně 

k dispozici na webu společnosti, u odborných 

prodejců i v nezávislých dílnách.  

Comma Oil & Chemicals Ltd.

Dering Way, Gravesend, Kent,

England DA12 2QX

Tel.: (44) 01474 564 311

Fax: (44) 01474 333 000

E-mail: enquiries@commaoil.com

www.commaoil.com

Text a foto Miroslav Mašek
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SERVICE-INFO

Schaeffler Automotive Aftermarket 
Průběžná 74 a, 100 00 Praha

Tel. +420 267 298 601-3

Fax +420 267 298 600

www.Schaeffler-Aftermarket.com

Aftermarket.cz@Schaeffler.com

Stav 08.2011
LuK 0033
Technické změny vyhrazeny
© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket

Příslušné náhradní díly naleznete 
v našem online katalogu na adrese
www.Schaeffler-Aftermarket.com nebo
v RepXpert na adrese www.RepXpert.com. 

 

Dbejte údajů výrobců vozidel!

Uvedená čísla náhradních dílů výrobců 

vozidel, slouží pouze pro účely porovnání.

Pokyn pro manipulaci s dvouhmotovým setrvačníkem

V  porovnání s  pevným setrvačníkem se-

stává sice dvouhmotový setrvačník (ZMS) 

z  více, vzájemně přesně přizpůsobených 

konstrukčních dílů, které však mohou být 

i  přes uzavřenou konstrukci ovlivněny 

vnějšími vlivy. Při špatné manipulaci může 

dojít k  poškození ZMS. Následkem může 

být předčasný výpadek, reklamování hluku 

a vibrací.

Z tohoto důvodu je nutné při manipulaci s 

ZMS bezpodmínečně dodržovat následují-

cí body:

ZMS po pádu na zem se již nesmějí montovat!
Může dojít k  poškození kuličkových nebo 

kluzných ložisek, k  ohnutí snímacího 

kroužku nebo ke zvýšenému nevyvážení.

Soustružení třecích ploch ZMS není přípustné!
V  důsledku zeslabení třecích ploch již 

nemohou být zajištěny požadované bez-

pečné maximální otáčky.

U ZMS s kluznými ložisky se nesmí sekun-
dárním setrvačníkem pohybovat v  axiál-
ním směru příliš velkou silou!
Tím by mohla být poškozena membrána 

ve vnitřní části ZMS.

Není přípustné mytí ZMS v  myčkách dílů 
nebo čistění pomocí vysokotlakých čističů 
nebo parních čističů ani čistění tlakovým 
vzduchem nebo čisticími spreji!

Pokyn:
Další informace o  ZMS jsou popsány 

v  podrobné LuK-brožuře „Dvouhmoto-

vý setrvačník“.

Obrázek 1:    LuK-ZMS v řezu

Pro spojku je nutné použít šrouby se 
správnou délkou!
Příliš dlouhé šrouby se obrušují na primár-

ním setrvačníku (hluk) nebo jej případně 

mohou dokonce zablokovat.

Příliš dlouhé šrouby poškozují kuličkové 

ložisko nebo je vytahují z jeho uložení.

Vždy je nutné použít nové upevňovací 
šrouby!

Třecí plochy ZMS se čistí hadrem navlhčeným 
čisticím prostředkem rozpouštějícím tuky!
Do  ZMS se nesmí dostat žádný čisticí 

prostředek!
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QUEEN.CZ, s. r. o. Kontakty: Nabídka služeb:

MOBIL:   724 079 782

Neštědice 53
403 32 Povrly
mobil:   724 079 782

fax:   475 201 942

sv.kucerova@volny.cz

www.kpovrly.cz

Otevírací doba:
Po–Pá: 8:00–17:00

So:  8:00–12:00

Loc: 50°40‘6.79“N

 14°8‘57.32“E

 mechanické opravy

  inspekční a sezonní prohlíd-

ky dle servisního plánu

 opravy autoelektriky

 pneuservis

 servis klimatizací

 zajištění měření emisí

 příprava a zajištění STK

  výměny autoskel – autosklo 

servis

 pneuservis nákladní

  prodej náhradních dílů 

a autodoplňků

 prodej pneu

  přijímané platební karty

       (VISA, Master Card, Maestro…)

 autodoprava

AUTO-OPRAVNA J. Čížek Kontakty: Nabídka služeb:

MOBIL:    603 521 109

Sládkova 216
338 08 Zbiroh
tel.:  371 784 149

mobil:  603 521 109

autoopravna.cizek@

seznam.cz

Otevírací doba:
Po–Pá: 8:00–12:00 

 12:30–17:00

Loc: 49°51‘14.17“N

 13°46‘4.92“E

 mechanické opravy

  inspekční a sezonní prohlíd-

ky dle servisního plánu

 opravy autoelektriky

 pneuservis

 servis klimatizací

  diagnostika sériová (OBD, 

EOBD)

 zajištění měření emisí

 příprava a zajištění STK

  diagnostika podvozku 

(geometrie)

 montáž autodoplňků

  prodej náhradních dílů 

a autodoplňků

J plus Z servis, s. r. o. Kontakty: Nabídka služeb:

MOBIL:    734 729 099

Drnovice 525
683 04 Drnovice
mobil:  734 729 099

fl ekservis@jplusz.cz

Otevírací doba:
Po–Pá: 8:00–17:00 

So: 8:00–11:00

Loc: 49°16‘33.42“N

 16°56‘33.06“E

 mechanické opravy

  inspekční a sezonní prohlíd-

ky dle servisního plánu

 opravy autoelektriky

 pneuservis

 servis klimatizací

  diagnostika sériová (OBD, 

EOBD)

 zajištění měření emisí

 příprava a zajištění STK

  výměny autoskel – autosklo 

servis

 mytí vozu a interiéru

  montáž autodoplňků

  servis vstřikovacích systémů

  opravy litých kol

 odtahová služba

 prodej pneu

Ji-Go PNEUSERVIS, s. r. o. Kontakty: Nabídka služeb:

MOBIL:   603 439 592

Třebíčská 231
675 71 Náměšť n. Oslavou
tel.:  568 520 366

mobil:  603 439 592

fax:  563 034 112

prodej@pneujigo.cz

www.pneujigo.cz

Otevírací doba:
Po–Pá: 8:00–17:00

So: 8:00–12:00

Loc: 49°12‘31.86“N

 16°8‘59.29“E

 mechanické opravy

 pneuservis

  diagnostika sériová (OBD, EOBD)

 zajištění měření emisí

 příprava a zajištění STK

  karosářské opravy (drobné 

       bez rovnacího rámu)

  výměny autoskel – autosklo 

servis

 pneuservis nákladní

  prodej náhradních dílů a au-

todoplňků

 prodej pneu

  přijímané platební karty

        (VISA, Master Card, Maestro…)

  prodej služeb na splátky 

(CETELEM, Home Credit, 

Essox, Provident…)

  PRODEJ elektrických skútrů 

AKUMOTO, GUEWER

Autoservis Špičák Kontakty: Nabídka služeb:

MOBIL:   774 947 238

Vodolská 211
277 45 Úžice
mobil:   774 947 238

spicak.zdenek@seznam.cz

www.

autopneuservis-uzice.cz

Otevírací doba:
Po–Pá: 8:00–16:30

Loc: 50°15‘9.91“N

 14°22‘57.02“E

 mechanické opravy

  inspekční a sezonní prohlídky

        dle servisního plánu

 opravy autoelektriky

 pneuservis

 servis klimatizací

 měření emisí

  diagnostika sériová (OBD, EOBD)

 zajištění měření emisí

 příprava a zajištění STK

  diagnostika podvozku 

(laserová geometrie)

  výměny autoskel – autosklo 

servis

  prodej náhradních dílů 

a autodoplňků

 odtahová služba

  vyzvednutí a přistavení 

vozu (pick-up service)

 prodej pneu

  montáž zabezpečení vozidel

  servis vstřikovacích systémů 

SIEMENS-DENSO-DELPHI-

-BOSCH

 opravy litých kol

 svařování hliníkových slitin

  opravy a svařování plastových 

dílů, chladičů a světel

Nové servisy v síti Q-SERVICE
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V minulých vydáních IC Journalu 

byl v rámci Fleet programu pre-

zentován software SilverDAT II 

a IC Calculator. Díky vzájemnému 

propojení těchto softwarů došlo 

k výraznému zrychlení a zjedno-

dušení tvorby kalkulací v tech-

nickém oddělení Fleet programu 

Inter Cars. 

Postup vytvoření kalkulace a ob-

jednání potřebných náhradních 

dílů je následující: 

V SilverDATu identifi kujeme 

konkrétní vozidlo a vybereme 

potřebné servisní úkony, resp. 

servisní prohlídku. Takto vytvo-

řenou kalkulaci nahrajeme do IC 

Calculatoru a za pomocí databáze Tec Doc pře-

vedeme originální čísla potřebných náhradních 

dílů na sortiment Inter Cars. Vybrané díly pak jed-

ním tlačítkem odešleme do košíku WebCatalogu 

a po odsouhlasení kalkulace klientem odesíláme 

objednávku na příslušnou pobočku, kde dochází 

k vyskladnění náhradních dílů a jejich doručení 

do vybraného Fleet servisního střediska, kde 

bude probíhat oprava nebo servisní prohlídka.

Nařízení Komise EU č. 461/2010 umožňuje 

neautorizovaným servisům provádět servisní 

prohlídky automobilů v záruce za předpokla-

du, že servis při prohlídce postupuje dle poky-

nů výrobce vozidla a použije náhradní 

díly srovnatelné kvality s originálními 

náhradními díly. Požadované úkony 

při servisních prohlídkách je možné 

v SilverDATu vyhledat a vytisknout pro 

majitele vozidla či v případě potřeby 

doložení správného postupu pro uzná-

ní záruční opravy výrobcem vozidla. 

V rámci Fleet programu jsou všechny 

tyto servisní prohlídky, kdy je vozidlo 

v záruce a samozřejmě i mimo ni, řádně 

evidovány spolu s protokolem o prove-

dených pracovních úkonech.

Fleet program Inter Cars pomáhá posu-

nout síť servisů Q-Service a Auto Crew 

blíže k úrovni značkových servisů díky 

standardům, které jsou v těchto servi-

sech vyžadovány. Patří mezi ně pou-

žívání zakázkových listů, technických 

informací potřebných pro servisování 

vozidel v záruce, používání diagnostiky 

a mnohá další kritéria. Díky těmto stan-

dardům používaným v síti Q-Service 

a Auto Crew se do Fleet programu Inter 

Cars daří zapojovat stále více společnos-

tí s vozovým parkem, které dosud servi-

sovaly pouze ve značkových servisech 

a k neznačkovým servisům doposud 

neměly důvěru.

Motointegrator
Fleet

F L E E T  P R O G R A M
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Software pro kalkulaci oprav
motorových vozidel
SilverDAT II a software IC Calculator
Software SilverDAT II umožňuje vytvořit přes-

nou kalkulaci nákladů na opravu vozidla podle 

výrobcem stanovených norem oprav a údržby 

u více než 1 570 typů osobních, lehkých užit-

kových, nákladních vozidel a motocyklů. Ceny 

náhradních dílů, jejich katalogová čísla, stejně 

jako pracovní hodnoty vycházejí z dat výrobců 

a dovozců vozidel a jsou platné pro český trh. 

Data jsou každý měsíc aktualizována. Do kalku-

lace lze zahrnout také výpočty nákladů na lako-

vání vycházející z velikosti opravované plochy, 

provedení laku, počtu lakovaných vrstev, ceny 

pomocných materiálů atd.

Z aplikace SilverDAT® II mohou být data kalku-

lací oprav havarovaných vozidel i odpovídající 

fotografi e týkající se pojistných událostí také 

elektronicky odesílána do externích aplikací, 

např. tzv. dealer management-systémů či přímo 

do pojišťoven. Společnost Inter Cars pak jako 

jediná nabízí aplikaci IC Calculator, která umož-

ňuje převedení originálních čísel dílů vybraných 

v kalkulaci na čísla dílů ze sortimentu Inter Cars 

za pomocí katalogu TecDoc, dále výběr těchto 

přesně identifi kovaných dílů a možnost on-line 

zjištění jejich dostupnosti a poté objednání.

Hlavní výhody aplikace:

- přesná indikace všech variant standardní, 

- příplatkové a mimořádné výbavy v závislosti 

- na období výroby

- grafika s bezkonkurenčním rozlišením, jaké

- používají elektronické katalogy výrobců

- nabídka montážních skupin pro vyznačení 

- rozsahu opravy

- možnost kalkulace ceny běžných servisních

- úkonů, mechanických oprav a údržby a lakování

- průběžné zobrazení aktuální ceny a OE čísla

- dílu a částky za opravu

- modul úkonů technické údržby podle výrobce

- pro doplnění kalkulace opravy v případě přede-

- psané servisní prohlídky

- automatické vyhodnocování výhodnosti 

- opravy karoserie oproti výměně skeletu karoserie

- oddělená kalkulace poškození skla

- volba mezi dvěma metodami lakování (dle

- norem výrobce nebo dle materiálového bodo-

- vého systému DAT Eurolak)

- komunikace v českém jazyce

-  kalkulace oprav či podklady vytvořené pro 

znalecké posudky jsou bezvýhradně uznávány 

všemi pojišťovnami jak v Německu, tak po-

stupně i v dalších zemích Evropy vč. ČR a SR. 

Jedná se o vzájemně provázaný a na sebe na-

vazující software, pomocí kterého jednoznač-

ně a rychle vyberete dostupný náhradní díl 

ze sortimentu Inter Cars potřebný pro opravu 

vozidla, včetně jeho ceny a možnosti okamži-

tého objednání. Na základě rozkódování VIN 

kódu vozidla pracujete s informacemi do-

danými výrobcem pro konkrétní automobil 

a máte tak zaručeno jednoznačně správné 

určení potřebného dílu použitého při mon-

táži toho konkrétního vozu (dozvíte se tzv. 

OE číslo a cenu dílu použitého při montáži), 

a to bez různých alternativ, které se vyskytu-

jí u stejného modelu s jinou výbavou nebo 

u jiné výrobní série.

Takto precizně vybrané náhradní díly převe-

de softwarová aplikace během několika vteřin 

na nabídku dostupných dílů ze sortimentu IC. 

Díl následně přidáte do nákupního košíku a ob-

jednáte jeho dodání v nejbližším termínu.

Hlavní výhody IC Calculatoru:

- informace o vozidle ze zdrojů  výrobce vozidla 

zaručí jednoznačnou správnost výběru náhrad-

ního dílu pro opravu vozidla

- rychlost, s jakou lze docílit výběru správného 

a dostupného dílu ze sortimentu IC ušetří čas 

vám i majiteli vozidla

- okamžitý přehled o absolutní i procentuální 

fi nanční úspoře při použití dílů IC, vůči cenám 

dílů od výrobce vozidla (ceny jsou výrobcem 

měsíčně aktualizovány)

IC Calculator

Příklad identifikace vozidla: ŠKODA Superb

Grafické vyobrazení – náprava přední / řízení

I N F O R M A C E  P R O  V Á S
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Jak už bylo zmíněno v úvodním slově pana 

Martina Havlíka, fi rma Inter Cars  se v poslední 

době soustředila na vývoj softwarového řešení 

pro naše zákazníky (tj. pro vás – servisy.) Důvo-

dem tohoto rozhodnutí je naše vize, ve které 

budoucnost našich zákazníků není spojena jen 

s prodejem náhradních dílů a s tím souvisejících 

služeb, ale i s vytvořením korektního vztahu 

s uživatelem vozidla (ať už se jedná o fi rmu, sou-

kromého podnikatele nebo koncového zákazní-

ka) a vzájemné důvěry vybudované na základě 

transparentnosti a přesném vyčíslení úkonů, 

které servis pro zákazníka vykonal.

Proto jsme pro vás ve spolupráci s renomovaný-

mi fi rmami DAT Czech Slovak a TecDoc připravili 

softwarové řešení, které vám pomůže stát se 

více konkurenceschopným, profesionálnějším 

servisem, a to nejen v očích koncových zákaz-

níků, ale i v očích profesionálů z automobilové 

branže.  Tento software jsme příznačně nazvali 

„QS Professional“ a začlenili ho do servisního 

konceptu Q-service.

Tolik úvodem a nyní už k samotnému popisu 

softwaru a jeho výhodám. QS Professional je 

unikátní software, který vznikl propojením SW 

na řízení servisu, kalkulačního SW od fi rmy 

DAT a SW, který je schopný převést originální 

čísla náhradních dílů výrobce na čísla náhrad-

ních dílů fi rmy Inter Cars ve spolupráci se SW 

TecDoc. Celé řešení je samozřejmě napojeno 

na internetový obchod fi rmy Inter Cars (IC 

WebCat), takže zákazník už během výběru 

alternativních náhradních dílů vidí jak svou 

nákupní cenu, tak především dostupnost 

zboží u nás. Další výhodou speciálně pro čle-

ny Q-service sítě je fakt, že je řešení vyvinuto 

na mezinárodní platformě pro všechny země 

IC South a je napojeno na centrální databázi, 

kde se shromažďují data o vozidlech a jejich 

opravách tak, aby jakýkoli Q-service, ke které-

mu přijede už identifi kované auto, měl mož-

nost vidět historii oprav. 

Samotné řešení se ovládá z jednoho místa 

a je maximálně automatické. Začíná registrací 

zákazníka a pokračuje  -> identifi kací vozidla 

pomocí VIN dekodéru při současné kontrole 

centrální databáze -> otevřením zakázky -> kal-

kulací opravy podle technických údajů výrobců 

(časová náročnost opravy a ceny originálních 

náhradních dílů) -> převedením originálních 

náhradních dílů na náhradní díly fi rmy Inter 

Cars s okamžitou informací o dostupnosti dílů 

a možností objednání přes internetový obchod 

-> a končí nahráním vybraných náhradních dílů 

a časů opravy zpět do zakázky. 

Výhody řešení: 

• řešení z jednoho místa 

• přesná identifi kace vozidla a náhradních dílů   

  pomocí VIN dekodéru

•  profesionální kalkulace na základě normočasů 

výrobce 

• kalkulace uznávaná pojišťovnou 

• úspora času a nákladů na identifi kaci a objed-

  návání náhradních dílů 

• on-line disponibilita náhradních dílů už během 

  kalkulace

• mezinárodní dostupnost SW řešení 

• větší transparentnost servisu vůči koncovým 

  zákazníkům 

Tohle řešení bylo vyvinuto speciálně pro síť  

servisů Q-service, ale kromě modulu centrální 

databáze, může být v případě zájmu apliková-

no i ostatním servisům.  O tomto řešení  by se 

dalo napsat ještě spoustu dalších řádků, ale jak 

se říká, je skvělé o věcech a řešeních číst, ale 

není nad to je vidět. Proto pokud chcete vidět 

toto řešení, tak vás rádi přivítáme na naší Road 

show, která se koná v dubnu na 3 místech 

České republiky ( viz str. 2).  Zde budeme při-

praveni vám řešení prezentovat a zodpovědět 

všechny Vaše otázky.

Těšíme se na shledanou na této akci.

Váš team Q-service.

Software QS Professional

I N F O R M A C E  P R O  V Á S
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www.osram.cz

Optický a technický triumf: 
LED pro denní svícení!
První světlo pro denní svícení k dodatečnému vybavení s homogenní svítící 
plochou LED: nejsou vidět žádné světelné body jednotlivých LED!

•  Nápadná řeč tvarů: zaoblený design dá vyniknout 
dynamice Vašeho vozidla

•  Dvojitá funkce: světlo pro denní svícení a obrysové 
světlo (volitelně)

•  Vhodné pro mnoho modelů automobilů, lze snadno 
namontovat vlastními silami

• Nízká spotřeba energie
•  Díky vysoké třídě ochrany IP 69K nepředstavuje 

ani intenzivní mytí v automyčkách žádný problém 
• Vynikající světelný výkon

ani inte
• Vynikaj

A4_LED pro auta OSRAM_2.indd   1 22.03.12   14:14
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Den na pobočce Inter Cars Brno

Sklad pobočky ukrývá statisíce položek – dílů pro osobní i nákladní automobily
V čele brněnské pobočky stojí zkušený manažer Miroslav Žampach

O klienty se stará sehraný tým složený 

z odborníků různých profesí

Před expedicí zboží zákazníkovi musí 

být vše pečlivě zaevidováno

Díky modernímu vozovému parku se zboží dostane do servisů včas a v pořádku

P Ř E D S T A V E N Í  P O B O Č K Y

Obchodní zástupci stráví většinu času

na cestách za vámi – našimi zákazníky

Text a foto Miroslav Mašek



www.nissens.com
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VELKÁ JARNÍ AKCE
Probíhá v termínu od 1. 2. do 30. 4. 2012

EURO 2012

42x

Za každých 10 000 Kč získáte 1 slosovatelný soutěžní kupón. Na každé 
pobočce bude probíhat losování vždy o 1x zájezd na EURO 2012, 3x dres 
české reprezentace a 10x replika oficiálního míče.

Za prvních 10 soutěžních kupónů získáte míč – repliku oficiálního míče EURO 2012.

ZAŽIJTE TO s INTER CARS

14x

140x40x
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OLYMPIÁDA 2012

14x

42x

Za každých 10  000 Kč získáte 1 slosovatelný 
soutěžní kupón. Na  každé pobočce bude 
probíhat losování vždy o  1 zájezd na  LOH 
do Londýna a 3 značková trička z olympijské 
kolekce.

ZAŽIJTE TO s INTER CARS

VELKÁ LETNÍ AKCE
Probíhá v termínu od 1. 5. do 30. 6. 2012
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Taj Mahal - jeden ze 7 divů světa 

dostavěný v roce 1653 jako vrcholné 

dílo Mughalské říše. Nejkrásnější a asi 

také nejčistší místo celé Indie.

Zapomenout v Indii na všudepřítomné krávy 

prostě nelze. 

Agra Fort - opevněné město nedaleko Taj Mahalu, 

které sloužilo během nepokojů jako pevnost a 

také jako panovnické sídlo. 

Jaipur - obrovský kontrast mezi původním a moderním světem.
Téměř na každém 

rohu můžete vidět 

„zaklínače hadů“.

Pevnost Amber - úžasný opevněný 

palác a nádherným výhledem do 

okolní krajiny.

Cesta na slonech do pevnosti Amber byla velmi příjemná.
Palace of Winds - palác větrů.

Rajghát - památník Mahatmá Gándhího a park, 

kde bylo jeho tělo spáleno a dle jeho přání i 

rozsypán jeho popel.

Je libo 100% džus z čerstvých pomerančů? Tak 

tady je rovnou od zdroje chemicky neupravovaný.

Hygiena po indicku, přímo 

na ulici ve starém Dillí.

0

Co by to byla Indie bez návštěvy 

výrobny koberců. 

A je tady Nepál! Konkrétně 
Káthmandu.

Spalování mrtvých v přímém přenosu. Velmi silný a nezapomenutelný zážitek.

Nepál hraje barvičkami, 

stačí si jen vybrat.

Bhadgaon nebo také Bhaktapur - nepálské „Město kultury“ či „Živoucí dědictví“ - jedno z nejzajímavějších měst Nepálu.

Svatí lidé aneb naši zákazníci a my tzn. Inter Cars.

Na každém kroku můžete nakoupit 

stovky a tisíce rozmanitých cetek.

Na osmitisícovky je třeba se řádně připravit a tak 

jsme začali v základním táboře s přípravou a to na 

chodbě hotel pravou česko-slovenskou party.

Bodnath neboli Buddha - jedno z nejdů-

ležitějších poutních míst Nepálu ležící na 

nejdůležitější cestě skrz Himaláje. Mnoho 

poutníků (horolezců) zde děkuje Buddhovi za 

šťastné projití hor.

To je ona Sagarmatha - Mont Everest (8 

848 m). Pronajatým letadlem jsem letěli 

podél vrcholků sedmi a osmitisícovek - něco 

úžasného.
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Nassfeld nás vítá výhledem jako z fi lmu o Homolkových: To jsou ale panorámata! 

... A opravdu jsou. Počasí nám skutečně přeje

Vlajky vztyčené, aprēs ski Zur 

Berghex „U Fatiho“ připrave-

né, a to ještě netušíme, že ně-

kolik následujících dnů bude 

téměř naším domovem.

Už se to blíží – čekají nás závody 

Super G. Ceny jsou velmi lákavé, 

nezbývá než sjet co nejrychleji.

111 km skvěle připravených sjezdovek bylo 
opravdu výzvou. No, posuďte sami, kdo by odolal 
a hned po ránu nechtěl vyzkoušet „manšestr“.

Jan Železný Cup aneb hod hůlkou do dálky. 

Hůlka jednoho přemotivovaného soutěžícího 

dokonce skončila na střeše vlekové budovy.

Většinou táhneme za jeden provaz, v tomto případě jsme udělali výjimku a vyzkoušeli sílly soupeřů ze Slovenska. V tomto klání jsme zvítězili, ve druhém turnusu se skóre vyrovnalo.

V soutěži „Najdi si svého Jágra“ se dva odvážlivci 

vrhli do sněhové laviny a dolovali z ní lahvičky 

Jägermeistera. Dlužno dodat, že v lavině nezůstala 

ani jediná.

Zapomněli jsme představit majitele 

aprés ski – Fatiho, který průběžně kon-

troloval, jestli všichni správně dodržují 

pitný režim.

Plížením plazením vpřed – jednoduché, pokud ale 

nemáte na zádech bungee lano, které vás ve vteřině 

vrátí, kam patříte.

Fatiho týmeček, kterému patří obrovské díky 

za skvělý servis. Měli jsme se u něj jako doma.

Naši vlajku jsem drželi po celou 

dobu pobytu velmi vysoko

Když sjezdovky zahalila černo-černá tma, byl nejvyšší čas se přesunout do příjemnějších kli-matických podmínek, kde bylo vše nachystané k velké party.

Náš DJ pouští první songy a všichni se 

pomalu dostávají do varu. Tančí se všude.

Poslední tanec, poslední drink a už je bohu-

žel čas vyrazit do hotelu, a to po vlastní ose 

na lyžích po sjezdovce. Adrenalin čeká.

Poslední drinky byly dopity a tím završeny obě fl yinghirschové pyramidy. Letošní konečný součet se zastavil na 1 687 lahvičkách Jägermeistera. Úctyhodný výkon. Díky všem za aktivní pomoc!

A teď čelovky nasadit a vyrážíme na noční jízdu 

po sjezdovce jen za Fatiho rolbou, která nám svítí 

na cestu. S pár fl yinghirschy máme křídla všichni, 

jednotlivé čelovkové světlušky mizí a zase objevují. 

Všichni přežili bez úhony.

Tentokrát patřila panoramata jen a jen Inter Carsu.

První nedočkavci už se chystajíke sjezdu. Někteří bohužel končí již za první brankou, asi neunesli tlak médií (IC Journal byl u toho).
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Vážení zákazníci, čtenáři,

pro mnohé z vás je VIP Club Inter Cars již součástí 

života a jeho prostřednictvím poznáváte nové 

přátele ze stejného oboru, máte možnost vidět 

zajímavá místa a zároveň si odpočinout a na-

čerpat nové síly do další práce. Mnohými je náš 

věrnostní program ještě neobjeven nebo nevy-

užíván a právě těmto zákazníkům bychom rádi 

v několika následujících řádcích přiblížili, o co se 

jedná a co VIP Club Inter Cars nabízí.

Aktuálně máme za sebou každoroční lyžovačku 

společně se slovenskými kolegy (celkem přes 

250 účastníků ve dvou turnusech), tentokrát 

v rakouském Nassfeldu. Již zanedlouho nás čeká 

plavba po holandských kanálech a výlet do zá-

bavního parku Ferrari world v Abú Dhabí. Těsně 

před létem to bude sluníčko a moře na Krétě 

a pomyslnou třešničkou na dortu pak jedna z po-

sledních bašt komunismu, perla karibiku – Kuba 

se všemi krásami, klady i zápory.

Jak se můžete stát

členem VIP Clubu Inter Cars 2012?

VIP Club Inter Cars 2012 je věrnostní program 

společnosti Inter Cars Česká republika, s. r. o., 

určený všem obchodním partnerům registrova-

ným v některé z našich poboček a jeho prostřed-

nictvím se již osmým rokem snažíme naše loajál-

ní zákazníky odměnit za jejich věrnost, spolupráci 

a nabídnout jim určitou přidanou hodnotu v po-

době zajímavých akcí a zájezdů a upevnit tak 

naše společné obchodní partnerství. Na základě 

výše realizovaného obratu u naší společnosti 

v období od 01/01/2012 do 31/12/2012 získá-

váte VIP body a jim příslušné karty různých hod-

not, od bronzové, která je základní kartou, přes 

stříbrnou a zlatou až po platinovou. Čím vyšší 

hodnotu VIP karty získáte, tím zajímavější a větší 

balík bonusů máte možnost využít. Body se vám 

připisují automaticky za každou realizovanou ob-

chodní operaci, tzn. zboží objednané, zakoupené 

a zaplacené v cenách bez DPH u společnosti In-

ter Cars.

Za nákup dílů pro osobní automobily:

každých 100 Kč = 1 bod.

Za nákup dílů pro nákladní automobily:

každých 200 Kč = 1 bod.

Jaké karty VIP Clubu Inter Cars 2012

můžete získat?

Bronzová VIP karta

Pro zisk bronzové VIP karty musíte na svém VIP 

účtu dosáhnout hodnoty alespoň 8 000 bodů

a tím splníte základní podmínku členství ve VIP 

Clubu Inter Cars 2012.

Stříbrná VIP karta

Stříbrnou VIP kartu získáte v momentě dosažení 

hodnoty alespoň 13 000 bodů na svém VIP účtu.

Zlatá VIP karta

Pro získání zlaté VIP karty musí hodnota vašeho 

VIP účtu být alespoň 18 000 bodů.

Platinová VIP karta

Vlastníkem platinové VIP karty se stáváte teh-

dy, když je na Vašem VIP účtu alespoň 23 000 

bodů.

Na co se můžete ve

VIP Clubu Inter Cars 2012 těšit?

10denní pobyt v Tanzánii a Zanzibaru

Vydejte se s námi na podzim 2013 na cestu snů 

do srdce Afriky. Divoká a krásná Tanzánie vám 

zjeví svoji nespoutanou nádheru. Objevte krásy 

této panenské přírody! Navštívíte světoznámé 

národní parky Ngorongoro (Tzv. osmý div světa 

je rozlehlé území rozprostírající se mezi stěnami 

obrovské kaldery, prastarého vyhaslého vulká-

nu. Nachází se zde největší koncentrace volně 

žijících afrických zvířat. Serengeti – nejslavnější 

a nejrozsáhlejší chráněné území Afriky. Zdejší 

krajině dominuje velký počet nádherných zvířat, 

mezi kterými nechyběj pakoně, zebry, žirafy, lvi, 

gepardi, leopardi, hyeny, sloni nebo nosorožci.

Až se dosyta nabažíte africké divočiny, čeká vás 

tajemný Zanzibar. Vraťte se na chvilku zpět ča-

sem do 18. a 19. století, představte si obchodní 

plachetnice plné koření a korzárské fregaty číha-

jící na kořist. Zanzibar, bájná křižovatka východ-

ních a západních kultur, proslulý obchod s otro-

ky, brána do Indického oceánu… V dnešní době 

můžete kromě originální architektury, ve které 

se střídají prvky kolonialismu s arabským svě-

tem, obdivovat především nádherné pláže. 

„Ostrov hřebíčku“ a Freddieho Mercuryho nabízí 

něco pro každého z vás, proč si tedy neokořenit 

život s Inter Cars?

Relaxační 8denní pobyt v Turecku

Turecká riviéra, která je dokonalou zárukou 

úžasného koupání a potápění, ničím nerušené 

relaxace na vyhřátých plážích, ale také poznává-

ní přírodních a historických krás nám poskytne 

azyl v červnu 2013. Vydejte se tedy za sluncem, 

odpočinkem a poznáním a vychutnejte si pře-

krásné pobřeží plné kouzelných romantic-

kých zátok, mírné a úrodné nížiny nebo drsné 

a nespoutané pohoří Taurus. Čeká vás pobyt 

ve skvěle vybaveném 4* hotelu s bazénem, 

pláží, mnoha bary a all inclusive programem 

s množstvím fakultativních výletů. 

Lyžování v Alpách 

Konec ledna 2013 bude již tradičně věnován 

lyžování v Alpách na pomezí rakousko-italských 

hranic v oblasti Hermagor-Nassfeld s ubyto-

váním ve 3* hotelu, který je umístěn přímo 

na sjezdovce, takže cesta z lyžárny na svah trvá 

jen několik málo minut. V této lokalitě je téměř 

100% jistota výborných sněhových podmínek, 

110 km sjezdovek všech obtížností, 30 vleků 

a lanovek. Opět pro vás připravíme lyžařské zá-

vody, zajimavé a zábavné soutěže a velkou party 

s DJ v dnes již pověstném aprēs ski baru Zurber-

ghex – U Fatiho.

Co členy VIP Clubu Inter Cars

čeká v letošním roce?

7.–10. května 2012 – Holandsko (plavba po ka-

nálech)

10.–14. května 2012 – Abú Dhabí (zábavní park 

Ferrari world)

3.–10. června 2012 – Kréta

listopad 2012 – Kuba

Užívejte si život s námi!
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Je čas přejít na DENSO.
 

 Jen jedna věc je chladnější než

 naše kompresory klimatizace.

Proč kompresory klimatizace DENSO?

> Světová 1 ve výrobě originálních kompresorů klimatizací

> Kompletní sortiment originálních kompresorů klimatizace pro trh s náhradními díly

> Vysoký výkon je navržen tak, aby přesně odpovídal specifi kaci vozidla

> Balení obsahuje vše potřebné pro výměnu

> Vysoká kvalita produktu, velmi nízká poruchovost

> Kompletní sestavy

Pokud jde o originální díly pro automobily, je DENSO první volbou pro významné výrobce automobilů. Naše inovativní technologie, 

systémy a komponenty jsou použity v devíti z deseti aut na silnici a denně je zkoušejí milióny řidičů.

Přidejte se k nám ještě dnes a můžete i vy těžit z našich mnohaletých zkušeností a originální kvality našeho sortimentu náhradních dílů. 

Na to, abychom mohli začít spolupracovat, stačí pouze jedno kliknutí na www.denso-am.eu

www.denso-am.eu
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U zrodu VETERAN ARENY v květnu 2010 stáli bra-

tři Bronislav a Lubomír Pešákové, členové vedení 

společnosti T.S.Bohemia, která je také provozova-

telem muzea. Cíl projektu popisuje Bronislav Pešák 

jednoznačně: „Chceme propagovat českou tech-

niku a kulturu. Málokdo si uvědomuje, že za prv-

ní republiky bylo Československo průmyslovou 

velmocí – jde tedy o obrovské a bohužel zapome-

nuté dědictví. Další ambicí VETERAN ARENY je stát 

se největším českým muzeem historických vozů.“ 

A Lubomír Pešák doplňuje: „Na technickou historii 

se pozapomnělo a téměř nikdo ji nepodporuje. 

Proto chceme lidem připomenout, že v tomto 

ohledu jako Češi mají být na co hrdí.“

Perličkou je jedinečná kolekce automobilů 

prostějovské značky Wikov.

VETERAN ARENA je zaslíbeným místem pro 

všechny automobilové nadšence, kteří obdivují 

krásu a preciznost tuzemských 

předválečných automobilů. Če-

kají na ně desítky exponátů, 

které vyjely z bran továren Wi-

kov, Tatra, Praga, Aero, Z, Škoda, 

Laurin & Klement a řady dalších. 

Některé vozy pocházejí i z pová-

lečných let a dokládají tak snahu 

konstruktérů vytvářet kvalitní 

auta i v těžkých podmínkách minulého režimu. 

Zatímco mnohé vystavené vozy získaly proslu-

lost mezi nejširší veřejností a jejich křivky jsou 

našim očím povědomé i po desítkách let, jiné 

představují skutečné unikáty. Mezi ty patří např. 

jediný dochovaný kus Tatry 75 Sport, tříkolka 

Tatra 49, Tatra 17 nebo Tatra 700, v níž jezdil ně-

kdejší ministr Josef Lux. Perličkou je jedinečná 

kolekce automobilů prostějovské značky Wikov. 

Těch se celosvětově dochovalo pouhých třicet 

kusů a jejich olomoucká sbírka je největší, jakou 

lze na jednom místě spatřit. Pokud preferujete 

jednostopá vozidla, muzeum nezklame ani vás 

– můžete se těšit na motocykly značek JAWA, 

PRAGA, ČZ nebo Breitfeld & Daněk. Atmosféru 

dokreslují nejrůznější artefakty, jako dobová 

benzinová pumpa, řezy součástkami i celými 

vozy nebo stabilní motory. Nechybějí ani ukázky 

restaurátorských prací, díky kterým si návštěvník 

uvědomí, kolik úsilí renovace historických auto-

mobilů vyžaduje.  

VETERAN ARENA
vzdává hold automobilkám

první republiky

Rčení o zlatých českých ručičkách v poslední 

době bohužel stále více ztrácí na  významu 

– kvalitního zboží s visačkou Made in Czech 

republic je jako šafránu. O  to důležitější je 

si připomínat, že existovaly doby, kdy čes-

ké – resp. československé – výrobky patřily 

k  absolutní špičce. V  oblasti automobilové-

ho průmyslu si tento úkol vytyčilo olomouc-

ké muzeum VETERAN ARENA, které vzdává 

hold technickému umění první republiky.

Šest „NEJ“ VETERAN ARENY

• největší soukromé muzeum svého druhu v ČR

• největší ucelená sbírka vozů Wikov na jednom místě

• nejstarší exponát: Wikov 16/4, rok 1924 (prototyp)

• nejcennější exponáty: Praga Grand (1929) a Tatra 17/31 Sport

• nejtěžší automobil: pancéřovaná Škoda VOS s hmotností 4,5 tuny

• nejlehčí automobil: Z4 III. série

H I S T O R I E  A U T O M O B I L I S M U
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Součástí muzea se stala i galerie prezentu-

jící výtvarná díla regionálních umělců.

Protože ve VETERAN ARENĚ mají kladný vztah 

nejen k autům, ale i k technice obecně, rozšířil 

tým muzea v roce 2011 expozici o další tema-

tickou výstavu. Je věnována historickým tele-

fonům od 18. do 20. století a zahrnuje neuvě-

řitelných 400 přístrojů. Prohlédnout si všechny 

telefony, ústředny či telefonní seznamy můžete 

až do 30. listopadu 2012. A kdyby vám i to bylo 

málo, ve VETERAN ARENĚ na vás čeká ještě 

třetí lákadlo. Součástí budovy se totiž stala 

galerie prezentující výtvarná díla významných 

regionálních umělců, která každoročně hostí 

tři originální výstavy. Diskutovat o obrazech 

a plastikách můžete třeba ve stylové kavárně 

s nainstalovanou expozicí historických rádií 

a obchůdkem s upomínkovými předměty.  

Pokud patříte k motoristickým nadšencům 

a hledáte tip na zajímavý výlet, je VETERAN 

ARENA tou správnou volbou. Dýchne zde 

na vás nejen kouzlo minulých časů a vůně 

oleje či benzinu, ale připomenete si i kus čes-

ké historie. Nikde jinde totiž nenajdete vozy, 

ve kterých jezdilo tolik známých osobností – 

od herců Ference Futuristy a Huga Haase až 

po politiky Jana Masaryka nebo nechvalně 

proslulého Alexeje Čepičku.     

VETERAN ARENA

Sladovní 103/3, 779 00 Olomouc

e-mail: info@veteranarena.cz

tel.: 585 157 438, fax: 585 157 455

www.veteranarena.cz

Otevírací doba: 

Út–Ne  10:00–17:00 (od 1. 4. do 30. 9.)

St–Ne  10:00–17:00 (od 1. 10. do 30. 11.

                  a od 1. 2. do 31. 3.)   

Vstupné: 

• základní: 149 Kč

• zlevněné (senioři, studenti): 95 Kč

• rodinné: 290 Kč 

Text a foto Miroslav Mašek

H I S T O R I E  A U T O M O B I L I S M U
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A co že to vlastně je? Píše se rok 1956 a Herr 

Ernst brázdí promrzlé německé silnice na svém 

stroji Zundapp KS 601, tzv. Elefant (bystří už tuší 

proč „Elefantentreff en“). To ho přivedlo k otáz-

ce, kolik že stejných strojů ve stejném ročním 

období asi tak jezdí po zasněženém Německu. 

Proto první únorový víkend u vesnice Solla v ba-

vorských Alpách zpunktuje první ročník tohoto 

zimního srazu. Světe div se, máme tu dvacet 

těchto motocyklů! Úspěch byl veliký, v roce 

1958 už se zúčastnilo 200 motocyklů a poprvé 

i jiných značek než „Slonů“.  A rok od roku se sjíž-

dí stále více a více návštěvníků.

Toliko okénko do historie, v současnosti se pra-

videlně na tomto netradičním srazu sjíždí na cca 

pět tisíc motocyklistů (nemám rád slovo motor-

káři, ty žerou děti a děsí důchodce) z celé Evropy 

užívat si vyhlášený a jedinečný sraz s výjimečným 

programem. A čím se liší? V tom, že žádný není. 

Jen takový, jaký si sami vymyslíte a zorganizuje-

te. Žádné kapely, žertovné hry na přetlačovanou 

atd., ale věřte, nudit se nebudete.

Na akci jsme vyrazili na strojích italské proveni-

ence – skútrech Piagio Liberty 125. Sraz jsme 

měli ve Zdibech, odkud jsme zamířili k benzino-

vé pumpě, kde jsme se setkali s ostatními účast-

níky zájezdu. První zastávka přišla záhy, jeden sk-

útr ztrácel výkon. Oprava nebyla složitá, výměna 

se týkala pouze celého skútru za jiný. Na druhý 

pokus jsme dojeli s mírným zpožděním na mís-

to setkání se zbytkem party. Lehce po deváté se 

nad Strakonickou ulicí zvedl nenápadný opar 

modrého kouře. Ve složení šestnácti jednosto-

pých vozidel a jedno-

ho transita s bagáží 

a nezbytným vlekem 

na sběr odpadlíků jsme 

vyrazili směr Vimperk. 

Cesta vesele ubíhala při 

příjemné teplotě –8 °C. 

Živí a zdraví jsme po-

obědvali ve Vimperku 

a nechali se vyfotit do sobotní přílohy MF Dnes. 

Zbývalo nám slabých 60 km.

Haleluja, Solla! Zastavili jsme u závory dělící nor-

mální svět od toho „našeho“. Za závoru smí už jen 

motocykly, sajdkáry a maximálně tříkolky. Ani qady 

neprojedou! I když se našel jeden německý borec, 

který se snažil projet s jedním sundaným kolem 

a přikurtovaným ramenem u čtyřkolky, stejně byl 

vykázán, pořadatel pojal podezření.. Po zaplacení 

20  na celý víkend projíždíme posvátnou bránou 

do pekel až do samotného nitra, tedy úplného 

srdce areálu – arény. Po chvíli hledání rovného 

místa na stan nezbývá než konstatovat, že žádné 

není. Železnou lopatou tedy odkopáváme asi pět 

metrů dlouhou a metr vysokou hromadu zmrzlé-

ho sněhu. V osm hodin jsem zabydlen a padám 

do křesílka ke zdroji tepla – ohni a slivovici.

Sobotní lehce mrazivé ráno nás vítá a kolem de-

sáté vyrážíme na exkurzi po kempu. K vidění jsou 

neskutečné motorky. Elefantí speciály, leštěnky 

i totální vraky ozdobené od lebek po vysušenou 

krysu, působící někdy jako neuvěřitelná umělecká 

díla. Najdete tu v břečce stát GoldWinga se sajdou, 

HDéčka „Glajdy“, supersporty a mraky dalších „vo-

ňavek“. Na druhou stranu tu můžete najít motorku, 

která má přední kolo hnané elektromotorem přes 

přimontovaný věnec ze setrvačníku, Guzzinu, kte-

rá asi špatně dobíjela, proto jí majitel dopřál ještě 

jeden alternátor z auta, rikšu ze Simsona, která má 

místo sedačky záchodové prkénko (a pod ním 

umělé…). A tak dále a tak dále… Sobotní večer 

byl ve znamení úžasné pohody a ohňostrojů růz-

ně poletujících mezi a někdy i skrz stany.

Nedělní ráno nás vítá teplotou –10 °C. Rychle se 

probrat, což jde docela snadno, sbalit haram-

pádí a zmizet mezi prvními, protože dopoled-

ne vzniká na strmé zledovatělé cestě dopravní 

stupeň č. 5. Lehké shrnutí na závěr. Vzdálenost 

z Prahy cca 260 km, vstup na celý víkend 20 , 

zážitek k nezaplacení. Elefantentreff en rozhod-

ně není pro pozéry, ale pro skutečné srdcaře 

(neplést s kardiaky). Odměnou vám bude ví-

kend strávený mezi pacienty, jako jste vy sami. 

A jak řekl jeden z kolegů na zpáteční cestě: „Vy-

padáme a smrdíme, jako bychom strávili dovo-

lenou v pekle, ale bylo to fantastický!“

M i l o s l a v  H o d e k

Manažer pobočky Praha - Vestec

Elefantentreff en 2012
aneb motosraz pro fajnšmekry
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Potkali jste poslední lednový pátek na silnicích nezvykle mnoho mo-

torek? Netušíte, kam ti pomatenci v osmistupňovém mrazu jeli? Proč 

jich bylo tolik? A vypadali odhodlaně a spokojeně? Aby ne! 56. ročník 

Elefantentreff en v německé vesničce Solla je jako magnet!

Z A J Í M A V O S T I



T E C H N O L O G Y

Špičková kvalita oveřená v extrémním 
motorsportu.

Spojka LuK splňuje ty nejvyšší nároky na kvalitu, 

dlouhou životnost a bezúdržbový a hospodárný 

provoz. 

Kompletní nabídka spojek pro nákladní 

a užitková vozidla.

Technické informace na internetovém portálu: 

www.Schaeffler-Aftermarket.com

www.mkr-technology.com

Spojky LuK
Kvalita pro profesionály.

2,8 t – 40 t 
spojky pro 

všechny typy 

nákladních 

vozidel
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Brzdové systémy
Jedny z nejdůležitějších součástí užitkových vozidel, na kterých je závislá bezpečnost vaše, ale i ostat-

ních účastníků silničního provozu, jsou brzdové systémy. Dvojnásobně to platí právě u nákladních vozi-

del a autobusů, kde musí být zaručena bezpečnost a spolehlivost i v těch nejtěžších podmínkách.

Možná jste to netušili, ale společnost Inter Cars 

se jako jedna z mála fi rem v celé Evropě může 

pochlubit přímou spoluprací se všemi nejvý-

znamnějšími výrobci brzdových systémů, jako 

jsou fi rmy KNORR-BREMSE, WABCO, HALDEX

a MERITOR, a nabídnout vám tak jejich kom-

pletní sortiment.

Krátce si vám dovolíme popsat funkčnost brz-

dové soustavy užitkových vozidel a zároveň tak 

upozornit na klíčové komponenty, které mimo 

jiné najdete v naší nabídce.

V oblasti užitkových vozidel dochází k přeno-

su brzdné síly pomocí stlačeného vzduchu. 

Ten vytváří kompresor a pomocí jednotky 

pro úpravu stlačeného vzduchu se rozvádí 

do vzduchojemů a tam se uchovává. Násled-

ně je využíván při brzdění nebo regulaci výšky 

vozidla.

Před spotřebováním musí být stlačený vzduch 

z kompresoru vysušen a vyčištěn. Pro tento účel 

si můžete vybrat z naší kompletní nabídky fi ltr-

patron, od klasických konvečních typů přes fi l-

trpatrony s koalescentními fi ltry, které vás zbaví 

oleje ze stlačeného vzduchu (např. K 014712), až 

po patrony s prodlouženými intervaly výměny 

(např. 432 410 244 2).

Takto připravený vzduch směřuje do reguláto-

rů tlaku a víceokruhových jisticích ventilů, 

které zajistí bezpečnost vzduchových systémů. 

Nyní je běžnou záležitostí, že se na užitkových 

vozidlech vyskytují integrované jednotky pro 

úpravu vzduchu, které sdružují všechny funkce 

systému úpravy vzduchu v jednom přístroji. 

Nové typy užitkových vozidel v dnešní době 

využívají elektronické jednotky úpravy vzdu-

chu, které jsou schopné díky svému softwaru 

zajistit snížení spotřeby paliva a zvýšit také kom-

fort a bezpečnost provozu.

Elektronika nahradila pneumatiku v mnoha 

oblastech moderních brzdových a bezpečnost-

ních systémech a systémech vzduchového od-

pružení. Díky elektronice probíhají příkazy k na-

stavení ventilů během milisekund, takže brzdný 

účinek či jízdní vlastnosti lze okamžitě přizpů-

sobit aktuálním situacím. V naší nabídce tedy 

naleznete také ventily s funkcemi ABS (proti-

blokovací systém), ASR (regulace prokluzu), EBS

(elektronický brzdový systém), ESP (elektronický 

stabilizační systém), ELC (elektronická kontrola 

jízdní výšky), ACC (adaptivní regulace rychlosti).

Přesné dávkování stlačeného vzduchu je zajiš-

ťováno pomocí pedálového brzdiče, relé ven-

tilu, regulátoru brzdné síly a řídicího ventilu 

přívěsu.

Brzdové válce převádí pneumatickou energii 

na mechanickou a díky brzdovému třmenu

tak způsobují zpomalení, respektive zastavení 

vozidla. 

Kromě dodávky výše uvedených náhradních 

dílů jsme vám schopni zajistit technickou pod-

poru, zprostředkovat proškolení vašich zaměst-

nanců, případně pomoci k autorizaci vašeho 

servisu pro některou zvýše uvedených značek.

Samozřejmostí je také kompletní nabídka dia-

gnostického příslušenství WABCO, KNORR-

-BREMSE, HALDEX, WABCO-WURTH.

Michal Holík
Manažer Truck & Bus

I N F O R M A C E  P R O  V Á S
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Ve stručnosti přinášíme přehled základních 

výhod, které pramení z používání IC_WebCat. 

Mnozí z vás již tento katalog aktivně používají, 

přesto pro ně tento článek nebude „nošením 

dříví do lesa“. Pro ty ostatní se tento článek stane 

užitečným pomocníkem při rozhodování, který 

nástroj pro objednávání dílů používat.

Co to vlastně IC_WebCat je? Jak již název 

napovídá, jedná se o internetovou vezi IC_Ka-

talogu. V porovnání s IC_Katalogem vynikne 

hlavně jeho přívětivější uživatelské prostředí 

a z něj plynoucí snadnější obsluha. A jaké jsou 

jeho přednosti? Hlavní výhodou je bezesporu 

přístup odkudkoliv. Odpadá instalace katalo-

gu, stačí pouze připojení k internetu.

Katalog samozřejmě umožňuje: 

- vyhledání dílů dle jednoduchého stromu

- vyhledání dílů dle katalogového čísla

- vyhledání dílů dle OE čísla

- další přehled aplikací na konkrétní nalezený díl

- zobrazovat popis dílů

- zjistit zaměnitelnosti dílů

- sledování on-line stavů náhradních dílů ve 

- skladech

- zobrazování velkoobchodních a maloob-

- chodních cen

- možnost zákazníka vyjádřit se k dílům

- zobrazovat obrázky dílů

- zobrazovat přehled VIP bodů

- díky aplikaci „Můj účet“ zobrazovat přehled 

- dokladů (objednávky, dobropisy…)

- vytvoření seznamu oblíbených vozů na další

- hledání

Množství výhod a možností, které WebCat 

nabízí, je nepochybně mnohem větší, v pře-

hledu jsou uvedeny jen ty nejvýznamnější. 

Proto nesmíme opomenout, že IC_WebCat je 

také nedílnou součástí IC_Calculatoru – oje-

dinělého SW řešení kalkulace oprav vozidel, 

kde spolupracuje se SW pro kalkulaci zakázek 

SilverDAT. 

IC_WebCat samozřejmě prochází neustálým 

vývojem a zdokonalováním, na kterém se sami 

aktivně podílíte. Je tedy svým uživatelům ve stále 

větší míře „šitý na míru“.

Mezi nejnovější zdokonalení patří: 

- náhrada plnohodnotného zobrazení

- scrollování oken ve výsledcích hledání zvlášť

- historie hledání 

- sledování stavu zákaznických kont

- (objednávky, faktury, stav dodávky)

- automatické přihlášení (zapamatování si

- přihlašovacích údajů) 

- přehledný návrat do výběru aut či skupin

- bez nutnosti znovuzadání

A co je potřeba k přihlášení se do IC_WebCatu? 

Stačí být registrovaným zákazníkem společnos-

ti Inter Cars Česká republika, s. r. o., a podepsat 

smlouvu o používání WebCatu. Na základě toho 

vám bude přiděleno číslo karty a heslo, nutné 

pro přihlášení.

IC_WebCat
internetový katalog
společnosti Inter Cars

I N F O R M A C E  P R O  V Á S
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Ferrari F12 Berlinetta má jasný cíl: nahradit v na-

bídce automobilky model 599 GTB Fiorano. Kdy-

by ho konstruktéři měli co nejstručněji popsat, 

nejspíš by použili trojici čísel: 750, 340 a 8,5. První 

označuje počet koní dvanáctiválcového motoru, 

druhé maximální rychlost a třetí počet sekund, 

za který Berlinetta zrychlí z nuly na dvoustovku. 

Je vůbec třeba ještě něco dodávat? 

Ef dvanáctka zaujme už na první pohled origi-

nálními tvary, které se po všech stránkách vezou 

na vlně současného továrního designu Ferrari. 

Kabát vozu společně ušilo Ferrari Styling Cent-

re a legendární studio Pininfarina. Příď modelu 

je designovým mixem modelů FF, 458 Italia 

a 599. Dominuje jí doširoka protažená maska, 

která vozu dodává agresivní sportovní charak-

ter. Vzhled zušlechťují bohaté prolisy a nepře-

hlédnutelná vykrojení v oblasti dveří. Tyto prvky 

propůjčují profi lu Berlinetty punc dynamiky, 

zatímco zádi dominují – pro Ferrari typické – 

kruhové lampy. Fajnšmekři ocení neotřelé ře-

šení přechodu linek z koncových světel v zadní 

difuzor. Přehlédnout nelze ani čtveřici výrazných 

koncovek výfuků.

Vše je přizpůsobeno výkonu,

rychlosti a jízdním vlastnostem.

Myslíte, že všechny tyto designové detaily jsou 

samoúčelné? Vůbec ne – konstruktéři kladli 

maximální důraz na aerodynamiku. Součini-

tel odporu vzduchu má díky tomu hodnotu 

jen 0,299, přítlak vytvářený aerodynamickými 

prvky pak oproti 599 GTB vzrostl o pozoruhod-

ných 76 procent. K tomu přispívá i technická 

novinka – tzv. vzduchový most (Aero Bridge), 

který využívá kapotu ke generování přítlaku 

odkláněním vzduchu ke stranám. Další per-

ličku představuje použití moderních lehkých 

materiálů, z nichž se některé v automobilovém 

průmyslu objevují vůbec poprvé. O pečlivosti 

inženýrů svědčí fakt, že jen prostorový rám je 

zhotoven z dvanácti různých slitin. Díky tomu 

všemu má karoserie o pětinu vyšší tuhost než 

u Ferrari 599. Zároveň je F12 o celých 70 kilo 

lehčí – suchá hmotnost činí 1525 kilogramů. 

Takřka ideálního poměru bylo dosaženo u roz-

ložení hmotnosti mezi nápravy – 46 procent 

Na  letošní ženevský autosalon všichni milovníci 
rudých šípů čekali s nervy napjatými k prasknu-
tí. Maranellská automobilka zde totiž představi-
la dlouho avizovaný nový model kategorie gran 
turismo, o  kterém se jí podařilo až do  poslední 
chvíle prakticky vše utajit. A  čekání se vyplatilo 
– z F12 Berlinetty se vyklubalo nejrychlejší a nej-
výkonnější silniční Ferrari všech dob.

Nový ďábel z Maranella:
nejrychlejší silniční Ferrari všech dob

A U T A  S N Ů

Ferrari F12 Berlinetta v číslech

Motor: atmosférický dvanáctiválec 6 262 ccm

Maximální výkon: 740 koní při 8 250 ot./min

Maximální točivý moment: 690 Nm při 6 000 ot./min

Délka/šířka/výška: 4 618/1 942/1 273 mm

Suchá hmotnost: 1 525 kg

Maximální rychlost: přes 340 km/h

Zrychlení 0–100 km/h: 3,1 s

Zrychlení 0–200 km/h: 8,5 s

Kombinovaná spotřeba: 15 l/100 km
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připadá na přední a 54 na zadní. S ohledem 

na tato pozoruhodná čísla u Ferrari museli 

upravit i umístění převodovky a diferenciálu. 

A když už jsme u srovnávání Berlinetty s jejím 

předchůdcem, F12 se od modelu 599 výrazně 

liší i svými rozměry, a to poměrně překvapi-

vě: Je totiž menší. Konkrétně o 47 mm krat-

ší, 20 mm užší a neuvěřitelných 63 mm nižší. 

Stručně řečeno, vše je přizpůsobeno výkonu, 

rychlosti a jízdním vlastnostem.

Interiér vozu v mnohém připomíná model 458 

Italia. Pro řidičovo pohodlí je většina ovláda-

cích prvků umístěna přímo na volantu. Najde-

te na něm nejen startovací tlačítko a přepínač 

módů Manettino, ale i ovládání směrovek, stě-

račů, světel a tlumičů adaptivního podvozku. 

Přístrojové desce dominuje otáčkoměr s indi-

kátorem zařazené rychlosti. Vpravo od něj září 

tachometr cejchovaný do 360 km/h, vlevo tep-

loměry chladicí kapaliny, oleje a digitální palivo-

měr. Nechyběj ovladače elektroniky a asistentů. 

Např. pokud byste potřebovali pomoc při par-

kování nebo přejezdu přes vyšší retardéry, mezi 

přístrojovým panelem a středovými výdechy 

čekají dvě sympatická tlačítka – jedno aktivu-

je kameru, druhé částečně zvýší světlou výšku 

podvozku.

Z nuly na sto F12 Berlinetta

zrychlí za 3,1 sekundy.

Jak napovídá už dlouhá a mohutná kapota, 

výrobce podobně jako u modelu FF vsadil 

na umístění motoru dopředu. Připraven splnit 

vaše představy o adrenalinové jízdě je atmo-

sférický dvanáctiválec o objemu 6,3 litru. Svých 

rekordních 740 koní tato pohonná jednotka 

dává při 8 250 otáčkách, jejich omezovač za-

sáhne v 8 700. Maximálních 690 Nm krouticího 

momentu je dostupných v 6 000 otáčkách, ale 

osmdesát procent maxima má řidič k dispozi-

ci už ve 2 500 otáčkách. Výkon motoru přená-

ší na zadní kola dvouspojková osmistupňová 

převodovka. Všechny uvedené parametry dá-

vají Berlinettě do vínku úctyhodnou rychlost 

i akceleraci – z nuly na sto zrychlí za 3,1 sekun-

dy. Zrychlení na dvojnásobek za pouhých 8,5 

sekundy a maximálku 340 km/h už jsme zmínili, 

snad ještě zajímavější je ale jiný časový údaj. 

Na tovární testovací trati ve Fioranu automobil 

dosáhl času na kolo 1 minuta a 23 sekund, což 

z něj činí absolutně nejrychlejší silniční Ferrari 

všech dob.  Zvládnout řidiči (nebo spíše piloto-

vi?) tenhle temperament pomáhá spousta tech-

nických vychytávek. Patří mezi ně mj. karbon-

-keramické brzdy, magnetoelektrické tlumiče 

nebo elektronicky uzavíratelný zadní diferenciál. 

A jak to vypadá s dostupností nového Ferrari 

v České republice? Letošní několikakusový pří-

děl pro naši zemi je už kompletně vyprodaný. 

Většinu ef dvanáctek si totiž zájemci zamluvili 

hned v průběhu jediného dne, kdy Ferrari zve-

řejnilo první fotky modelu! Kupovali tak trochu 

zajíce v pytli – za asi sedm miliónů korun – bez 

toho, aby reálnou Berlinettu vůbec spatřili… Ale 

řekněte sami: Vám její tvary neučarovaly?

Text Miroslav Mašek, foto archiv

A U T A  S N Ů
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Přátelé, kamarádi,

pomalu se začíná hlásit jaro a my přichá-
zíme s novinkami z našeho Domůvku.
Po Vánocích jsme měli spoustu práce 
s vylepšováním známek, protože polo-
letí klepalo na dveře. Vysvědčení pro 
někoho dopadlo nad očekávání dob-
ře, někdo si zase sypal popel na hla-
vu a sliboval zlepšení na konci roku. 
Do toho jsme ještě žili různými akti-
vitami. Malí chodili s charitou na Tří-
královou sbírku, Kristýnka absolvo-
vala svůj stužkovací ples a vypadala 
úchvatně. Monika, Míša, Jenda a Lukáš 
zase ukončili taneční na plese v bílém. 
Také jim to moc slušelo. Xenie s Ja-
rečkem byli u zápisu do 1. třídy. Děti 
čekaly celkem obtížné úkoly a teta 
se nestačila divit, co všechno chtějí 
po takových drobečcích.

O pololetních prázdninách odjelo něko-
lik dětí k příbuzným a deset nás odjelo 
tradičně na Ledovou Prahu. Tentokrát 
se název akce absolutně shodoval s po-
časím. Při minus dvaceti stupních nám 
občas tuhly rysy, ale nejsme žádné bá-
bovky, tak jsme si nestěžovali. Tři dny 
v „Matičce“ byly hodně hektické. Plavili 
jsme se po Vltavě, navštívili divadlo Se-
mafor s jeho legendárním představením 
Kytice. Nejenom že jsme se nasmáli, ale 
středoškoláci si libovali, že mají v kapse 
jedno maturitní téma. 

Byli jsme se tradičně podívat na Hra-
dě, Václaváku, Staroměstském náměstí 
a omrkli jsme nekompletní orloj. Chybě-
ly některé sochy, které nejspíš potře-
bovaly nový make up.  Navštívili jsme 
muzeum Karlova mostu, Náprstkovo 
muzeum, výstavu o Romanovcích a taky 
jsme si byli pohrát v Království želez-
nic.  V Praze bylo blaze, ale ty tři dny 
bohatě stačily.
O jarních prázdninách jeli Olda, Michal 
a Jeník na hory. Taky tam hezky vymrzli, 
ale sněhu měli dost, tak řádně provět-
rali lyže i snowboardy. Nezapomněli ani 
na slušné vychování a chvála na ně byla 
od ostatních účastníků zájezdu neutu-
chající.

Začátkem března jsme se zúčastnili pla-
veckých závodů v Uherském Hradišti, při-
vezli jsme medaile a bezva zážitky. 

Naši automechanici, Michal s Lukášem, 
jeli se školou do Ženevy na autosalon. 
Vrátili se nadšení a nacpaní čokoládou, 

protože absolvovali také exkurzi ve zná-
mé čokoládce Nestlé.

Nedávno jely děti na Dortiádu s Kometou 
– vždycky to bývala bezvadná akce v Brně, 
kdy si děti zabruslily s hokejisty, soutě-
žily a nakonec snědly všechny dorty ze 
soutěžní výstavy. Letos byla akce o hodně 
skromnější, ale i tak tam bylo fajn.

Minulý týden jeli Sany, Lucka a Michal 
soutěžit do Náměště nad Oslavou. Konal 
se tam další ročník soutěžní přehlídky 
umělecké činnosti dětí z dětských domo-
vů „Nejmilejší koncert“.  Míša hrál na kla-
vír a Lucka se Sany zatančily. Vystoupení 
se jim moc podařilo, Míša dokonce postou-
pil do celostátního kola, které se bude ko-
nat v Ústí nad Labem. 

Před několika dny se vrátila Lenka z Pol-
ska, kde probíhalo Višegrádské setkání 
dětí z dětských domovů. Byla to akce plná 
her, poznávání jiných kultur a navázání 
nových přátelství. Lenka přijela nadšená 
a motivovaná k zintenzivnění svého studia 
angličtiny. 

Po Velikonocích nás čekají závody v lehké 
atletice, turnaje v malé kopané a spousta 
dalších akcí. Nejdůležitější pro nás bude 
turnaj ve fl orbalu, který už má u nás svo-
ji tradici a náš domůvek ho organizuje
9 let. Zatím se nám v něm vždycky výbor-
ně dařilo. Uvidíme, jestli nás letos někte-
rý z týmů překoná.

Chystáme se pomoci také při akci Ligy 
proti rakovině, někteří budou na Květino-
vý den prodávat známé kvítečky měsíčku 
lékařského. 

Mimo tyto akce bude ještě čekat Kris-
týnku maturita a přijímačky na vysokou 
školu. Monika s Markem se připravují 
k závěrečným zkouškám a s výučním lis-
tem cukrářky a zedníka se budou chystat 
vykročit do samostatného života. Oba si 
uvědomují, že je čeká velmi obtížné ob-
dobí, a mají  obavy, jak tuto situaci zvlád-
nou. Domůvek jim bude nápomocen sehnat 
práci a bydlení. Věříme, že všechno dobře 
dopadne.

Tak, to je pro tentokrát všechno, srdeč-
ně Vás zdravíme a přejeme krásné prožití 
svátků jara.
     
 
Myslíme na Vás, 
děti i dospělí z Domůvku

I C  F A M I L Y
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Inter Cars na internetu
www.intercars.cz www.vybaveniservisu.cz

www.q-service.eu www.mifl eet.cz

www.facebook.com/intercarscz.cz www.youtube.com/user/InterCarsCZ

Z A J Í M A V O S T I
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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

 Tel.: 439 523 094
 Mobil: 602 572 255

E-mail: jicin@intercars.eu

NOVÁ 
   POBOČKA

Inter Cars Kladno
Na Zelené 2351 

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

E-mail: kladno@intercars.eu

NOVÁ 
   POBOČKA

Inter Cars Brno
Šmahova 111

627 00  Brno-Slatina
 Tel.:  545 421 601–3
 Fax:  545 421 600
 Mobil:  724 564 001

E-mail: brno@intercars.cz

Inter Cars Olomouc
U Cukrovaru 13

770 10  Olomouc
 Tel.:  585 150 355
 Fax:  585 313 456
 Mobil:  602 959 606

E-mail: olomouc@intercars.cz

Inter Cars Praha II
Vídeňská 452

252 42  Praha-Vestec
 Tel.:  244 400 005
 Fax:  244 400 190
 Mobil:  724 805 884

E-mail: praha.vestec@intercars.cz

Inter Cars Praha III
Dopraváků 749/3

184 00  Praha 8 – Dolní Chabry
 Tel.:  284 686 753–4
 Fax:  284 686 755
 Mobil:  721 999 991

E-mail: praha.chabry@intercars.cz

Inter Cars Velké Meziříčí
Ostrůvek 30

594 01 Velké Meziříčí
 Tel.:  566 521 155
 Fax:  566 522 074
 Mobil:  777 720 963

E-mail: velke.mezirici@intercars.cz

Inter Cars Zlín
Tř. T. Bati 533/1

760 01  Zlín
 Tel.:  577 616 500–1
 Fax:  577 616 509
 Mobil:  602 542 010

E-mail: zlin@intercars.cz

Inter Cars Ostrava
Vratimovská 659

718 00  Ostrava – Moravská Ostrava
 Tel.:  596 237 386–7
 Fax:  596 237 334
 Mobil:  602 201 224

E-mail: ostrava@intercars.cz

Inter Cars Plzeň
Slovanská alej 24

301 00  Plzeň
 Tel.:  379 829 333
 Fax:  377 447 178
 Mobil:  602 185 771

E-mail: plzen@intercars.cz

Inter Cars Praha I
Za Mototechnou 1375/7

155 00  Praha 5 – Stodůlky
 Tel.:  251 616 779
 Fax:  251 618 265
 Mobil:  731 157 227

E-mail: praha@intercars.cz

Inter Cars České Budějovice
Okružní 7

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



Věrnostní program společnosti


