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Akce probíhá v termínu od 15. 9. 2009 do 31. 12. 2009. Bližší informace získáte na kterékoliv pobočce Inter Cars nebo na www.intercars.cz

zaplatte zbozi az v lednu 2010zaplatte zbozi az v lednu 2010

ziskejte dodatecny 5  bonus a dalsi extra body do vip clubu inter carsziskejte dodatecny 5  bonus a dalsi extra body do vip clubu inter cars

stojan na zimni produkty a box na zarovky zdarmastojan na zimni produkty a box na zarovky zdarma



Slo
vo

 ú
vo

d
em

/O
b

sah
Slo

vo
 ú

vo
d

e
m

/O
b

sah

I když většina z nás využila alespoň několik 

letních dní na regeneraci a odpočinek, to 

"populární SLOVO", dnes tak často použí-

vané a skloňované, si svou dovolenou ještě 

nevybralo. Poslouchám ho každý den, a tak 

se musím přiznat, že už jsem na něj tak tro-

chu alergický. Přesto, že ho nezmíním, jsem 

přesvědčen, že víte, o čem mluvím.

Nejsem jediný, koho už nebaví poslouchat 

negativizmy a samé špatné zprávy, snižující 

se indexy produktivity, snížení obratu, zisku, 

propouštění, změny v řízení, stálá nejistota. 

Stoupající křivka nezaměstnanosti a špatná 

nálada dnešních dnů zaměstnává mysl té-

měř každého. Okamžitá reakce lídrů v tom-

to specifi ckém období ovlivní budoucnost 

fi rem na dlouhou dobu.

Instinkt radí reagovat opatrně a pomaleji 

než obvykle, ale podle mě opak je pravdou. 

Právě současnost nás staví před unikátní pří-

ležitost – jakákoliv rozhodnutí jsou nejsnáze 

přijímána právě tehdy, když je nejtěžší je 

udělat. A teď tato doba nastala!

 

Agentura JWA Prague zveřejnila výsledky 

průzkumu mezi 200 vybranými českými 

fi rmami, aby u nich zjistila změnu v marke-

tingovém chování. Polovina fi rem přestala 

investovat do billboardů či jiných médií, 

až 28 % fi rem přehodnotilo rozpočet na 

PR formou zvýšení aktivity a 11 % z těchto 

společností zainvestovalo do eventů. Žád-

ná z dotázaných společností neinvestovala 

do reklamy! Je to špatná zpráva pro média, 

avšak pozitivní náznak pro efektivní marke-

ting. Tj. fi rmy upřednostňují cílenou komuni-

kaci s jasně měřitelným výsledkem.

I my v Inter Cars jsme přehodnotili způsob 

a směrování marketingových prostředků 

a na pozadí nových a unikátních příležitos-

tí jsme se rozhodli právě v tomto období 

investovat nemalé fi nanční prostředky do 

prezentací produktů, které by vám měly 

pomoci profesně se rozvíjet a držet tak krok 

s novodobými technologiemi. Účastí na nit-

ranském Autosalonu Inter Cars jasně dekla-

ruje zájem stát se komplexním dodavatelem 

pro autoservisy, a to jak v oblasti dodávek 

náhradních dílů, tak v oblasti potřebných 

technologií, servisních informací a školení.

Nepochybuji, že i v tomto čísle Journalu 

najdete množství užitečných informací, za-

jímavé produktové tipy či zprávy o vývoji 

našich projektů. Jako první na slovenském 

a českém trhu zveřejňujeme prospekt na 

podporu iniciativy mezinárodních sdruže-

ní nezávislých distributorů náhradních dílů 

a nezávislých autoservisů, na půdě evrop-

ského parlamentu lobujících pod organizací 

FIGIEFA, na zachování tzv. Blokové výjimky, 

jejíž platnost končí již v příštím roce. Jsem 

přesvědčen, že jen zdravé podnikatelské 

prostředí bez nelogických omezení může 

být přínosem pro konečného spotřebitele, 

v našem případě motoristu.

 

Závěrem bych chtěl vaši pozornost obrátit 

na právě probíhající akce zaměřené na sor-

timent tzv. crash parts, tzn. v tomto případě 

světla a chladiče od Magneti Marelli, dále 

pak oleje a fi ltry Filtron, Knecht, Comma 

a VAT, kde při splnění stanovených podmí-

nek získáte velmi zajímavé dárky. Oprav-

dovou „lahůdkou“ podzimu je však akce na 

svíčky NGK, kdy za každých 8 ks dostanete 

dárek v podobě balení 250 g kávy. Zároveň 

probíhá celá řada zajímavých akcí a nabídek 

ve spolupráci s našimi dodavateli. Přeji vám 

velmi úspěšný podzim.

Branislav Bučko 

Výkonný ředitel Inter Cars SK
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Podmínkou obdržení jednoho z dárků je zakoupení uvedeného sortimentu minimálně v dané hodnotě bez DPH v jednotlivých měsících. Každý měsíc se může zákazník zúčastnit všech 3 akcí a při splnění 
jednotlivých podmínek tak získat v daném měsíci v každé akci jeden bonus, v případě akce s NGK není počet balení kávy omezen. Bonusy budou předány po ukončení a vyhodnocení akce s výjimkou 
NGK, která bude vyhodnocována týdně. Právo na změny je vyhrazeno. Akce se nevztahuje na zákazníky, kteří mají na tyto produkty uzavřeny speciální podmínky. Více informací o této akci obdržíte na 
kterékoliv pobočce Inter Cars. 

nakupte 
světla a chladiče 
Magneti Marelli 
za 5 000 Kč
a získejte zdarma dárek 
dle vlastního výběru:

říjen
listopad
prosinec

říjen
listopad
prosinec

za každých 
8 ks svíček
(zapalovacích i žhavicích)

získáte zdarma
250g balení kávy
100% Arabica!

nakupte 
oleje a filtry
Comma, VAT, Filtron a Knecht 
za 10 000 Kč
a získejte zdarma dárek 
dle vlastního výběru:

* limit pro tento bonus v akci * limit pro tento bonus v akci 
Magneti Marelli je 10 000 KčMagneti Marelli je 10 000 Kč

Pracovní
kombinéza

Vesta

Zimní
bunda

2x sekt
+ kapr

Zabijačkové
menu

Dálniční
známka*

ilustrační fotografi e

Autosalon Frankfurt – str. 16

Zimní pneumatiky – str. 19

Lamborghini Gallardo – str. 34

IC Family – str. 30

Akce s našimi dodavateli – str. 28
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9 Nová pobočka v Ústí nad Labem

Zimní pneu

IC Games 2009 aneb Inter Cars opět na vodě

Media stále v různých souvislostech informu-

jí o fi nanční krizi, která málo koho nechává 

úplně klidným. Nám se podařilo zase o kou-

sek dál rozvinout naše aktivity a zároveň 

pobočkovou síť. V měsíci září 2009 jsme ote-

vřeli v pořadí třináctou pobočku Inter Cars 

v České republice a to v Ústí nad Labem.

V nově zrekonstruovaném objektu o sklado-

vé ploše přes 400m2 je k dispozici více než 

10 000 položek zboží. Dalších 270 000 refe-

renci je k dispozici v centrálních skladech ve 

Varšavě s termínem dodáním do 24 hodin. 

Zbývajících 500 000 referenci je k dodání dle 

dodacích schopnosti výrobců.

Doufáme, že jsme se k Vám tímto krokem 

opět více přiblížili, a budeme Vám moci na-

bídnout naše kvalitní a rychlé služby v pří-

jemném prostředí nově upravené a zařízené 

prodejny. 

Rozvoz náhradních dílů bude realizovaný 

v Ústí nad Labem a jeho okolí nejméně 2 x 

denně.

Pobočka je pro Vás otevřena od pondělí do 

pátku od 8:00 do 18:00 a v sobotu od 8:00 

do 12:00. Rádi Vás v naší nejnovější pobočce 

přivítáme na této adrese:

Protože se zima nezadržitelně blíží, přináší-

me vám v tomto vydání IC Journalu aktuální 

nabídku zimních pneumatik. Kromě již zná-

mých a osvědčených dezénů v ní naleznete 

i několik novinek. Asi tou největší je rozšíření 

naší nabídky o pneumatiky korejského vý-

robce Hankook. 

V naší nabídce naleznete pneumatiky té 

nejvyšší kvality od mnoha předních světo-

vých výrobců za velmi příznivé ceny, a to jak 

v běžných, tak i specifi ckých rozměrech. To 

vše ve vynikající dostupnosti. Navíc máte do 

24. 10. 2009 možnost využít u mnoha typů 

pneumatik akčních cen.

Nově najdete kompletní katalog pneumatik 

na našich webových stránkách 

www.intercars.cz v sekci „KATALOG PNEU“

Více informací naleznete na straně 19.

Stejně jako v loňském roce se i letos konal 

další ročník IC Games na vodě, přesněji na 

řece Vltavě. Tentokrát jsme sjížděli úsek 

z Českého Krumlova do Zlaté Koruny, který 

je zajímavý hlavně průjezdem přímo měs-

tem Český Krumlov a patří i proto k nejhez-

čím úsekům na Vltavě. Na této kultovní řece 

potkáte v létě při krásném a teplém poča-

sí, jako jsme měli i my, tisíce vodáků, velmi 

pěkná tábořiště, kempy, hospůdky a mnoho 

památek. 

Účast byla letos opravdu velká. Dorazili za-

městnanci české i slovenské centrály a šest 

z dvanácti poboček Inter Cars. Dohromady 

nás bylo něco kolem osmdesáti, a už to samo 

o sobě předpovídalo skvělou zábavu a úspěš-

né pokračování dalšího ročníku této akce.  

Sraz byl v pátek večer v Českém Krumlově 

v kempu Nové Spolí, kde jsme měli vyhra-

zené místo pro přibližně 30 stanů. Po při-

vítání a posezení v kempové „společenské 

místnosti“ někteří z nás vyrazili okusit noční 

život Českého Krumlova. V sobotu ráno jsme 

převážně na raftech (ti odvážnější zvolili ka-

noe nebo pálavy) vyrazili směr kemp Zlatá 

Koruna. Celkem jsme měli devatenáct lodí. 

Počasí nám vyšlo - den jsme měli slunečný 

a věříme, že si ho všichni pořádně užili. Když 

jsme dorazili do kempu ve Zlaté Koruně, už 

na nás čekalo pohoštění v podobě grilova-

ných pochoutek. Po naplnění žaludků se 

hrálo na kytáry a zpívalo až do noci. V neděli 

po řádném spánku jsme se všichni zdrávi 

a trochu unaveni pomalu začali přemisťovat 

směr domov.

Děkujeme všem za účast a příští rok zase 

AHOOJ ☺ 

Zimní pneumatiky

Krisalp HP Krisalp HP2 Alpin A3 SP Winter Response IceBear W440 W190 SnowControl2

...nečekejte na poslední chvíli!

Inter Cars Ústí nad Labem

Hoření  2472/14

400 11 Ústí nad Labem

Tel.:  475 209 969

Mobil:  724 586 444

Fax:  475 207 196
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Nová adresa Plzeň

9. Targi 2009 aneb premiéra na letišti Modlina

Rádi bychom vás informovali o nové adrese 

pobočky Inter Cars v Plzni. Od 20. 11. 2009 ji 

naleznete v nových a větších prostorách na ad-

rese: Slovanská alej 24, (v areálu Peugeot). Kon-

takty zůstávají stejné. Na vaši návštěvu se těší 

celý kolektiv zaměstnanců plzeňské pobočky.

Inter Cars Plzeň

Slovanská alej 24

301 00 Plzeň

Tel.:   377 449 153

Mobil:  602 185 771

Fax:  377 447 178

E-mail:  plzen@intercars.cz

Stejně jako pro někoho znamená začátek 

školního roku defi nitivní konec prázdnin, tak 

pro Inter Cars je to každoročně čas blížícího 

se největšího veletrhu náhradních dílů, ná-

řadí a vybavení servisů v Polsku – Targi 2009, 

kterého je společnost Inter Cars pořadatelem. 

Letošní ročník byl již devátým v pořadí. Po-

prvé po osmi letech se Targi nekonaly přímo 

v centrálním skladu Inter Cars v Czosnowe, 

ale byly z důvodu stále většího zájmu od-

borné i laické veřejnosti přesunuty na zhruba 

15 km vzdálené letiště Modlina v Novém Boru 

Mazowieckim nedaleko Warszawy, kde byla 

vytvořena velmi důstojná 20 000 m2 velká 

plocha. Již tradičně jsme společně s necelou 

stovkou našich zákazníků cestovali lůžkovým 

vlakem, přímým spojem z Prahy do Warsza-

wy, kde na nás již čekaly autobusy, které nás 

odvezly přímo do "dějiště" Targi 2009.

Veletrh probíhal ve dnech 4. – 6. září 2009 

a jeho brány se po oba dva dny otevřely 

v 9 hodin a uzavíraly v 16 hodin. Byly zde 

k vidění expozice více než 150 největších 

světových výrobců a distributorů z automo-

bilové branže. Větší prostor než obvykle byl 

letos věnován servisům a jejich vybavení 

v rámci kterého se prezentovali distributoři 

předních značek olejů, baterií, klimatiza-

cí a nářadí. Nechyběl samozřejmě bohatý 

doprovodný program a občerstvení, které 

bylo připraveno v několika desítkách stánků 

okolo celého výstaviště. Z velmi zajímavého 

programu, mimo krásných slečen a tradič-

ních módních přehlídek koženého a erotic-

kého prádla bychom vybrali také například 

driftování s upravenými automobily nebo-

li drifting a drift taxi = každý z účastníků si 

mohl na vlastní kůži vyzkoušet roli spolu-

jezdce. I v našich řadách se našli odvážlivci, 

kteří neodolali a jízdu si zkusili a opravdu ne-

litovali! Dále byl speciálně pro Targi posta-

ven profesionální ring, kde si šest účastníků 

mohlo vyzkoušet pravý a nefalšovaný box 

s mistrem světa v boxu v těžké váze WBF 

Albertem „Dragonem“ Sosnowskim. Celou 

show moderovala v Polsku velice známá 

hvězda showbusinessu Agnieszka Rylik. Ví-

tězové těchto klání odjeli na zbrusu nových 

skútrech. Pro drsné a silné chlapy byl tah ka-

mionu na laně na čas nebo výměna osob-

ních i nákladních pneumatik na čas. Nechy-

běla ani oblíbená tombola. Všechna místa 

a události na veletrhu jste mohli sledovat 

na velkých obrazovkách u pódia a tím být 

stále v centru dění, takže vám nic nemohlo 

uniknout.

Veletrh se nesl, stejně jako vždy, ve velmi 

příjemném a přátelském duchu a závěrečná 

neformální večerní VIP party byla opět velice 

vydařená. Brazilské rytmy a sličné tanečnice 

a tanečníci tančili přímo mezi hosty a udr-

žovali tak skvělou zábavu. Nechyběl samo-

zřejmě ani bohatý raut a dobré pití, nemluvě 

dalším pestrém doprovodném programu 

zakončené oblíbenou diskotékou.

Děkujeme všem zúčastněným a věříme, že 

při dalším, jubilejním 10. ročníku se sejdeme 

opět ve velkém počtu. Nashledanou na Tar-

gách.
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Magneti Marelli je mezinárodní společnost 

se sídlem v italském Miláně, zabývající se vý-

vojem a výrobou hi-tech systémů a kompo-

nentů pro automobilový sektor. V současné 

době zaměstnává okolo 28 000 zaměstnan-

ců v 16 zemích světa a díky tomu je schopna 

dodávat své produkty do všech významných 

evropských automobilek.

Významnou součástí společnosti je divize 

Automotive Lighting, díky které patří Mag-

neti Marelli mezi přední světové výrobce 

světelné techniky. Byla to právě Magneti 

Marelli, která v roce 1991 jako první předsta-

vila xenonová světla a otevřela tak světelné 

technice novou dimenzi. Dalším význam-

ným počinem bylo pak použití LED diod 

v předních a zadních světlech. V roce 2007 

představila první hlavní refl ektor, který byl 

plně v režii LED. Vůz, na kterém byl tento re-

fl ektor použit, je Audi R8 a stal se tak prvním 

vozem, na němž je celé osvětlení realizová-

no pouze pomocí LED technologie.

Společnost Inter Cars nabízí ve svém sor-

timentu široké spektrum výrobků z dílny 

Magneti Marelli, včetně produktů světelné 

techniky na celou řadu vozidel.

Objednací číslo Popis Aplikace Cena

712391508479 Zadní světlomet levý ŠKODA OCTAVIA SW 01.1998 -> 2 547

712391408479 Zadní světlomet pravý ŠKODA OCTAVIA SW 01.1998 -> 2 547

714025291701 Zadní světlomet levý RENAULT MEGANE I 11.1996 -> 1 189

714025291801 Zadní světlomet pravý RENAULT MEGANE I 11.1996 -> 1 189

712037061129 Přední světlomet pravý FORD FIESTA III 04.1989 ->09.1995 3 992

712037071129 Přední světlomet levý FORD FIESTA III 04.1989 ->09.1995 3 992

712407701129 Směrové světlo IVECO EUROCARGO 01.1991 -> 893

712415501129 Přední světlomet levý CITROËN JUMPER RY 01.2002 -> 4 309

712415401129 Přední světlomet pravý CITROËN JUMPER RY 01.2002 -> 4 309

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

Jiří Hron
Produktový manažer
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První polovina roku 2009 byla obdobím 

velkých změn na celém evropském trhu. 

Propady prodejů nových aut,  zmrazení 

téměř všech evropských ekonomik, velké 

turbulence měnových kurzů, celková de-

stabilizace obchodu, umocněná hysterií 

vyvolanou médii. To vše vytvořilo velmi 

náročné podnikatelské prostředí, které 

podrobilo zatěžkávací zkouškou všechny 

výrobce a obchodníky a samozřejmě se 

nevyhnulo ani aftermarketu.

Pojď me se nyní podívat, jak v tomto obdo-

bí obstála skupina Inter Cars.  Ta již na konci 

roku 2008 obsadila, s obratem 490 milionů €

čtvrtou pozici z celoevropského pohledu

a v důsledku kolapsu několika velkých hráčů 

na východoevropských trzích ještě více posí-

lila svoji dominantní pozici v tomto regionu. 

Prioritami pro první pololetí roku 2009 byla 

silná orientace na ziskovost a řízení peněž-

ních toků. Nedávno publikované výsledky 

celé skupiny Inter Cars potvrzují, že tato stra-

tegie byla tou správnou cestou.

V prvním pololetí se celé skupině podařilo 

dosáhnout nárustu konsolidovaného obratu 

o 16 % Ještě podstatnějším údajem je nárůst 

čistého zisku skupiny o celých 44 %. Na tyto 

výsledky okamžitě zareagovaly akciové trhy 

a cena akcie společnosti Inter Cars se vyšpl-

hala na hodnotu o 400 % vyšší, než jaká byla 

nejnižší hodnota dosažená v prosinci 2008 

kvůli celosvětové fi nanční krizi.

Velmi podstatným krokem, kterého se po-

dařilo dosáhnout, bylo podepsání dohody 

se sdružením 5 nejsilnějších bank ve výcho-

doevropském regionu o fi nancování skupiny 

Inter Cars, čímž je zajištěna fi nanční stabilita 

pro investice a další vývoj na minimální dobu 

následujících dvou let. Obdobného úspěchu 

dosáhl Inter Cars Česká a Slovenská repub-

lika,  kterým se podařilo podepsat rozsáhlé 

investiční a operativní úvěrové smlouvy 

s Raiff eisen bankou a její slovenskou odno-

ží, Tatra bankou. Získání těchto 

zdrojů fi nancování zajišťuje neje-

nom stabilní rozvoj společnosti v ná-

sledujících letech, ale také dává jasný signál 

o fi nančním zdraví celé skupiny, neboť tyto 

dohody byly uzavřeny v době, kdy banky 

většinu úvěrů odmítají a vybírají si pouze ty 

nejbonitnější klienty.

Z pohledu jižní větve skupiny Inter Cars, tedy 

IC South Group, zahrnující trhy České repub-

liky, Slovenska, Maďarska, Rumunska a Chor-

vatska, byla první polovina roku obdobím sice 

náročným, nicméně velmi úspěšným. Celé 

jižní skupině se podařilo dosáhnout konso-

lidovaného růstu na úrovni 32 %. Největších 

úspěchů se nám podařilo dosáhnout na trhu 

slovenském, kde již IC SK obsadil první pozici, 

a na trhu rumunském, kde se nám podařilo 

dosáhnout černých čísel již v únoru 2009, tedy 

pouhých 5 měsíců po startu, a kde se nám již 

v srpnu podařilo splnit celoroční plán.

V prní polovině roku pokračovala expanze 

pobočkové sítě v rámci celé jižní skupiny 

– 2 nové pobočky v České republice, 2 na 

Slovensku, 3 v Maďarsku, 2 v Rumunsku a 1 

v Chorvatsku. Další expanze pak bude pro-

bíhat v druhé polovině roku 2009 na všech 

trzích jižní skupiny.

Významným milníkem ve vývoji IC Maďarsko 

byla implementace nového ERP systému Na-

vision Attain, která probíhala v prvním polo-

letí a byla završena v červenci 2009. Tím byl 

vytvořen solidní základ pro další expanzi na 

maďarském trhu. Obdobný krok plánujeme 

v rámci IC Chorvatsko v průběhu druhé po-

loviny roku 2009.

V průběhu prvního pololetí roku 2009 se 

řada velkých hráčů na všech trzích dostala 

do značných fi nančních potíží a byla nucena 

propouštět zkušené a tedy nákladné odbor-

níky. Této situace jsme na všech trzích maxi-

málně využili a naše řady tak posílily jak na 

úrovni centrál, tak na úrovni pobočkové. Pro-

to se nejen na stránkách našeho Journalu, 

ale i v terénu setkáte se spoustou známých 

tváří, které dobře znáte již řadu let.

Koncem měsíce srpna pak byl dokončen 

jeden z největších projektů tohoto roku, 

zprovoznění nového centrálního skladu pro 

oblast jižního Polska a IC South v Myslowi-

cích, cca 15km od Katowic. Stěhování zboží 

z HUBu v Tychách do tohoto nového skladu 

o rozloze 18 000 m2 probíhalo za plného 

provozu, což byl poměrně náročný proces 

a v průběhu tohoto stěhování se nám bohu-

žel do denních dodávek na pobočky občas 

vloudila chyba. Věříme, že tuto daň za stěho-

vání všem zákazníkům již brzy vynahradíme 

větší dostupností zboží a rychlejšími dodáv-

kami z tohoto nového centrálního skladu.

Vstupujeme tedy do druhé poloviny roku 

2009. Roku velkých změn a zemětřesení na 

aftermarketových trzích. Roku, kdy silní se 

stávají ještě silnějšími a slabí musí trh opustit. 

Známky úpadku některých hráčů jsou každé-

mu patrné na první pohled. Od zhoršování 

dostupnosti zboží, snižování úrovně distribu-

ce, přes rušení celých poboček až k propouš-

tění kmenových a zkušených zaměstnanců.  

Tento proces, který započal v první polovině 

roku 2009 pak ve druhé polovině bude es-

kalovat, a tudíž přichází správná doba na 

zvážení, zda jsme si pro spolupráci skutečně 

vybrali stabilního a perspektivního partnera.

První polovina roku 2009 byla obdobím

velkých změn na celém evropském trhu.

ží, Tatra bankou. Získání těchto 

zdrojů fi nancování zajišťuje neje-

První polovinaPrvní polovina
roku v IC Southroku v IC South

Tomáš Kaštil
Chief executive offi  cer
Inter Cars South International Group



www.ngk-europe.comN
G

K
 S

p
ar

k 
P

lu
g

 E
ur

o
p

e 
G

m
b

H

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

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

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



Zapalovací kabely slouží k přenosu vysokého napětí mezi zapalovací cívkou a zapalovacími svíčkami. Sestávají z vnitřního vodiče, jeho izolace, 
vnějšího pláště a koncovek. Podle konstrukce je dělíme na zapalovací kabely s měděným jádrem a odporové kabely. Vnitřní vodiče musí přenášet 
napětí 25 až 40 kV, proto jsou na izolaci kladeny značné nároky. Protékající proud navíc vytváří elektromagnetické pole, které může zhoršit funkč-
nost či přímo poškodit palubní elektroniku. V případě vadných kabelů může docházet ke zhoršenému spalování paliva (tedy k vyšší spotřebě 
a riziku poškození katalyzátoru) či výpadkům při zapalování. V případě závažnějšího poškození kabelů či jejich izolace hrozí poškození tak důleži-
tých systémů jako ABS nebo airbagy. Z těchto důvodů je důležité, aby byly startovací kabely vyrobeny z kvalitních materiálů, dobře odizolované 
a odolné vůči vnějším vlivům. Přesně takové jsou startovací kabely NGK.  
Společnost Inter Cars má v nabídce šest stovek startovacích ka-
belů NGK, které pokrývají více než 96 procent typů 
vozidel na trhu. Všechny kabely splňují nor-
my ISO 3808 a ISO 6856. Se starto-
vacími kabely NGK máte jistotu 
kvalitního výrobku s dlou-
hou životností a hospo-
dárného provozu.

Přednosti zapalovacích kabelů NGK:
�   Vysoká bezpečnost
�   Výborná vodivost
�   Perfektní odstínění
�   Dlouhá životnost
�   Kvalita značky NGK

Objednací číslo Aplikace Cena

RC-FD546  0641 Ford Escort, Mondeo, Fiesta 986

RC-OP440  0810 Opel Astra 705

RC-FT444  0691 Hyundai Lantra, Accent 487

RC-FT601  8192 Fiat Punto 380

RC-HD407  0709 Hyundai Accent, Matrix 1 038

RC-VW910  7306 Škoda Octavia 1 161

RC-ST902  7313 Škoda Fabia 1 511

RC-DW304  7367 Daewoo Matiz 434

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

Zapalovací kabely slouží k přenosu vysokého napětí mezi zapalovací cívkou a zapalovacími svíčkami. Sestávají z vnitřního vodiče, jeho izolace, 
vnějšího pláště a koncovek. Podle konstrukce je dělíme na zapalovací kabely s měděným jádrem a odporové kabely. Vnitřní vodiče musí přenášet 
napětí 25 až 40 kV, proto jsou na izolaci kladeny značné nároky. Protékající proud navíc vytváří elektromagnetické pole, které může zhoršit funkč-
nost či přímo poškodit palubní elektroniku. V případě vadných kabelů může docházet ke zhoršenému spalování paliva (tedy k vyšší spotřebě 
a riziku poškození katalyzátoru) či výpadkům při zapalování. V případě závažnějšího poškození kabelů či jejich izolace hrozí poškození tak důleži-
tých systémů jako ABS nebo airbagy. Z těchto důvodů je důležité, aby byly startovací kabely vyrobeny z kvalitních materiálů, dobře odizolované 
a odolné vůči vnějším vlivům. Přesně takové jsou startovací kabely NGK. ůči vnějším vlivům. Přesně takové jsou startovací kabely NGK.  
Společnostt Inter Cars má v nabídce šest stovek startovacích ka-
belů NGK, které pokrývají více než 96 procent typů 
vozidel na trhu. Všechny kabely splňují nor-
my ISO 3808 a ISO 6856. Se starto-
vacími kabbely NGK máte jistotu 
kvalitního výrobku s dlou-
hou životnností a hospo-
dárného provozu.

Přednosti zapalovacích kabelů NGK:
�   Vysoká bezpečnost
� Výborná vodivost

Zapalovací kabely NGKZapalovací kabely NGK

Jiří Hron
Produktový manažer 
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Tak jako tradičně v našich vydáních časo-

pisu IC Journal si vám dovolujeme před-

stavit další z  řady poboček společnosti 

Inter Cars Česká republika s r. o., tento-

krát pobočku a kolegy, kteří provoz zajiš-

ťují, se sídlem v Praze 5, Stodůlkách, ul. Za 

Mototechnou.

V prostorech pobočky nalezne zákazník vel-

mi širokou škálu náhradních dílů pro osobní, 

užitková, nákladní vozidla, dále pak i náhrad-

ní díly na motocykly, návěsy, auto-moto pří-

slušenství, dílenské vybavení a diagnostiku.

V nabídce pro osobní vozidla může zákaz-

ník počítat s výjimečnou nabídkou dílů pro 

japonské a korejské vozy, přičemž jsme 

schopni nabídnout i tzv. OE díly. 

Toto vše na skladové ploše cca 1 400 m2, 

okamžité zásoby pak představují cca 20 000 

položek ihned k odběru. Tyto parametry 

jsou většinou standardní pro jakýkoliv jiný 

velkoobchod, významnou samozřejmostí 

pro naší pobočku je však využívání sklado-

vých zásob cca 800 000 položek v největším 

skladu náhradních dílů ve střední a východ-

ní Evropě, který se nachází ve Varšavě, a jsme 

velmi potěšeni, že je zákazníky náležitě vyu-

žíván; denně je naše pobočka z tohoto skla-

du zásobena nejrozmanitějšími požadavky 

zákazníků. 

Významnou předností nejen této poboč-

ky je možnost využívání skladových zásob 

ostatních pražských poboček s místem pů-

sobení v Dolních Chabrech, resp. ve Vestci, 

kdy díky propracované logistice denně mezi 

těmito pobočkami jezdí vozidlo a zajišťuje 

tak uspokojení poptávky náhradních dílů 

zákazníků v případech, kdy „místní“ pobočka 

nemá momentálně požadovaný náhradní 

díl k dispozici. Tímto se zvětšuje cca trojná-

sobně skladový potenciál našeho distribuč-

ního místa ve Stodůlkách, přičemž tento 

model funguje již několik měsíců a je všemi 

pražskými pobočkami velmi využíván, což 

přispívá opět k zlepšení naší nabídky pro 

zákazníky.

O perfektní zajištění poptávky zákazníků se 

stará perspektivní tým odborně zdatných 

a ochotných pracovníků pod vedením p. Mi-

roslava Svatoše, jehož předností jsou nejen 

manažerské schopnosti, ale zvláště pak dob-

rá orientace v dílech pro nákladní vozidla, 

což vítají zákazníci provozující autodopravy, 

LKW servisy, atd. Chod prodejny zajišťují 

v pracovní dny od 8.00–18.00 hod. v So od 

8.00–13.00 zkušený vedoucí prodeje p. Petr 

Korynta, dále sl. Lucie Novotná, p. Ondřej 

Brand, p. Jiří Smutný – všichni velmi schopní 

zákazníkovi nabídnout různé vhodné alter-

nativy pro danou poptávku. Na pozici obch. 

zástupců v přidělených regionech každo-

denní kontakt se zákazníky zajišťují p. Daniel 

Kubát, m. j. velmi znalý problematiky ND pro 

motocykly, dále p. Miroslav Nepraš a p. Ivan 

Gač, kteří svou komplexností a znalostmi 

jsou velkou oporou pro zákazníky pobočky. 

Denní rozvozy zajišťujeme čtyřmi vozidly, 

sklad s přehledem obsluhuje p. Lukáš Rezek 

a v neposlední řadě fi nanční, resp. účetní 

stránku pobočky má na starost 

paní Pavlištová.

Mnoho zákazníků již využívá spolupráce 

s naší pobočkou v Praze–Stodůlkách a tak 

další odměnou vám všem zákazníkům je 

možnost využívat i tzv. věrnostní program VIP 

Club Inter Cars, kdy nabídka minulých i plá-

novaných zájezdů např. do Vietnamu, Egyptu, 

či Alp byla a může být vítanou relaxací. Sou-

vislost s letošním výročím – 5leté působení 

naší spol. Inter Cars v ČR – je podporována 

nejrůznějšími akcemi, se kterými vás pravidel-

ně seznamují naši obch. zástupci, popř. jste 

informováni prostřednictvím IC Journalu.

Naše spol. Inter Cars CZ si jednoznačně vel-

mi zakládá na své schopnosti nabídnout 

zákazníkům to nejlepší na trhu s náhradními 

díly, proto jste, vážení zákazníci, srdečně vítá-

ni, jsme tu pro vás!

Kontakt:

Inter Cars Praha I

Za Mototechnou 1375/7

155 00 Praha 5 – Stodůlky

 Tel.:  251 616 779

 Mobil:  731 157 227

 Fax:  251 618 265

E-mail: praha@intercars.cz
Jiří Smutný

operátor
Lukáš Rezek

skladník

Petr Korynta
vedoucí prodejny

David Kubát
obchodní zástupce

Ivan Gač
obchodní zástupce

Ondřej Brant
operátor

Miroslav Svatoš
manažer pobočky

Mirek Nepraš
obchodní zástupce

Ilona Pavlištová
účetní

Lucie Novotná
operátor
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V roce 2005 otevřela společnost Inter Cars 

Slovenská republika s.r.o. v Košicích svou 

vůbec první pobočku na Slovensku. Díky 

péči zaměstnanců a úspěšnému vývoji 

v regionu byla v roce 2007 otevřena po-

bočka v Popradě (druhá na východním 

Slovensku). O rok později byla v Prešově 

otevřena prozatím poslední pobočka na 

východě Slovenska. S důrazem na kvalitu 

poskytovaných služeb, optimální pokrytí 

trhu východního Slovenska a bezproblé-

movou dostupnost našeho sortimentu 

pro všechny zákazníky jsme dospěli k roz-

hodnutí otevřít další (celkově již dvanác-

tou) pobočku na Slovensku, kterou vám 

v tomto vydání IC Journalu rádi před-

stavíme - je jí naše "nejmladší" pobočka 

v Humenné. 

Tato pobočka Inter Cars je svojí ideální po-

lohou předurčena k tomu, aby v maximální 

možné míře posílila naše poskytované služ-

by a zlepšila dostupnost v regionu Zemplín 

a Vihorlat. Prioritou našich zkušených pra-

covníků, pod vedením vedoucího pobočky 

Jána Boguského, je co nejlépe vyhovět po-

žadavkům zákazníků a zároveň poukázat na 

výhody plynoucí ze spolupráce s naší spo-

lečností. 

Pobočka disponuje skladem o rozloze 

250m2 a zásobou více než 6 500 položek. 

K dispozici bude zákazníkům v pracovních 

dnech od 8:00 do 17:30 hod. a samozřej-

mě také v sobotu od 8:00 do 12:00 hod. 

Do regionu pobočky spadají okresy Hu-

menné, Snina, Medzilaborce, Michalovce, 

Sobrance a Vranov nad Topľou, které bu-

dou pravidelně zaváženy minimálně 2 krát 

denně. Pro rychlejší uspokojení poptávky 

zákazníků bude v průběhu dne fungovat 

logistické propojení mezi pobočkami Koši-

ce, Prešov a Humenné. Pobočka Humenné 

je plnohodnotná pobočka s plnou šíří sor-

timentu náhradních dílů a autopříslušen-

ství pro osobní auta, nákladní auta, mo-

tocykly, návěsy a zároveň nabízí originální 

díly všech značek na našem trhu. Kromě 

náhradních dílů nabízíme zákazníkům 

kompletní nabídku dílenského vybavení 

od šroubováků až po velká zařízení a záro-

veň širokou nabídku pneumatik pro auto-

mobily i motocykly. 

Věříme, že otevřením pobočky v Humen-

ném budeme k našim zákazníkům ještě blíže 

a zvýšíme tím spokojenost s našimi službami 

a Vašimi požadavky.

Kontakt:

Inter Cars Humenné

Mierová ulica 62

066 01 Humenné

 Tel.:  057/32 60 222

 Fax:  051/32 60 229

E-mail: humenne@intercars.sk

Juraj Žilka
obchodní zástupce

Jana Kuzmová
účetní

Ján Drobot
rozvoz

Ján Boguský
manažer pobočky

Marián Tiňko
operátor

Timotej Trecek
operátor

Jozef Markovič
rozvoz
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Již od roku 2005 pro Vás pravidelně každý 

rok připravujeme v rámci našeho věrnost-

ního programu - VIP Club Inter Cars celou 

řadu zajímavých akcí a zájezdů za odpočin-

kem, zábavou i poznáním. Celá řada z Vás 

již měla možnost, ať už v loňském roce nebo 

v letech předchozích, se těchto akcí zúčast-

nit. Zároveň jste se mohli na stránkách IC 

Journalu již v minulosti setkat reportážemi 

z akcí VIP Clubu Inter Cars. Nebudu daleko 

od pravdy, když si dovolím tvrdit, že všech-

ny tyto akce se nesly ve velmi přátelské 

a uvolněné atmosféře, která mimochodem 

spojuje všechny akce VIP Clubu. 

S blížícím se koncem roku se blíží i konec 

VIP Clubu Inter Cars pro rok 2009 a tím i Vaše 

poslední možnost stát se jeho členem. Člen-

stvím v našem věrnostním programu získáte 

zájezd do exotického Vietnamu, relaxační 

pobyt v prosluněném Egyptě, tentokrát 

spojený s plavbou po Nilu a návštěvami zná-

mých míst a památek a v neposlední řadě 

i tradiční lyžování v Alpách.

Co tedy musíte udělat proto, abyste se 

stali členy VIP Clubu Inter Cars 2009? 

Stačí získat jednu z níže uvedených členských 

karet VIP Clubu Inter Cars 2009. Základní kar-

tou je karta bronzová. Pokud získáte kartu vyš-

ší hodnoty, získáváte zajímavější balík bonusů, 

případně vyšší počet míst na dané akci atd.

Bronzová VIP karta – pro zisk této karty 

musíte na svém VIP účtu dosáhnout hodno-

ty alespoň 7 500 bodů

Stříbrná VIP karta – kartu získáte v mo-

mentě dosažení hodnoty alespoň 12 500 

bodů na svém VIP účtu

Zlatá VIP karta – abyste získali tuto kartu, 

musí hodnota Vašeho VIP účtu být alespoň 

17 500 bodů.

Platinová VIP karta – vlastníkem této karty 

se stáváte tehdy, když je na Vašem VIP účtu 

alespoň 22 500 bodů.

Pravidlo zisku VIP bodů zůstává i nadále 

stejné. Tyto body získáváte za každý nákup, 

který uskutečníte u společnosti Inter Cars 

v období od 01/01/2009 - 31/12/2009:

za nákup dílů pro osobní automobily 

- každých 100 Kč = 1 bod

za nákup dílů pro nákladní automobily 

- každých 200 Kč = 1 bod

Body se Vám připisují automaticky za každou 

realizovanou obchodní operaci, tzn. zboží ob-

jednané, zakoupené a zaplacené v cenách bez 

DPH u společnosti Inter Cars. Pokud zakoupe-

né zboží následně vrátíte, je Vám příslušný 

počet bodů také odečten. Body získané v jed-

nom roce nemůžete převádět do následují-

cího roku (netýká se prémiových startovních 

EXTRA bodů, přidělených za členství ve VIP 

Clubu Inter Cars v předchozím roce) a není 

možné je směnit na hotovost event. uplatňo-

vat k zaplacení zboží. Stav svých bodů si záro-

veň můžete kdykoliv zkontrolovat na nejbližší 

pobočce nebo na internetových stránkách 

po vlastním přihlášení. 

Navíc máte také možnost získat spoustu tzv. 

EXTRA bodů, kterými můžete navýšit stav 

svého VIP účtu, a tím si pomoci ke členství 

ve VIP Clubu Inter Cars 2010 (více informací, 

jak získat EXTRA body Vám poskytne Vaše 

pobočka Inter Cars, případně je najdete 

v brožuře VIP Club Inter Cars 2009).

My všichni, kteří jsme pro Vás VIP Club Inter 

Cars 2009 připravovali, věříme, že Vás náš 

program akcí pro rok 2009 zaujme a pokud 

ještě členy VIP Clubu Inter Cars nejste, že 

tento rok rozšíříte naše řady. 

1. 8denní dovolená v exotickém Vietna-

mu – září 2010

Vietnam – tato značně hornatá země dlou-

há 2 000 km leží na východním pobřeží 

poloostrova Zadní Indie, je bohatá jak na 

kulturní, tak na přírodní bohatství a na své 

si přijdou i milovníci sportu. Ve Vietnamu je 

mnoho krásných míst, za kterými stojí za to 

se vydat. Plavba po zátoce Halong Bay, ná-

vštěva horského městečka Sapa či Da Lat, 

kde jsou k vidění plovoucí domy na jezeře 

La Nga s vodopádem Lien Knuong. Jednou 

z překrásných památek je císařský palác se 

zakázaným městem Hue, hrobky dynastie 

Nguyen a mauzolea na Parfémové řece. Mo-

derní města, jako jsou Hanoj nebo Saigon 

(Ho Či Minovo město) s množstvím památek 

a kouzelných zákoutí. Pro odpočinek a kou-

pání jsou ideální pláže Jihočínského moře 

s letovisky Nha Trang a Phan Tiet s dlouhými 

písčitými plážemi s kokosovými palmami, 

vhodné i k potápění a šnorchlování nebo 

k dalším vodním sportům. Velmi zajímavá je 

i plavba po korálových ostrovech Mieu, Tam 

a Mun nebo typická plavba lodí po kanálech 

v deltě Mekongu.

2. 8denní poznávací zájezd do Egypta 

s plavbou po Nilu – duben – květen 2010

Egypt - země faraónů a pyramid s tisíciletou 

historií, ležící na pomezí Afriky a Arabského po-

loostrova. Tato země patří mezi nejpopulárněj-

ší turistické destinace. Tentokrát jsme pro vás 

připravili poznávací zájezd, v rámci kterého vás 

bude čekat pobyt v Káhiře s prohlídkou Egyp-

tologického muzea, pyramid v Gíze, Sfi ngy, 

papyrusového institutu a parfumerie, návštěva 

Citadely a Alabastrové mešity. Po nočním pře-

jezdu pohodlným vlakem do Luxoru se nalo-

díte na luxusní loď na Nilu a poté návštěvíte 

chrámy v Luxoru a Karnaku. Další den zhléd-

nete chrám královny Hatšepsovet, Údolí králů, 

Memnonovy kolosy a Alabastrové dílny. Po 

obědě plavba do Edfu s prohlídkou místního 

chrámu. Následující den plavba do Kom Ombo 

s tamním chrámem a pak dále do Philae. Šestý 

den po snídani vás bude čekat prohlídka chrá-

mu ve Philae, oběd a plavba do Asuánu a indi-

viduální volno s možností výletu do núbijského 

muzea a do núbijské vesnice.

Sedmý den je plánován dostatek prostoru 

k poznání Asuánu, případně fakultativně výlet 

do Abu Simbel, pak vylodění, oběd a v odpo-

ledních hodinách transfer klimatizovaným au-

tokarem zpět do Hurghady, kde máte možnost 

individuálního prodloužení si pobytu o odpoví-

dající počet dnů u moře ve vybraném hotelu.

3. Lyžování v Alpách – leden 2010

Desítky kilometrů skvěle upravených sjezdo-

vek v těch nejznámějších střediscích rakous-

kých Alp v oblasti Ski Amadé. Tato oblast za-

ručuje optimální lyžařské podmínky po celou 

sezónu a nabízí sjezdovky od těch sportov-

ních, přes lehčí svahy pro celou rodinu až po 

náročné freeridové trasy. Vše doplněné mo-

derními lanovkami a odpovídajícím zázemím. 

Pro oddych a zábavu jsou zde bazény, bow-

ling, sauny nebo noční lyžování případně jízda 

na pneumatikách a celá řada dalších aktivit.

4. Překvapení – září 2009

Pod překvapením se skrývá zatím blíže ne-

určená akce, která bude oznámena a přiblí-

žena až krátce před jejím konáním, může se 

ale jednat o některou z následujících akcí: 

grilování selátek, rafting, sjíždění řeky, vodní 

skútry, návštěva muzea Ferrari, paintball, air-

soft, závody F1, moto GP atp.

Jako člen VIP Clubu Inter Cars 2009 může-

te získat celou řadu dalších výhod, např. 

přednostní právo účasti při návštěvách 

výrobních závodů a na jiných akcích po-

řádaných společností Inter Cars Česká re-

publika s .r. o.

Užívejte si život s námi!
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ZNÁTE
SVÁ PRÁVA ?

VAŠE VOZIDLO 

www.r2rc.eu
PRO VÍCE 

INFORMACÍ 

TENTO PLAKÁT ČTĚTE V KONTEXTU S DOPROVODNÝM LETÁČKEM

v autoservisu dle vlast�
ního výběru

s autodíly dle vlastního
výběru

od prvého dne, a to i v
průběhu záruční doby

Podle současné evropské
legislativy máte právo

servisovat váš auto�
mobil :

Využijte svého práva
svobodné volby majitele 
a vlastníka vozidla – je to 
koneckonců váš majetek a 



JAKÉ NÁHRADNÍ DÍLY LZE POUŽÍT?

MOHU SI VYBRAT JAKOUKOLIV 
SERVISNÍ DÍLNU?

Pro opravy vozidel lze použít originální díly nebo díly odpoví-
dající kvality.

“Originální náhradní díly” nejsou pouze ty, které jsou dis-
tribuovány výrobci vozidel, ale také ty, které jsou nositeli 
loga výrobce autodílu. Ve většině případů jsou oba typy 
vyráběny na stejné tovární lince za stejných podmínek a dle 
stejných předpisů.
Existují také “díly odpovídající kvality”. To jsou díly vyrobené 
nezávislými výrobci a jsou kvalitativně rovnocenné s origi-
nálními díly.

Váš servisní technik vám je může doporučit.

Ano! Zákazníci si mohou svobodně vybrat jakýkoliv autoser-
vis. To znamená, že si mohou svobodně zvolit, kdo provede 
servisní zásah na jejich vozidle, ať už jde o značkový nebo 
neznačkový servis.

Výrobce nemůže podmiňovat provedení záruční opravy 
výhradním právem provádět tyto úkony v rámci své servisní 
sítě nebo výhradním právem použít pouze vlastní značkové 
náhradní díly.

V souladu s Evropskou komisí mají zákazníci právo využít 
jakýkoliv autoservis pro opravy nespadající do záručních 
podmínek, a to jak během zákonné, tak i prodloužené zá-
ruční lhůty.

Je samozřejmé, že každý servisní technik je ze zákona zod-
povědný za provedenou práci a ručí za ni. Tudíž kdokoliv, kdo 
poškodí vaše vozidlo svou nedbalou prací nebo použitím 
vadných součástek, je za své konání zodpovědný.

Stažení z provozu, bezplatný servis a záruční opravy
Výjimka z pravidel nastává, pokud závada vyžaduje opravu 
na náklady výrobce. Jakákoliv závada vzniklá při výrobním 
procesu musí být opravena výrobcem. V takových přípa-
dech, kdy náklady hradí výrobce, tj. stažení vozidla z pro-
vozu, bezplatný servis, rozsáhlé záruční opravy apod., určí 
výrobce, kde musí být práce provedeny. Výrobce rovněž 
rozhodne, které součástky mohou být použity.

Pojistné a záruční smlouvy
Tato práva lze uplatnit během záruční lhůty pouze na nedíl-
né součásti vozidla pořízené při nákupu. Pojistné a záruční 
smlouvy na samostatně zakoupené součásti nemají v tom-
to případě platnost.

A proto buďte při podpisu záruční smlouvy pozorní, 
abyste svým podpisem neomezili svá práva!

Věděli jste, že…?
80 % náhradních dílů je vyráběno výrobci náhradních 
dílů a nikoli výrobci vozidel. Ty jsou poté distribuovány do 
autodílen nezávislými velkoobchodníky.

Věděli jste, že…?
V souladu s Evropskou komisí výrobce vozidel nemůže od-
mítnout provedení záruční opravy, jako je například vadné 
elektricky ovládané okno, jednoduše proto, že výměnu ole-
je provedl autoservis mimo ofi ciální servisní síť.

Využijte svobodně svých 
práv v rozhodování, 
jak a kdo naloží při
opravě s vaším autem. 
Konec konců, je to vaše 
auto!

Znáte svá práva?
Motoristé v současné 
době využívají možnosti 
svobodné volby v podmín-
kách poprodejní péče o svá 
vozidla, a to díky pravidlům 
stanoveným evropským 
zákonodárným orgánem
o volné soutěži.

A CO ZÁRUČNÍ PODMÍNKY?



SHELL RIMULA

„SÍLA A ODOLNOST“

V tomto čísle IC Journalu vám přinášíme infor-

mace o produktech společnosti SHELL, které 

jsou určeny pro nákladní vozy.

Vznětové motory prošly od svého vynalezení a pa-

tentování Rudolfem Dieselem dlouhým a bouřli-

vým vývojem. Od velkých rozměrů, robustní kon-

strukce, nestálého chodu a vysoké spotřeby až po 

dnešní vysoce výkonné a úsporné jednotky použí-

vané v nejnáročnějších aplikacích silniční dálkové 

přepravy, ve stavebnictví i v zemědělské mechani-

zaci. Při výrobě současných agregátů se používají 

nejmodernější technologické postupy, špičkové 

konstrukční materiály i nejnovější poznatky vědy. 

Jedním ze základních předpokladů bezchybného 

a dlouhodobého fungování spalovacího motoru 

je použití motorového oleje odpovídajících para-

metrů. Mazivo představuje při vývoji motoru vý-

znamný konstrukční prvek a jeho role je naprosto 

nezaměnitelná. Vedeni snahou vyhovět součas-

ným i budoucím požadavkům výrobců motorů, 

jejich uživatelů a v neposlední řadě i novým legis-

lativním předpisům, vyvinuli experti společnosti 

Shell novou generaci olejů Shell Rimula. 

Moderní motorové oleje koncipované pro speci-

fi cké podmínky mazání sofi stikovaných hnacích 

agregátů pracujících v širokém spektru aplikací 

a provozních režimů – tak lze stručně charakteri-

zovat tuto řadu výrobků.

Shell nabízí svým zákazníkům produkty vyrobené 

nejmodernějšími technologiemi, nově vyvinuté 

receptury, ucelenou a přehlednou řadu maziv pro 

jakoukoliv aplikaci, nové zjednodušené značení 

a pochopitelné vyšší užitné vlastnosti. V nabídce 

jsou maziva v širokém rozpětí výkonových úrovní 

,od základních minerálních olejů pro běžné apli-

kace až po špičková, plně syntetická maziva pro 

nejmodernější motory. K dispozici jsou i zcela nové 

produkty, které představují skutečný technologický 

pokrok v oblasti „Heavy Duty Diesel Engine Oil“.

Kompletní nabídka olejů pro nákladní automo-

bily je označena písmenem R a číslicí od 1 do 

6. S rostoucí výkonovou úrovní oleje se zvyšuje 

i číslice v typovém označení za písmenem R, tj. 

čím vyšší číslo, tím vyšší stupeň ochrany pro váš 

motor. Všechny produkty, které mají v názvu za 

písmenem R číslici šest, jsou plně syntetické a ty, 

které mají v názvu pětku, jsou částečně syntetic-

ké. Ostatní oleje jsou vyráběny na minerální bázi 

a jsou označeny číslicemi čtyři a nižšími. Rovněž 

písmena, která se objevují za číslicemi, mají svou 

logiku. Písmeno L označuje typ oleje, který je 

vhodný do moderních motorů se systémy kon-

troly emisí „Low Emision“, oleje označené M jsou 

vhodné pro použití na dlouhé výměnné interva-

ly „Maintenance Saving“, oleje označené E jsou 

vhodné pro úsporu paliva „Energy Saving“.

Shell Rimula R6 LME 5W-30
-   vhodný pro motory s nízkými emisemi
-   snižuje náklady na údržbu
-   spoří náklady na palivo
Kombinace plně syntetických základových olejů a účinných aditiv s obsahem exklu-
zivní protiotěrové přísady. Špičkový produkt vyráběný za použití nejnovějších tech-
nologií. Olej jedinečně kombinuje schopnost účinně bránit opotřebení, potlačovat 
vznik a usazování úsad v motoru, chránit nejvyspělejší systémy redukující škodliviny 
ve výfukových plynech.
Specifi kace: ACEA: E6, E7, Cummins CES 20077, MAN 3477, MB228.51
Balení: 4*4L / 20L / 55L / 209L / 1000L

Shell Rimula R6 LM 10W-40
-   shodný pro motory s nízkými emisemi
-   snižuje náklady na údržbu
Plně syntetický základový olej a soubor účinných přísad v kombinaci s jedinečnou 
technologií výroby nabízí mazivo s mimořádně všestranným využitím. Mimořádný 
rozsah specifi kací a norem, který olej splňuje, z něho činí oblíbenou volbu provo-
zovatelů smíšených vozových parků.
Specifi kace: ACEA: E7, E6, E4, API: CI-4, CH-4, CG-4, CF-4, Caterpillar ECF-1-A, Cum-
mins CES 20077, Mack EO-M+, MAN 3477, 3271-1, MB 228.51, 226.9, MTU Katego-
rie 3.1, Renault Trucks RD-2, Volvo CNG, VDS-2
Balení: 4*4L / 20L / 55L / 209L / 1000L

Shell Rimula R6 M 10W-40
-   spoří náklady na údržbu
Plně syntetický olej zajišťující vynikající ochranu před opotřebením a potlačující 
tvorbu úsad i při prodloužených výměnných intervalech. 
Specifi kace: ACEA: E7, E4, API: CF, Cummins CES 20077, MAN 3277, MB 228.5, MTU 
Kategorie 3, Renault Trucks RXD, Volvo VDS-3, Scania LDF.2
Balení: 4*4L / 20L / 55L / 209L / 1000L

Shell Rimula R5 E 10W-40
-   spoří náklady na palivo
Kombinace syntetických základových složek a mimořádně účinných přísad vytváří 
produkt s lepšími ochrannými vlastnostmi a výkonností. Rychleji maže kritické čás-
ti motoru při studených startech, čímž prodlužuje životnost motoru.
Specifi kace: API: CI-4, CH-4, CG-4, CF-4, ACEA: E7, E5, E3, Global DHD-1, Cummins  
CES 20078, 77, 76, 72, 71, Mack EO-M, EO-M+, MAN 3275, MB 228.3, Renault Trucks 
RLD-2, Volvo VDS-3, VDS-2
Balení: 4*4L / 20L / 55L / 209L / 1000L

Shell Rimula R5 M 10W-40
-   spoří náklady na údržbu
Olej je vhodný pro použití ve velkých dieselových motorech. Poskytuje ochranu 
a výkon vysoce zatěžovaným dieselovým motorům. 
Specifi kace: ACEA E4, MAN M 3277, MB 228.5, Scania LDF
Balení: 209L / 1000L

Shell Rimula R4 L 15W-40
-   vhodný pro motory s nízkými emisemi
-   prodlužuje životnost motoru
Při výrobě jsou používána velmi účinná aditiva a základové oleje s nízkým obsa-
hem síry. Olej se zlepšenou ochranou proti opotřebení, usazování. „Low SAPS“ 
olej.
Specifi kace: API: CJ-4, CI-4(+), CH-4, CG-4, CF-4, ACEA: E7, Caterpillar ECF-2, ECF-3,
Cummins CES 20077, 81, DDC 93K218, DQC-III, MACK EO-O PP, MAN 3275, MB 
228.3, 228.31, MTU Kategorie 2, Renault Trucks RLD-3, Volvo VDS-4, VDS-3
Balení: 4*4L / 20L / 55L / 209L / 1000L

Shell Rimula R3 X 15W-40
Minerální motorový olej vhodný pro mazání atmosférických a přeplňovaných naf-
tových motorů nákladních vozidel, stavební a zemědělské techniky.
Specifi kace: ACEA E5, E3, API: CH-4, CG-4, CF-4, Caterpillar ECF-1-A, Cummins 
20077, 76, 75, 72, 71, DDC 93K215, MACK EOM, EOM+, MAN M 3275, MB 228.3, 
MTU Kategorie 2, Renault RD-2, Volvo VDS-2, Zetor, Allison C-4
Balení: 4*4L / 20L / 55L / 209L / 1000L

Shell Rimula R3 U 15W-40
Univerzální motorový olej určený pro mazání atmosférických i přeplňovaných naf-
tových motorů. Vhodný též pro mazání zážehových a vznětových motorů osobních 
automobilů.
Specifi kace: ACEA: E2, A2, B2, API:  CG-4, CF, SJ, MAN 271, MB 229.1, 228.1, Volvo 
VDS, VW 505.00
Balení: 20L / 209L / 1000L

Shell Rimula R3 10W
Jednostupňový minerální olej.
Specifi kace: API: CF
Balení: 20L / 209L / 1000L

Shell Rimula R3 20W-20
Jednostupňový minerální olej
Specifi kace: API: CF
Balení: 20L / 209L

Shell Rimula R2 Extra 15W-40
Minerální motorový olej určený pro atmosférické a přeplňované naftové motory 
pracující v nejrůznějších provozních podmínkách
Specifi kace: ACEA: E2, API: CG-4, CF-4, CF, MAN 271, MB 228.1, Volvo VDS
Balení: 4*4L / 20L / 55L / 209L / 1000L

Radek Doležal
Produktový manažer
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Kup sud 
209 litrů 1x

1x

1x

3x

a vyber si
jeden ze dvou 
dárků Bosch 
nebo trička Ferrari 

Akce probíhá ve dnech 1.9. - 15. 10. 2009 a vztahuje
se na vybraná balení produktů Shell Helix Ultra Extra, 
Shell Helix Ultra, Shell Helix Plus, Shell Helix Premium 
a Shell Helix Ultec.

Platí do vyčerpání zásob.

úhlová bruska

výběr barvy:

výběr barvy:

AKU
šroubovák

a získáš 
tričko Ferrari

Kup soudek
55 litrů

Podzimní akce Shell

311-09 Shell let CZ-03.indd   1 8/18/09   11:16:55 AM
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9 Německý Frankfurt nad Mohanem 

se opět po dvou letech stal dějištěm 

známého mezinárodního autosalonu. 

Od 17. do 27. září ho navštívilo velké 

množství návštěvníků, kteří měli mož-

nost zhlédnout exponáty od přibližně 

tisícovky vystavovatelů. Ti se letos za-

měřili na technické novinky v oblasti 

elektromotorů i klasických pohonných 

jednotek. Na následujících řádcích vám 

přinášíme přehled těch nejdůležitějších 

automobilových novinek.

Jaguar XJ

Britský výrobce, vlastněný indickou společ-

ností Tata, která mimochodem vyrábí i nejlev-

nější automobil světa Nano, přivezl do Frank-

furtu zcela novou generaci luxusního modelu 

XJ. Po několika desetiletích, kdy měla „XJéčka“ 

nezaměnitelné klasické tvary, přišel Jaguar 

s radikální proměnou. Nový kapkovitý design 

vychází z konceptu C-XF. V interiéru najdete 

nejmodernější výkřiky techniky.

K pohonu slouží silný šestiválcový turbodie-

sel 3,0D s 202 kW, který zrychlí na 100 km/h 

za pouhé 6,4 s a jehož kombinovaná spo-

třeba činí  7 litrů na 100 km.  Pro příznivce 

benzinových motorů Jaguar nabízí pětilitro-

vý osmiválec, a to hned ve třech výkonnost-

ních stupních. Atmosférická verze poskytuje 

výkon 283 kW, přeplňování zvýší výkon na 

346 kW, respektive 375 kW u modelu XJ Su-

persport, který nahrazuje výkonný model 

XJR. Nejvýkonnější XJ zrychluje z 0 na 100 

km/h za 4,9 s.   

Škoda Superb Combi

Největší Kombi nejen české škodovky, ale i celého koncernu VW je dlouhé 4 838 mm a široké 

1 817 mm. V těchto parametrech se tedy neliší od výchozího liftbacku. Jiné je to ale už se zava-

zadlovým prostorem. Ten pojme rekordních 633 litrů a po sklopení zadních sedadel dokonce 

1 865 litrů. Za zmínku stojí praktická nízká nákladová hrana, která je pouhých 600 mm nad vo-

zovkou, a výsuvná me-

zipodlaha, kterou lze 

posunout až nad zadní 

nárazník. Převratným 

systémem Twindoor, 

který známe z liftbac-

ku, sice novinka nedis-

ponuje, na přání ji ale 

lze vybavit elektricky 

ovládaným zadním 

víkem. Vnitřní výbava 

a nabídka motorů je 

víceméně identická 

s liftbackem. Superb 

Combi se začne pro-

dávat v listopadu.

BMW 5 Gran Turismo

Tento netradiční, téměř 5 metrů dlouhý model od BMW je prvním zá-

stupcem nové řady 5. Výrobce ho charakterizuje jako kombinaci sedanu, 

SUV a cestovního gran turisma. Přístup do zavazadlového prostoru je 

řešen podobně jako u Škody Superb, zajímavé jsou dveře s bezrámovou 

konstrukcí. K pohonu slouží dva benzinové motory (535i s 225 kW a 550i 

s 300 kW) a třílitrový turbodiesel 530D s výkonem 180 kW.  

Trabant

O vzkříšení této východoněmecké le-

gendy se pokouší fi rma Hepra. Nee-

kologický historický dvoutakt by měl 

podle plánů nahradit elektromotor, 

díky kterému by nový „Trabi“ dosáhl ma-

ximální rychlosti 130 km/h a na jedno 

nabití (které by prý mělo vyjít pouze na 

cca 1 €!!) zvládl ujet až 160 km. Nechme 

se překvapit, jestli se v budoucnu bude-

me na našich silnicích potkávat s tímto 

zajímavým automobilem. 

Saab 9-5

Nová „devětpětka“ je prvním Saabem v historii 

automobilky, který svojí délkou překonal pěti-

metrovou hranici. Proti předchůdci povyrostl 

o celých 20 cm a jeho podvozková platforma 

pochází z Opelu Insignia. Všechny nabízené 

motory jsou tradičně přeplňované (1,6T – 132 

kW, 2,0T – 162 kW, 2,8V6T – 191 kW a turbodie-

sel 2,0TiD – 118 kW).

Opel Astra

Opel přivezl do Frankfurtu novou Astru prozatím v pětidveřo-

vém provedení. Tato novinka povyrostla do všech směrů a je 

dlouhá 4,42 metru. Zvenku i zevnitř se podobá větší Insignii. 

Její budoucí majitelé mají na výběr z osmi motorů, které po-

skytují výkon od 70 do 132 kW. Vzhled Astry mohou vylepšit až 

20palcová kola z lehkých slitin.
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Passt immer!

  

www.herthundbuss.com

Mazda MX-5

Superlight

U příležitosti dvacá-

tých narozenin road-

steru MX-5 předsta-

vila Mazda koncept 

MX-5 Superlight. Od 

sériového modelu se 

na první pohled liší 

absencí čelního skla. 

Ford C-Max

Po šesti letech od uvedení tohoto MPV nižší střední třídy představil 

Ford jeho nástupce, který je opět postaven na platformě budoucí ge-

nerace Focusu. Na trh má přijít až v druhé polovině příštího roku a nově 

bude v nabídce i jeho prodloužená verze s označením Grand, která 

nabídne místo až sedmi cestujícím.

Mercedes-Benz E Kombi

Model E Kombi je další karosářskou variantou k již představenému 

čtyřdveřovému sedanu a dvoudveřovému kupé. Základní objem 

zavazadlového prostoru činí úctyhodných 695 litrů, po sklopení 

pojme „éčko“ dokonce 1 950 litrů.

Citroën C3

Nová „cétrojka“ pří-

mo navazuje na své-

ho stejnojmenného 

předchůdce, míří ale 

výš. Snaží se odlišit od 

svých konkurentů ob-

rovským čelním sklem, 

díky němuž je vůz 

mimořádně prosvět-

len a je z něj výborný 

výhled. Luxusnější je

i interiér s řadou voli-

telných doplňků.



Fi
n

an
čn

í o
ké

n
ko

Fi
n

an
čn

í o
ké

n
ko

Ekonomická situace v naší republice v po-

sledních týdnech slibuje dlouho očekáva-

né oživení. Konečně. Ty tam jsou predikce 

analytiků o tom, jak si sáhneme na dno 

na přelomu let 2009 a 2010. Máme za 

sebou konec září, poslední kvartál roku 

před sebou, a přiznejme si, že znovuožive-

ní ekonomiky globálně vzato se už dá vy-

cítit. V minulém týdnu jsem si přečetl ná-

zor našeho prezidenta, který konstatuje, 

že vývojové minimum české ekonomiky 

zažíváme právě v těchto dnech.

Poněkud odlišně budou mluvit o své situaci 

fi rmy z různých odvětví. Nejvíce se předcho-

zí útlum dotkl výrobních podniků především 

zpracovatelského zaměření, neméně tristní 

prostředí lze rozpoznat v autodopravě. Tento 

fakt do značné míry ovlivňuje i situaci v sek-

toru prodeje automobilových náhradních 

dílů. Už v závěru loňského roku jsme věděli, 

jak se negativní vývoj promítne do našeho 

odvětví. Připravili jsme se na to a nyní sklízí-

me ovoce. Všechno špatné je ale k něčemu 

dobré, a proto optimisté ocení to, že během 

posledního roku došlo k výraznému vyčiš-

tění podnikatelského prostředí. Nejslabší 

odpadli, ti nejsilnější rostou. To je i případ 

společnosti Inter Cars.

V průběhu prvního pololetí došlo k mnoha 

změnám, které se nevyhnuly ani fi nanční-

mu oddělení naší fi rmy. Společným jmeno-

vatelem všech nově nastavených procesů 

byla a je optimalizace. Důležité bylo přestát 

období, kdy se poptávka po náhradních 

dílech posunula v čase zhruba o 10 měsí-

ců. Tento faktor spíše obchodního rázu je 

následně úzce spojen s ryze fi nančními dů-

sledky v podobě likvidity, jejíž nedostatek se 

u fi rem projevuje právě nyní. Ano, klíčovým 

momentem pro ty, kteří chtějí ze současné 

situace vytěžit maximum pro svůj další roz-

voj, je zajištění hladkého cash-fl ow a zisk co 

největšího množství zdrojů k zafi nancování 

investic pro další expanzi. Málo společností 

obecně, tím spíše v automobilové branži, 

může počítat s cizími zdroji. Nám se to po-

dařilo. Hrdě můžeme prohlásit, že Inter Cars 

jako váš významný obchodní partner je při-

pravený být tu pro vás jako doposud, a na-

víc teď ještě silnější a stabilnější, s pevným 

zázemím!

Za poslední rok se z pohledu personálního 

podařilo ve fi nančním oddělení vybudovat 

od základu nový a mladý tým. S ročním vý-

ročím si troufnu říct, že to byla správná cesta 

a stabilizace proběhla také hladce. Specia-

lizací každého jednotlivého člena týmu na 

svoji dílčí problematiku získává oblast fi nan-

cí ve fi rmě Inter Cars jako celek velkou sílu, 

kterou využíváme při řízení, vedení i při důle-

žitých optimalizačních rozhodnutích. U nás 

totiž platí heslo: „Čísla, částky, šanony a kupy 

papíru, které se jednou budou hodit – to je 

náš svět.“ Někomu to může připadat nudné 

a fádní, ale opak je pravdou. Právě na řešení 

a zohlednění těchto drobných detailů závisí 

úspěšnost dosažení cíle.

Někteří z vás už možná měli příležitost se 

s námi seznámit a přesvědčit se o schopnos-

ti vyjít vám vstříc. Budeme rádi, když se vám 

v příštích číslech IC Journalu představíme. 

Uděláme všechno proto, abychom se vám 

co nejvíce přiblížili a zpříjemnili vám řešení 

každodenních pracovních problémů.

Ing. Emil Elner
Finanční ředitel
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Konec léta se každoročně vyznačuje řadou změn. Pro hladký průběh a pohodové přežití blížící se zim-

ní sezony je vhodná nejenom změna šatníku, ale rovněž i přezutí našich „miláčků“ na čtyřech kolech. 

Z letošní široké nabídky pneumatik a disků je jasně patrné, že se i letos budete moci na Inter Cars spo-

lehnout při výběru vhodného obutí. V naší nabídce naleznete 16 značek předních světových výrobců. 

Navíc můžete vybírat z akční nabídky pneumatik, která zaručuje skvělý poměr cena/kvalita.

I letos můžete v nabídce pneumatik nalézt řadu zajímavých novinek. Pravděpodobně tou největší je 

rozšíření naší nabídky o pneumatiky od výrobce Hankook. Tento výrobce možná není mezi veřejností 

tak notoricky známý jako někteří jiní, i tak si však zaslouží velkou pozornost. Na trh byla tato společnost 

uvedena již v roce 1941 jakožto první výrobce pneumatik v Koreji a v roce 2007 se stala 7. největším 

výrobcem pneumatik na světě.

Z hlediska segmentu spadá tento výrobce do „ECONOMY CLASS“, a je tedy přímým konkurentem výrobců, 

jako jsou například Kleber, Firestone, Uniroyal či Fulda. O kvalitě pneumatik Hankook vypovídá i fakt, že 

někteří evropští výrobci aut v prvovýrobě vybavují svá auta pneumatikami právě od tohoto výrobce.

Novinkou v sortimentu Pirelli je profi l Winter SnowControl Serie II. Tato zimní osobní pneumatika se smě-

rovým dezénem řadící se k prémiovému segmentu vyniká zejména S.W. I. Snow indikátorem opotřebení, 

kdy 6 malých sněhových vloček upozorňuje na opotřebení pneumatiky. Ve chvíli kdy jsou písmena S.W.I. 

oježděná, je třeba pneumatiku vyměnit. Tento systém tak maximalizuje bezpečnost profi lu. Naše nabíd-

ka pneumatik je samozřejmě doplněna i širokým portfoliem výrobců hliníkových a plechových disků. 

Pro více informací o celkové nabídce sortimentu pneumatik a disků neváhejte kontaktovat svoji nejbliž-

ší pobočku Inter Cars nebo je naleznete na www.intercars.cz.
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Zimní 
pneumatiky

Výběr zimních pneumatik pro osobní automobily

Objednací číslo Rozměr Značka Profi l LI/SI* Cena Cena do 24.10.

165/70R13 ZOB 79T POL2 165/70R13 Barum Polaris 2 79 T 686

165/70R13 ZOKL 79T KRHP` 165/70R13 Kleber Krisalp HP 79 T 751 729

165/70R13 ZOM 79TALP A3 165/70R13 Michelin Alpin A3 79 T 1 101 1 068

165/70R14 ZOKL 81T KRHP 165/70R14 Kleber Krisalp HP 81 T 862 837

165/70R14 ZOHA 81T W440 165/70R14 Hankook Icebear W440 81 T 890

175/65R14 ZOB 82T POL2 175/65R14 Barum Polaris 2 82 T 843

175/65R14 ZOSE 82T SNS5 175/65R14 Sebring Formula Snow S5 82 T 830 806

175/65R14 ZOHA 82T W440 175/65R14 Hankook Icebear W440 82 T 956

185/60R14 ZOKL 82T KRHP2` 185/60R14 Kleber Krisalp HP2 82 T 945 917

185/60R14 ZODU 82T SPWR 185/60R14 Dunlop SP Winter Response 82 T 1 135 1 102

185/60R14 ZOFR 82T WH2` 185/60R14 Firestone Winterhawk 2 82 T 951 923

195/65R15 ZOHA 91T W440 195/65R15 Hankook Icebear W440 91 T 1 069

195/65R15 ZOP 91T WINSC2` 195/65R15 Pirelli W190 SnowControl 2 91 T 1 198 1 163

195/65R15 ZOP 91T W190SZE 195/65R15 Pirelli W190 Sottozero 91 T 1 182

195/65R15 ZOKL 91T KRHP2` 195/65R15 Kleber Krisalp HP2 91 T 1 004 974

195/65R15 ZOB 91T POL2 195/65R15 Barum Polaris 2 91 T 947

205/55R16 ZOM 91T A3` 205/55R16 Michelin Alpin A3 91 T 2 223 2 157

205/55R16 ZOP 91T WINSC2` 205/55R16 Pirelli W190 SnowControl 2 91 T 1 950 1 893

* LI – index nosnosti, SI – index rychlosti. 

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

Michal Peterka
Produktový manažer 
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V tomto čísle vám představíme ružomber-

skou fi rmu Motortech, jejíž jméno je často 

spojované s motorsportem a tuningem, 

a to nejen v Liptově a na Slovensku, ale 

i v zahraničí. Začalo to Felicií s turbem, 

která v závodech potrápila i mnohem 

silnější auta. Požádali jsme o krátký roz-

hovor jednoho z jejích zakladatelů, pana 

Mariána Buschbachera. 

Řekněte nám něco o začátcích vašeho 

podnikání.

Naše společnost vznikla v roce 2003, založi-

li jsme ji spolu s mým společníkem, panem 

Ondášem. Fungovali jsme v malé dílně s jed-

ním zaměstnancem. V Ružomberku a okolí 

byla velmi slabá úroveň služeb spojených 

s diagnostikou motoru, a proto jsme se hned 

v počátcích začali intenzivně věnovat právě 

jí. Důvodem našeho vzniku však byla přede-

vším láska k motorsportu a tímto směrem 

jsme se také ubírali. Spolupracovali jsme na-

příklad při úpravě Seatu Leon, kterým jezdil 

slovenský prezident Ivan Gašparovič. Námi 

servisované auto řídil i známý rally jezdec 

Gusto Podhájecký. Širší veřejnost si bude 

spíše pamatovat naši Škodu Felicii přeplňo-

vanou turbem. 

Jaké služby nabízíte vašim zákazníkům 

dnes?

Již třetím rokem se nacházíme v nových pro-

storách. Firma se postupně rozrostla a dnes 

má pět zaměstnanců. Stále více nás navště-

vují lidé s běžnými poruchami, a proto se ori-

entujeme i na běžný servis. Samozřejmostí 

je pneuservis. V nabídce máme i nadále 

speciální úpravy motorů, podvozků, brzdo-

vých systémů a chiptuning. Samostatnou 

kapitolou jsou zákazníci ze světa motorspor-

tu. Všechny víkendy trávíme na závodech. 

Maroš Kysucký je, snad i díky nám, už jen 

krůček od vítězství na mistrovství Slovenska 

v Rallye. Náš tým se stará také o Mitsubishi 

Lancer EVO VIII Petra Vahančíka v závodech 

do vrchu KW Berg Trophy. 

Kdy a jak jste začali spolupracovat se 

společností Inter Cars? 

Počátkem roku 2007 nám přišla manažer-

ka banskobystrické pobočky p. Moravcová 

představit novou fi rmu v našem regionu, 

zabývající se logistikou a distribucí náhrad-

ních dílů. Lidé pracující kolem ní byly větši-

nou známé tváře z konkurenčního prostředí, 

a tak o jejich šikovnosti a zkušenostech ne-

bylo pochyb. Začala mezi námi spolupráce, 

která se stále více prohlubovala. 

Čím vás zaujal Inter Cars a co vám spo-

lečná spolupráce přinesla? 

Na první pohled mě upoutal široký sortiment 

náhradních dílů, který dokážete poskytnout. 

Oproti konkurenci nabízíte stejný druh zboží 

v širokém cenovém spektru. Velmi spokojen 

jsem i s vašimi skladovými zásobami, na co si 

vzpomenu, to tam vždy najdu. Otevření po-

bočky Inter Cars v Ružomberku přineslo do 

mé práce velký komfort, kvalitu a nevídanou 

fl exibilitu. Všichni lidé kolem této pobočky 

jsou prostě akční.

Jaké jsou vaše další plány do budoucna? 

Momentálně rozšiřujeme prostory fi rmy, 

abychom dokázali poskytnout kvalitní služ-

by ještě většímu počtu zákazníků. Určitě 

chceme rozšířit řady zaměstnanců a v blízké 

budoucnosti je v plánu i poskytování hava-

rijního servisu. 

Neprozradil byste nám alespoň část re-

ceptu na váš úspěch?

Poctivá práce, kterou je třeba brát vážně 

a úcta k zákazníkovi. Tímto se řídíme všichni 

ve fi rmě Motortech. 

Navzdory všemu čeho jste již dosáhli, 

působíte velmi skromně. Jakými auty 

jezdíte v soukromí?

V rodině máme manželčinu Fabii 1,2, z níž 

mám radost i já ☺, a na práci Ford Galaxy 

v důchodovém věku. Pro radost je to Audi 

Coupe 2,3 Quattro a jezdím také minirally 

cup s vypůjčeným Peugeotem 106. 

Děkujeme za rozhovor a do budoucna dr-

žíme všem Motortechákům palce v jejich 

další činnosti.
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V tomto vydání IC Journalu bychom vám 

rádi představili autoservis z moravsko-

slezského kraje, který sídlí v malé vesničce 

Hrabůvka, ležící nedaleko Hranic na Mo-

ravě. V této nenápadné malé vísce nelez-

neme rodinu Postovu a jejich rodinný au-

toservis. Majiteli autoservisu panu Postovi 

jsme položili několik otázek týkajících se 

jeho autoservisu a jeho fungování.

Kdy vznikl rodinný podnik jménem Au-

toopravna Post?

Začínal jsem v roce 1997 v malé dílně a po-

stupně jsme během pěti let postavili tuto 

dílnu, která má tři stání, z toho dvě jsou zve-

dáková. V roce 2003, po absolvování školy, 

se ke mně připojil i můj syn Roman a o rok 

později i má žena, která má na starosti účet-

nictví. Během dalších šesti let jsme servis 

rozšířili do dnešní podoby. 

Na jaké práce se váš servis zaměřuje?

Pro našeho zákazníka jsem schopni zajistit 

kompletní servis automobilu, od pravidel-

ných servisních kontrol až po karosářské 

práce nebo složitější opravy motorů. Ale po-

kud to situace a zájem zákazníků umožňuje, 

zaměřujeme se na tzv. rychloservis. 

Přemýšlíte o dalším rozšíření svých slu-

žeb v nejbližší budoucnosti? Pokud ano, 

o jaké služby rozšíříte svou nabídku?

Od roku 2004 provozujeme na naší dílně 

pneuservis, v tomto roce jsme ještě přikou-

pili i plnicí zařízení pro klimatizace. Pokud 

nám to ekonomická situace umožní, rádi by-

chom náš servis začátkem příštího roku roz-

šířili o další dvě stání, z nichž jedno bude vy-

baveno lavicí pro seřízení geometrie vozu.

Kdy jste začal spolupracovat se společ-

ností Inter Cars?

Naše spolupráce začala v roce 2006, kdy nás 

poprvé navštívil obchodní zástupce z po-

bočky Inter Cars Olomouc. Hned na začát-

ku nás příjemně překvapil široký sortiment 

zboží. Je dobré, když si mí zákazníci mohou 

vybrat kvalitní zboží, které je pro ně cenově 

přijatelné. Ale v dnešní době není vše jen 

o ceně. Například díky sortimentu na asijské 

vozy můžeme i my rozšiřovat okruh našich 

zákazníků.

Podle vaší odpovědi je zřejmé, že se ne-

zaměřujete jen na určitou značku vozů.

Přesně tak. Před dvěma lety jsme zakou-

pili diagnostiku pro české a německé vozy 

a koncem tohoto roku rozšíříme okruh 

i o vozy francouzské výroby. Ale nebráníme 

se žádným značkám ☺.

Co považujete za nejdůležitější u doda-

vatele náhradních dílů?

Určitě jedním z nejdůležitějších parametrů 

je rychlá dostupnost, protože mezi našimi 

zákazníky jsou i fi rmy, a ty nerady čekají. Dal-

ším důležitým kriteriem jsou samozřejmě 

správné informace, které dostáváme jak pro-

střednictvím elektronického katalogu, tak 

i prodejců z olomoucké pobočky.

Děkujeme za rozhovor v příjemném ro-

dinném kolektivu, přejeme hodně štěstí 

do budoucna a mnoho spokojených zá-

kazníků.
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Je to již pět let, kdy naše společnost vstou-

pila na český trh a začali jsme aktivně 

nabízet své služby.  Pamatuji si první spo-

lujízdu s naším obchodním zástupcem, 

který začal akviziční činnost a přesvěd-

čovat vás zákazníky ke spolupráci. Častá 

otázka byla, proč právě Česko obsadil 

další distributor náhradních dílů, když 

konkurence v této oblasti je dosti veliká 

a trh je již nasycen. Ihned vzápětí násle-

dovala další, na kterou bych chtěl v tom-

to příspěvku reagovat a odpověď více 

rozvinout, neboť je to nejčastější otázka 

i v současnosti. 

„Když s vámi budu spolupracovat, jaké 

výhody z toho pro mě plynou?“

Odpověď jistě nachází například čtenář 

našeho IC Journalu, který pozorně čte 

jednotlivé příspěvky.

Pokusím se uvést a rekapitulovat ty nej-

podstatnější, aby to bylo jasné a přehled-

né i pro vás, kteří se setkáváte s naším 

periodikem poprvé.

1. SORTIMENT

• Skladové zásoby – dostupnost zboží

-  každá z dvanácti poboček Inter Cars 

disponuje nadprůměrnou skladovou 

zásobou zboží v regionu, která předsta-

vuje až 4x větší objem, než má jakákoliv 

pobočka naší konkurence

-  více než 250 000 referencí jsme schopni 

dodat z centrálních skladů Inter Cars do 

24 hodin

-  v sortimentu Inter Cars naleznete více 

než 1 000 000 referencí

-  Inter Cars disponuje největším centrál-

ním skladem náhradních dílů v rámci 

střední a východní Evropy

• Multibranding – možnost výběru 

Síla sortimentu společnosti Inter Cars 

spočívá zejména v tzv. multibrandingu! 

Co to je multibranding? Do určité míry 

se tímto směrem snaží vydat převážná 

většina konkurentů, ovšem pouze ve vel-

mi omezené míře, protože tato strategie 

klade poměrně velké fi nanční nároky na 

skladovou zásobu a ne každý konkurent 

si může takový luxus dovolit. V praxi mul-

tibranding znamená, že zákazník společ-

nosti Inter Cars si může kdykoliv vybrat 

ten výrobek, který mu nejvíce vyhovuje 

z hlediska různých kritérií – cena, značka, 

kvalita, dostupnost…

• Konkurenceschopná cena  

Inter Cars Česká republika využívá všech 

výhod spojených s centralizovaným ná-

kupem náhradních dílů celou skupinou 

Inter Cars. I díky tomu je zaručena vždy 

konkurenceschopná cena produktů na 

trhu. Dalším neodmyslitelným faktorem 

cenotvorby je neustálá a intenzivní práce 

našeho nákupního oddělení, které ceny 

výrobků pravidelně kontroluje, srovnává 

a kalkuluje. Nebojte se porovnat naše 

produkty s konkurencí!

•  PREMIUM CLUB  Inter Cars  / PREMI-

UM CLUB Inter Cars (ASIATIC Range)

Přestože Inter Cars disponuje velmi ši-

rokou nabídkou náhradních dílů od re-

nomovaných výrobců, rozhodli jsme se 

některé výrobce určitým způsobem lépe 

propagovat. Tento projekt jsme nazvali 

PREMIUM CLUB Inter Cars a vybrali jsme 

do něj produkty a výrobce, kteří jsou pro 

Inter Cars z určitých důvodů strategické, 

dobře prodejné nebo jinak důležité. Ná-

kupem uvedených náhradních dílů máte 

zaručenou výbornou dostupnost, dob-

rou cenu a v neposlední řadě i nadstan-

dardní marži.

KYB, MAGNUM, AISIN,  EXEDY,

MITSUBISHI, KASHIYAMA AKEBONO, 555 

OE, UNION JAPAN, MICRO, JC PREMIUM, 

YEC, KANACO, KOYO, NTN, NSK, GMB 

•  Privátní značka – 4MAX („maximum 

pro vaše 4 kola“)

Naše společnost nabízí zákazníkům jako 

další alternativu vlastní značku náhrad-

ních dílů 4max. V nabídce 4max má náš 

zákazník možnost výběru více než 25 000 

položek v 64 různých kategoriích výrob-

ků. Tato nabídka je neustále rozšiřována 

a dnes obsahuje: 

� ložiska kol;

� homokinetické klouby;

� spojky;

� brzdové destičky;

� zrcátka;

� motorová těsnění;

� stěrače;

� díly řízení;

� karosářské díly;

� a dalších více než 50 kategorií výrobků. 

4max Profi  Line (tmavomodré balení): vý-

robky zařazené do této řady jsou určené 

pro náročného zákazníka, který požaduje 

produkty nejvyšší kvality.

4max Eco Line (zelené balení) tato řada 

je určena našim zákazníkům, kteří čekají 

levný, přesto kvalitní produkt.

• Vybavení dílen a diagnostika

Každý zákazník, který uvažuje o rozšíření 

svého dílenského vybavení, má možnost 

podrobně se seznámit s nabízeným sorti-

mentem. Naši proškolení pracovníci jsou 

připraveni vám pomoci s výběrem opti-

málního řešení podle vašich potřeb a na-

bídnout i zajímavý program fi nancování. 

Pro demonstraci a předvedení, jak zaří-

zení funguje; máme předváděcí vozidlo 

tzv. Toolbus, který je k dispozici všem na-

šim zákazníkům v Česku i na Slovensku. 

Toolbus je vybaven vestavbou skříněk 

a speciální úpravou stěn uzpůsobených 

k výstavě nářadí a vybavení dílen. V před-

váděcím vozidle je nainstalováno přes 

260 kusů nářadí, dílenský vozík s nářa-

dím, diagnostické zařízení, plnička klima-

tizací a další vybavení.

2. SOFTWARE

•  IC Katalog  –  elektronický vyhledáva-

cí program náhradních dílů 

Elektronický katalog IC_Katalog je moder-

ním programem připraveným naší spo-

lečností pro distributory, prodejny a pře-

devším pro autoservisy. Umožňuje rychlé 

vyhledávání požadovaných náhradních 

dílů, také jejich úplnou identifi kaci díky 

přiloženým technickým informacím (roz-

měry, fotografi e, elektrická schémata, druh 

materiálu, hmotnost apod.) a samozřejmě 

snadné objednávání. Katalog je pravidelně 

aktualizovaný, což zaručuje přístup do nej-

novější nabídky výrobců automobilových 

dílů. Katalog obsahuje kompletní sorti-

ment Inter Cars, off -line i on-line stavy skla-

dů Inter Cars, umí zobrazit maloobchodní 

cenu i nákupní cenu pro zákazníka, dokáže 

převádět OE čísla na objednací čísla Inter 

Cars a samozřejmě ještě mnohem více.

3. Tyče řízení
Široká nabídka pro mnoho značek
a modelů automobilů. 

Vzor obj. čísla: 4901-03-0004P

4. Čepy řízení
Široký výběr čepů řízení v nabídce 
4max eco line.

Vzor obj. čísla: 4910-01-0006P

5. Spínače a přepínače 
Nabídka kvalitních spínačů a přepí-
načů nejpoužívanějších typů.

Vzor obj. čísla: 0602-01-0004P

6. Uložení hnacího hřídele
Nabídka uložení hnacího hřídele pro 
nákladní automobily.

Vzor obj. čísla: 4301-10-0009P

7. Čepy ramen
Dobrá dostupnost, zajímavá cena 
a široká nabídka.

Vzor obj. čísla: 4708-10-0001P

8. Autobaterie
Prověřená kvalita za zajímavé ceny.

Vzor obj. čísla: 0608-03-1001E

1. Ložiska kol
Široká nabídka ložisek kol 4max eco 
line pro různé značky automobilů.

Vzor obj. čísla: 4703-03-4087P

2. Spojkové sady
Montáž kompletní spojkové sady 
šetří váš čas a peníze. Kvalita spo-
jek 4max zaručuje bezproblémový 
chod vašeho auta.

Vzor obj. čísla: 4204-00-1763P

3. Opravné sady zadního ramene
4max eco line nabízí opravné sady 
pro všechny značky automobilů.

Vzor obj. čísla:4708-11-0001P

4. Stěrače 
Listy stěračů  4max eco line jsou 
vyráběny z nejkvalitnější pryže a 
jsou nabízeny ve všech velikostech. 
Dostupná je také široká nabídka 
sad adaptérů. Modely: standardní 
a spojlerové
Vzor obj. čísla: 5903-08-0001P

5. Motorová těsnění
Nabídka 4max eco line zahrnuje 
vysoce kvalitní motorová těsnění.

Vzor obj. čísla: 0220-01-0003P

6. Napínací a vodicí kladky
Tato skupina obsahuje také kladky 
dodávané společně s napínačem 
řemenu. Zakoupením těchto položek 
šetříte své peníze.

Vzor obj. čísla: 0211-04-05429P

7. Brzdové čelisti
Vysoce kvalitní brzdové čelisti pro 
všechny značky automobilů.

Vzor obj. čísla: 5206-02-0001P

8. Homokinetické klouby
Široká nabídka vnitřních a vnějších 
kloubů v kompletu s manžetami, 
mazivem, sponami, maticemi 
a šrouby.

Vzor obj. čísla: 4302-07-3039P

9. Motorky stěračů
Donedávna dostupné pouze jako 
originální díly, dnes jsou motorky 
stěračů zařazeny do nabídky 4max 
eco line – široká nabídka a zajímavé 
ceny (s možností vrácení starého 
dílu).
Vzor obj. čísla: 5901-01-0067R

10. Kovové a gumové 
      komponenty
Široká nabídka kovových a gumo-
vých podvozkových dílů.

Vzor obj. čísla: 4708-12-1331P                       

11. Převodky řízení
Velmi široká nabídka převodek říze-
ní bez posilovače a s posilovačem 
(s možností vrácení starého dílu).

Vzor obj. čísla: 4908-01-0890R

12. Čerpadla posilovačů řízení
Donedávna dostupná pouze jako 
originální díly, dnes jsou čerpadla 
posilovačů řízení zařazena do nabíd-
ky 4max eco line - zajímavé ceny 
a široká nabídka (s možností vrácení 
starého dílu).
Vzor obj. čísla: 4907-02-3678R

13. Brzdové hadice
Široká nabídka brzdových hadic 
s garancí kvality a zajímavé ceny.

Vzor obj. čísla: 5211-02-1101P

14. Podvozkové díly
Nejpoužívanější hliníková závěsná 
ramena a další podvozkové díly.

Vzor obj. čísla: 4708-06-0002P

15. Brzdové kotouče a bubny
Široká nabídka brzdových kotoučů 
a bubnů pro různé značky  
automobilů včetně japonských.

Vzor obj. čísla: 5201-01-0210P

16. Vodní čerpadla
Široká nabídka vodních čerpadel 
pro různé značky automobilů 
včetně japonských.

Vzor obj. čísla: 0212-01-0117P

17. Alternátory a startéry
Nabídka alternátorů a startérů  
s výběrem nového nebo renovované-
ho dílu (s možností vrácení starého 
dílu).

Vzor obj. čísla: 0608-04-0311P
                       0608-05-0001R

18. Držáky a zavěšení motoru     
      a převodovky
4max eco line obsahuje kompletní 
nabídku držáků a zavěšení motorů 
a převodovek včetně nabídky pro 
japonské automobily.

Vzor obj. čísla: 0206-01-0005P

19. Autobaterie
Osvědčená kvalita a zajímavá cena.

Vzor obj. čísla: 0608-03-0005E

20. Žárovky
Široký sortiment žárovek včetně 
žárovek pro nákladní automobily.

Vzor obj. čísla: 5401-05-0005P

21. Čidla hmotnosti vzduchu 
      (váhy vzduchu)
Nabídka 4max eco line zahrnuje 
čidla hmotnosti vzduchu (váhy 
vzduchu) pro nejrozšířenější modely 
automobilů.

Vzor obj. čísla: 0220-07-0019P

22. Karosářské díly
Široká nabídka dílů pro opravy 
karoserií.

Vzor obj. čísla: 6803-00-2563282P
                      6504-04-2555312P

23. Motorové oleje
Vysoce kvalitní syntetické, polosyn-
tetické a minerální oleje. 
Dostupné v baleních: 1 L, 5 L a 20 L.

Vzor obj. čísla: 2001-01-0005E

24. Kapaliny do ostřikovačů 
Letní a zimní kapaliny do ostřikova-
čů. (-22 °C, koncentrát: -80 °C). 
Dostupné v baleních: 
1,5 L, 2 L, 5 L a 20 L.

Vzor obj. čísla: 1201-00-0002E

25. Chladicí kapaliny
Chladicí kapaliny a koncentráty 
(-35° C). 
Dostupné v baleních: 
1 L, 1,5 L, 5 L, 20 L, 30 L a 50 L.

Vzor obj. čísla: 1601-00-0001E

26. Poloosy 
Nabídka 4max eco line zahrnuje 
kompletní nabídku poloos pro osob-
ní a nákladní automobily.

Vzor obj. čísla: 4302-09-0445R

27. Táhla a čepy řízení
Široká nabídka táhel a čepů řízení.

Vzor obj. čísla: 4910-01-0068P

28. Filtry
Olejové, vzduchové a palivové fi ltry 
– také pro japonské automobily.

Vzor obj. čísla: 0218-01-0280P

1. Brzdové bubny a kotouče
Brzdové bubny a kotouče 4max eco 
line pro nákladní automobily a návě-
sy. Maximalní bezpečnost a užitek.

Vzor obj. čísla: 5201-01-0874P

2. Opravné sady zavěšení kabin 
    a listových pružin
Kompletní nabídka opravných sad 
zavěšení kabiny řidiče a listových 
pružin.

Vzor obj. čísla: 6501-02-0003P
                      5101-01-0001P

9. Stěrače 
Široká nabídka stěračů a motorků 
stěračů pod značkou 4max eco line.

Vzor obj. čísla: 5903-08-0014P

10. Měchy pérování
Pod značkou 4max eco line je 
zahrnuta nabídka většiny měchů pro 
nákladní automobily.
Pozn.: nabídka v provedení 
bez kovových částí

Vzor obj. čísla: 5002-03-0009P

11. Světlomety
Nabídka 4max eco line obsahuje 
dálkové halogenové a parkovací 
světlomety.

Vzor obj. čísla: 5404-13-0002P

12. Vzduchové ventily
Vzduchové ventily pod značkou 
4max eco line jsou kvalitou srovna-
telné s originálními díly.

Vzor obj. čísla: 4506-01-0002P
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Nejnovější edice umožňuje objednává-

ní zboží přímo z katalogu. V katalogu je 

integrován modul umožňující kontrolu 

„normočasů“ jednotlivých oprav, infor-

maci o servisních prohlídkách, možnost 

vytvořit kalkulaci ceny opravy pro zákaz-

níka autoservisu včetně ceny za servisní 

úkony atp.

IC_Katalog je pro zákazníky společnosti 

Inter Cars zcela ZDARMA. 

•  IC Technika  –  elektronický vyhledávací 

program technických a servisních dat

IC Technika je profesionální software, bez 

kterého se dnes neobejde žádná kvalitní 

autoopravna. Tento program je přímo nabit 

technickými a servisními daty potřebnými 

pro každodenní práci autoservisu. Obsahu-

je technická data, data nastavení a montáž-

ní postupy pro více než 5 000 vozidel. 

IC Technika obsahuje např.:

� servisní intervaly vozidel;

�  montážní postupy pro nastavení časo-

vání motoru, montáže a demontáže;

�  technické výkresy jednotlivých kom-

ponent daného vozidla;

�  informace o provozních kapalinách 

a mazivech;

�  normalizovaná data pro nastavení 

motoru;

�  identifi kace kódů EOBD včetně dia-

gnostiky závad;

�  elektrická schémata ABS, komfortní 

elektroniky atp.;

� normočasy oprav.

IC Technika je zpoplatněný produkt, který 

při zakoupení a následné aktivaci funguje 

1 kalendářní rok (365 dní od data aktiva-

ce). Zákazník má možnost si IC Techniku 

vyzkoušet po dobu 30 dnů zdarma!

Zákazníkům je k dispozici buď instalace 

na DVD, nebo internetová verze.

3. REKLAMA A MARKETING

• Krátkodobé prodejní kampaně

Pro rok 2009 jsme pro vás, a samozřejmě 

naše zákazníky, připravili pravidelné krát-

kodobé prodejní akce. Jedná se o jedno-

duchý princip kampaně „něco za něco“. 

V každém měsíci je vyhlášena akce na 

určitý produktový sortiment (spojky, ná-

boje a ložiska, díly řízení…), je stanovena 

minimálníobratová hranice pro splnění 

a určen dárek sloužící jako motivace pro 

splnění. Více podrobností naleznete v na-

šem časopise a nebo kontaktujte někte-

rou z našich poboček. 

• VIP Club Inter Cars 2009

VIP Club Inter Cars 2009 je věrnostní pro-

gram společnosti Inter Cars Česká repub-

lika určený všem registrovaným partne-

rům a zákazníkům. Jeho cílem je odměnit 

zákazníky za jejich loajalitu, navázat se 

zákazníky a obchodními partnery užší 

osobní vztahy a nabídnout dle motta VIP 

Clubu Inter Cars „Užívejte si život s námi!“ 

něco navíc. 

Pro členy VIP Clubu Inter Cars 2009 jsme 

připravili následující program:

�  Vietnam – 8denní pobyt v exotickém 

Vietnamu;

�  Egypt – relaxační 8-denní pobyt s plav-

bou po Nilu;

�  Alpy – lyžování na skvěle upravených 

sjezdovkách;

�  Překvapení – bude odtajněno až krát-

ce před konáním akce.

• IC Journal

Každé 3 měsíce vychází nové číslo časo-

pisu IC Journal, který obsahuje maximum 

informací o společnosti Inter Cars, všech-

ny důležité novinky v sortimentu, prezen-

taci a přehled akcí a prodejních kampaní 

připravených vždy na následující kvar-

tál, zajímavé čtení z oblasti automobilů, 

servisní techniky, diagnostiky a nových 

technologií. 

IC Journal je ideálním periodikem zdar-

ma pro vás.

• Servisní síť „Auto Crew“

AutoCrew je mezinárodní servisní síť pro-

fesionálních nezávislých autoservisů.

Servisní koncepce AutoCrew byla založena 

v roce 1997 společností ZF-Trading GmbH 

v německém Schweinfurthu (výrobce pro-

duktů SACHS). Podnět k jejímu vzniku daly 

zkušenosti z provozování servisní sítě OSS 

– Original Sachs Service, jejímž autorem je 

taktéž společnost ZF-Trading, a samozřej-

mě vývoj na evropském poli v oblasti ne-

závislých autoservisů a autoopraven před 

a po zavedení Nařízení evropské komise č. 

1400/2002 tzv. blokové výjimky.

Hlavní oblasti podpory partnerů Au-

toCrew v CZ:

� reklama a marketing;

� školení;

� vybavení dílen;

� oblast IT.

4.  BONUSOVÉ SMLOUVY – 
FINANCOVÁNÍ

• Bonusové smlouvy pro zákazníky

Inter Cars nabízí a poskytuje pro své zá-

kazníky několik forem zvýhodnění for-

mou bonusových smluv:

�  i-Bonus – speciální bonusová smlouva 

poskytovaná zákazníkům používající 

pro objednávání náhradních dílů in-

ternetové objednávky programu IC 

Katalog. Bonus je poskytován formou 

dobropisu na účet zákazníka nebo 

formou marketingového plnění a je 

vyplácen kvartálně. Výše dodatečné-

ho bonusu je 2 % z celkového obratu 

uskutečněného přes internet.

�  Bonusová smlouva – jedná se o kla-

sickou bonusovou smlouvu, která zá-

kazníka zaváže na předem stanovený 

a dohodnutý obrat. V případě jeho 

splnění má zákazník možnost čerpat 

bonus ve výši 1 %, 1,5 % nebo 2 % 

opět formou vyplacení dobropisu na 

účet nebo marketingového plnění. 

Zpravidla se uzavírá na 1 rok nebo na 

příslušné kvartály roku.

�  Bonusová smlouva TRW – je obdobou 

klasické bonusové smlouv uvedené 

výše, avšak je určena speciálně čle-

nům distribuční a servisní sítě TRW.

�  Speciální bonusové smlouvy – použí-

vají se například při speciálních akcích 

a prodejních kampaních a jsou opět 

pouze modifi kací stávající klasické 

bonusové smlouvy. Ovšem liší se výší 

poskytovaného bonusu (např. akce 

„Až 20 % navíc u Inter Cars! atd.“).

• Financování nářadí, zařízení a servis-

ního vybavení

Inter Cars po-

skytuje svým 

z á k a z n í k ů m 

několik forem 

f i n a n c o v á n í 

nářadí, diagnostiky, servisní a dílenské 

techniky atp. Určitě máme pro každého 

z vás řešení a jsme připraveni pomoci při 

rozvoji vašeho podnikání.

Tak jak jsem poznamenal v úvodu, 

chtěl jsem vám všem přiblížit některé 

výhody spolupráce s naší společností.  

Zajisté výhod proč spolupracovat s In-

ter Cars je celá řada a každý si může vy-

brat. Ty, které jsem uvedl, jsou z mého 

pohledu nejpodstatnější a jsem velmi 

rád, že je již mnoho zákazníků – vás, 

kteří je využívají.    

Těším se na další spolupráci s vámi všemi. 

Martin Havlíček
Obchodní ředitel
Inter Cars Česká republika
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Čas je relativní. Výborným příkladem jsou autožárovky OSRAM ULTRA LIFE, které svítí až třikrát 
déle, než běžné autožárovky. Z tohoto důvodu dává OSRAM jako jediný výrobce 3 roky záruku. 
Dlouhá životnost je důkazem, že čas jsou peníze. Peníze, které ušetříte s OSRAM ULTRA LIFE.

* Naše záruční podmínky naleznete na www.osram.cz

Č

Svítí a svítí a svítí…
nekonečně dlouho.

Nyní

se zárukou

3 roky.*

www.osram.cz

OSRAM ULTRA LIFE – autožárovky s až 3x delší životností.

Ultralife_210x297.indd   1 2.9.2009   11:32:35



Doprodej sériové řady 
Light@Day určené 
především pro svícení 
během dne!

Výhody svícení během dne jsou jednoznačné:
� Výrazné snížení rizika dopravních nehod díky lepší rozpoznatelnosti  (obzvlášť u protijedoucích  vozidel a při odbočování). 
�  Ostatní účastníci silničního provozu dříve a lépe uvidí váš vůz, hlavně při ztížené viditelnosti (když slunce stojí nízko nebo 

při oslňujícím světle) a při střídání světla a stínů („tunelový efekt“ v částech lesa a nebo v alejích). 
� Lepší viditelnost v monotónní krajině díky většímu kontrastu.
� Lepší odhad vzdálenosti protijedoucího vozidla.
� Jistější možnost rozeznání pohybu vozidla.
� Optické rozlišení jedoucích a parkujících vozidel.

Uvedené akční ceny jsou maloobchodní v Kč bez DPH a platí do vyprodání zásob!

Petr Janováč
Produktový manažer 
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Společnost NISSENS ČR zastupuje dánskou 

společnost Nissens A/S na českém a slo-

venském trhu v oblasti chladicích a klimati-

začních systémů do dopravních prostředků 

a pro průmyslové použití. Společnost Nissens 

A/S byla založena v Dánsku v roce 1921. 

V nabídce společnosti Nissens naleznete 

více než 12 000 položek pro osobní i náklad-

ní vozy evropské, asijské i americké výroby. 

V centrálním skladu v Dánsku a lokálních 

skladech v Evropě  je k dispozici cca 400 000 

položek chladicích a klimatizačních systémů.

Nissens má velký podíl na zlepšování pro-

duktů v daném oboru. Disponuje vlastní zku-

šební laboratoří, kde provádí komplexní tes-

tování včetně impulzního tlakování, tepelné 

rozpínavosti, vibračního testu a testu koroze. 

Všechny testy jsou v souladu s TS 16949 a OE 

standardy.

Nissens je znám také jako specialista na ná-

kladní automobily. Dodává chladicí i klima-

tizační systémy pro různé značky, jako např. 

Mercedes Benz, MAN, Volvo, Scania, RVI, DAF, 

Iveco a další. Vodní i vzduchové chladiče 

jsou navrženy s pevnými vyztuženými rámy, 

stejně jako žebrování „žralok“, které zajišťuje 

stabilní a vysoký chladicí výkon a tím i dlou-

hodobou životnost.

V následujících tabulkách naleznete stručný 

výběr ze sortimentu Nissens z nabídky spo-

lečnosti Inter Cars.

Chladiče motoru Nissens pro osobní automobily

Objednací číslo Popis Cena

NIS 62279A HONDA ACCORD 1,8–2,0 (90–)    3 394

NIS 63309A HONDA CIVIC 1,3–1,5 (92–)       2 594

NIS 63005A OPEL ASTRA G 1,2 (98–)          2 199

NIS 61390A CITROEN JUMPER 1,9D–1,9TD (94–) 3 517

NIS 652011 VW GOLF IV (97–) 1 850

NIS 63502A PEUGEOT 206 (98–06) 2 710

NIS 60308A AUDI A4 1.6–1.8– (94–) 2 608

NIS 60299 AUDI A4 1.6–1.8 20V (96–) 2 491

NIS 64173A SUZUKI SWIFT SF413            3 433

Chladiče motoru Nissens pro nákladní automobily

Objednací číslo Popis Cena

NIS 96961   chladič vzduchu 885 x 904 x 63 VOLVO FH12 17 636

NIS 63821A  chladič vody 915 x 689 x 48 RENAULT Premium 12 742

NIS 62345A chladič vody 543 x 559 x 40 IVECO E.Cargo 5 968

Uvedené ceny jsou maloobchodní v Kč bez DPH. Změna cen vyhrazena.
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Hana Plná
Produktová manažerka



P A R T N E RY O U R

Vačková hřídel je při každodenním provozu vozidla vystavována značnému termickému 
a mechanickému zatížení. O to důležitější je dokonalá souhra všech součástek.  
Abychom i při extrémním zatížení mohli zajistit maximální výkonnost, přistupujeme  
k vývoji a výrobě našich sad vačkových hřídelí s mimořádnou přesností. Každá ze 
součástek prochází četnými kontrolami kvality, které provádějí jak naši inženýři, tak  
i nezávislé testovací instituty. Výsledkem jsou sady vačkových hřídelí v OE kvalitě –  
a jistota, že s kvalitou se dostaví i úspěch. Další informace na internetových 
stránkách www.ruville.de

MOTOR | PODVOZEK | SERVIS       KOMPETENTNOST PŘI VÝROBĚ AUTODÍLŮ PRO OSOBNÍ VOZY

CHCETE-LI SKLÍZET
ÚSPĚCH, SÁZEJTE NA
SPOLEHLIVOST: 
PROVĚŘENÉ VAČKOVÉ HŘÍDELE 
V OE KVALITĚ.
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listopad
prosinec

Podmínkou obdržení jednoho z dárků je zakoupení uvedeného sortimentu minimálně v dané hodnotě bez DPH v jednotlivých m
jednotlivých podmínek tak získat v daném měsíci v každé akci jeden bonus, v případě akce s NGK není počet balení kávy om
NGK, která bude vyhodnocována týdně. Právo na změny je vyhrazeno. Akce se nevztahuje na zákazníky, kteří mají na tyto pro
kterékoliv pobočce Inter Cars. 

nakupte 
světla a c
Magneti Marel
za 5 000 Kč
a získejte zda
dle vlastního v

říjen
listopad
prosinec

za každých 
8 ks svíček
(zapalovacích i žhavicích)

získáte zdarma
250g balení kávy
100% Arabica!

* limit pro tento bonus v akci 
Magneti Marelli je 10 000 Kč

Pracovní
kombinéza

ilustrační fotografi e



ad - prosinec

měsících. Každý měsíc se může zákazník zúčastnit všech 3 akcí a při splnění 
mezen. Bonusy budou předány po ukončení a vyhodnocení akce s výjimkou 
odukty uzavřeny speciální podmínky. Více informací o této akci obdržíte na 

hladiče 
lli 

arma dárek 
výběru:

říjen
listopad
prosinec

nakupte 
oleje a filtry
Comma, VAT, Filtron a Knecht 
za 10 000 Kč
a získejte zdarma dárek 
dle vlastního výběru:

* limit pro tento bonus v akci * limit pro tento bonus v akci 
Magneti Marelli je 10 000 KčMagneti Marelli je 10 000 Kč

a

Vesta

Zimní
bunda

2x sekt
+ kapr

Zabijačkové
menu

Dálniční
známka*
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Prázdniny jsou za námi a my jsme opět 

vyrazili navštívit děti z Domůvku do z mi-

nulých reportáží známé Strážnice u Hodo-

nína. Po domluvě s paní ředitelkou Olgou 

Lysou jsme měli úplně poprvé zajištěné 

ubytování v Domůvku v pokojíčcích dětí. 

Bylo to velice příjemné a i děti byly rády, 

že mohou spát někde jinde než obvykle, 

a bylo to pro ně takové malé dobrodruž-

ství. Nemluvě o tom, že nás měly hezky 

blízko po ruce.

Do Strážnice jsme po dlouhé a náročné ces-

tě z Prahy dorazili přibližně okolo desáté ve-

čer, kdy na nás už čekala „noční teta“ Blanka 

(v domově se střídají dvě směny, proto jsou 

tety rozdělené na noční a denní) a také pár 

větších dětí, které ještě nespaly a s velkým 

zájmem sledovaly večerní program v tele-

vizi a netrpělivě nás vyhlížely. Přivítáni jsme 

byli opět velice mile a srdečně, a i když už 

bylo dost pozdě večer, měli jsme připrave-

né i štědré občerstvení a stihli jsme i trošku 

poklábosit.

Tento víkend byl zajímavý také tím, že se 

v této době, přesněji dvanáctého září, kona-

jí nejen ve Strážnici, ale po celé jižní Moravě 

slavnosti vína – vinobraní. Zvláště ale Strážni-

ce je známa svým folklórem a dodržováním 

těch nejstarších tradic. Tento rok to byl již 

jedenáctý ročník tohoto známého a oblíbe-

ného strážnického vinobraní. Každoročně je 

připraven bohatý kulturní program, tradiční 

jarmark a tržiště, od pozdního odpoledne až 

do brzkého rána je otevřena řada vích plných 

toho nejlepšího, co místní vinaři mohou na-

bídnout, a všude kolem je mnoho stánků, kde 

nechybí cukrová vata, palačinky, nejrůznější 

pečínky a ani regále – velké domácí koláče.

V sobotu tedy nikdo nelenil a po deváté 

hodině jsme už byli všichni nasnídaní a tě-

šili se, jak vyrazíme do města na náměstí, 

kde celá slavnost začínala. Ti aktivnější stihli 

i rozcvičku v podobě fotbalového zápasu. 

Po zahájení tradičního jarmarku následoval 

hudební pořad Fčeliček ze Strážnice (soubor 

dětí, které zpívají lidové písně po celé Mora-

vě). Počasí nám přálo a celý den byl krásně 

slunečný a teplý. Byl čas na oběd. Po výbor-

né sekané s bramborovou kaší a okurkou + 

dezertu pudinku s piškotem, jsme se s osmi 

dětmi vydali na náměstí, kde začínal ve čtr-

náct hodin tradiční krojový průvod ze Sta-

rého města. A opravdu, přesně po čtrnácté 

hodině začaly chodit všechny věkové kate-

gorie v dobových krojích, zpívalo se, tančilo, 

a to včetně těch nejmenších, v kočárech se 

projížděla kněžna s knížetem, bohyně úro-

dy a vína a nakonec následovaly slovenské 

kroje. Celý průvod zakončily cimbálové mu-

ziky ze Strážnice a okolí. Opravdu jsme byli 

z celého programu nadšeni a všichni včetně 

dětí jsme si to moc hezky užili. Děkujeme, že 

jsme mohli poznat zase o něco víc z běžné-

ho života dětí a poznat tradice a to, jak se 

žilo před mnoha lety. Věříme, že se za rok při 

slavnostech a vinobraní opět shledáme.

Novinky z Domůvku…

Začal nám nový školní rok a musím podo-

tknout, že úspěšně, děti jsou moc šikovné 

a zatím se jim vede ve škole dobře, uvidíme 

ale v pololetí.

V nedávné době hrála fotbalová reprezenta-

ce České republiky kvalifi kační zápas na MS 

2010 s týmem San Marina. Při této příležitos-

ti bylo několik dětských domovů osloveno 

Českomoravským fotbalovým svazem a byla 

jim nabídnuta možnost, že se děti mohou 

zápasu nejen zdarma zúčastnit, ale také tři 

vybrané děti povedou fotbalisty na hřiště. 

No a náš Domůvek nezahálel, přihlásil se 

a tři z dětí opravdu fotbalisty vedly. Byl to 

pro všechny zúčastněné neskutečný záži-

tek a budou na něj vzpomínat ještě hodně 

dlouho.

Další novinkou je příchod nové rodinky do 

IC Family, a to rovnou čtyřčlenné. Lucinka, 

Peťka, Alenka a Kristýnka. Naopak dva čle-

nové Domůvek opustili, a to malý Dominik, 

který šel do nové rodiny, a Vlastík, který byl 

už plnoletý a dobrovolně odešel.

To by bylo z aktuálních novinek vše. Budeme 

se těšit na shledanou při další společné akci, 

kterou bude na začátku prosince Mikuláš.

Simona Rýdlová
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Vážení přátelé,

ve své obchodní praxi se často setkáváme 

s dotazy servisů týkajících se zpětných 

odběrů použitých výrobků.  V tomto člán-

ku vám chceme podrobněji objasnit rozdíl 

mezi zpětným odběrem použitých výrob-

ků a odběrem odpadů k využití nebo od-

stranění.

Zpětný odběr použitých výrobků

Povinnost zpětného odběru použitých vý-

robků vyplývá z ustanovení § 38, zákona 

o odpadech  č. 185/2001 Sb. v platném zně-

ní a z vyhlášky č. 237/2002 Sb. o podrobnos-

tech způsobu provedení zpětného odběru 

některých výrobků.  Povinnou osobou ke 

zpětnému odběru je právnická osoba nebo 

fyzická osoba oprávněná k podnikání, kte-

rá výrobky podléhající zpětnému odběru 

vyrábí nebo uvádí na trh v České republice 

výrobky zahraničního výrobce. Tato defi nice 

se vztahuje k výrobkům uvedeným v § 38, 

odst. 1 zákona o odpadech, dodávaným 

spotřebiteli k jejich užití. Ze sortimentu zboží 

dodávaného společností Inter Cars Česká re-

publika s. r. o. je povinnost zpětného odběru 

stanovena pro elektrické akumulátory, oleje 

a pneumatiky dovážené ze zahraničí. 

Spotřebitelem se pro účely zpětného od-

běru rozumí podle § 2, zákona o ochraně 

spotřebitele č. 634/1992 Sb. v platném znění 

každá fyzická nebo právnická osoba, kte-

rá nakupuje výrobky nebo užívá služby za 

jiným účelem než pro podnikání s těmito 

výrobky nebo službami (tj. např. pro použi-

tí těchto výrobků pro potřeby svých členů, 

zaměstnanců apod.). Spotřebiteli jsou ve 

smyslu citovaného zákona fyzické osoby, 

které nepodnikají,  nebo fyzické či právnické 

osoby, u kterých použité výrobky nesouvisí 

s předmětem jejich podnikatelské činnos-

ti. Spotřebitelem tedy nejsou autoservisy, 

pneuservisy, nebo dopravní fi rmy, které toto 

zboží používají při své autoopravárenské 

činnosti, nebo obchodní fi rmy, které s tímto 

zbožím dále podnikají.

Zpětně odebrané použité výrobky shro-

mažďujeme a skladujeme do doby předání 

oprávněné osobě. Teprve okamžikem pře-

dání zpětně odebraných výrobků osobě 

oprávněné k jejich využití nebo odstranění 

se tyto použité výrobky stávají odpadem 

a zaznamenávají se do průběžné evidence 

odpadů této oprávněné osoby, která s nimi 

dále jako s odpadem nakládá. Množství 

zpětně odebraných použitých výrobků řád-

ně evidujeme pro účely zpracování roční 

zprávy pro Ministerstvo životního prostředí 

o plnění povinnosti zpětného odběru. 

Odběr odpadů k využití nebo odstranění

Použité výrobky, které se vyskytují u pod-

nikatelských subjektů z demontáže a údrž-

by vozidel, jsou podle zákona o odpadech 

č.185/2001 Sb. a vyhlášky č.381/2001 Sb. 

odpadem. Každý subjekt, kde tento odpad 

vzniká (např. autoservisy, pneuservisy, do-

pravní fi rmy apod.), má povinnost registro-

vat se jako původce odpadů na místně pří-

slušném odboru životního prostředí.

Pokud původce odpadu v průběhu kalen-

dářního roku nakládá s nebezpečným odpa-

dem v množství více než 50 kg nebo s ostat-

ním odpadem v množství více než 50 tun, je 

povinen předat místně příslušnému odboru 

životního prostředí hlášení do 15. února ná-

sledujícího roku. Původce odpadu musí vést 

průběžnou evidenci odpadů pro každý druh 

odpadu samostatně a předat tento odpad 

pouze osobě, která má k nakládání s odpa-

dem odpovídající oprávnění. Rovněž si musí 

ověřit, že osoba, které odpady předává, má 

k nakládání s odpady platné oprávnění. V pří-

padě předání odpadu osobě bez oprávnění 

může Česká inspekce životního prostředí 

uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč.

V této souvislosti považujeme za nutné vás 

informovat, že Inter Cars Česká republika 

s. r. o. není osobou oprávněnou k provo-

zování zařízení na využití nebo odstranění 

odpadů. V případě vašeho zájmu vám však 

můžeme doporučit k uzavření smlouvy spo-

lečnost, která provádí odběr, přepravu, od-

stranění a recyklaci téměř veškerých druhů 

odpadů. 
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V celém kalendářním roce je několik ob-

dobí, které máme spojené s představami 

slunce, moře, přírody nebo vůbec vším, 

co nám není úplně všední. Příchod kaž-

dého ročního období mnohokrát láká 

k nákupu digitálního fotoaparátu. Zdá se 

vám, že toto téma nijak nesouvisí s oblas-

tí našeho podnikání? Ano, máte pravdu. 

V dnešní době však, vzhledem k pracovní-

mu vytížení, nemáme příliš času sledovat 

všechny novinky, a tak bychom vám chtěli 

ušetřit čas a ve stručnosti přiblížit a pora-

dit na co si dávat pozor a podle čeho vybí-

rat a jak koupit a neprohloupit. Zaměříme 

se na běžné uživatele, ti znalejší mohou 

tento první článek přeskočit nebo přejít se 

shovívavým úsměvem.

Při návštěvě prodejny s fotopřístroji by se 

mohlo zdát, že je náš trh fotoaparáty růz-

ných značek přímo zaplaven. Výběr ale ne-

musí být obtížný, dokážete-li si defi novat, co 

od přístroje očekáváte a kolik za něj chcete 

zaplatit. Zkusíme se tedy zamyslet nad para-

metry, které lze vyčíst z nabídek či prospek-

tů, a nad tím, jak je můžeme v praxi využít.

Prvním hlediskem výběru bývá obvykle 

rozlišení. To je dáno počtem jednotlivých 

barevných bodů, z nichž je obraz složen. 

Jednotkou jsou megapixely (Mpx) tj. miliony 

obrazových bodů. Maximální rozlišení foto-

aparátu tedy předurčuje, jak velké obrázky 

z něj dostanete. Přepočet Mpx na velikost 

plochy papíru ovšem není zase tak jednodu-

chá záležitost. Jde o to, s jakou hustotou se 

budou body na papír nanášet. Zatímco pro 

tisk na inkoustové tiskárně či fototiskárně 

obvykle postačí hustota 150 dpi (bodů na 

palec), pro zhotovení kvalitních fotografi í 

v laboratoři už budete potřebovat nejméně 

300 dpi, tedy dvojnásobek. 

 

Jakmile máte jasno v rozlišení, je třeba uvá-

žit, kdo bude koupený přístroj používat a jak. 

Budete fotit pouze vy, nebo celá vaše rodi-

na? Jste zvídavý typ, který musí prozkoumat 

a využít každou funkci, nebo se spokojíte 

se spolehlivou a funkční automatikou? Asi 

není třeba dlouhými větami rozvádět, že 

pro příznivce klidu a maximálního pohodlí 

nebude možnost plně manuálního ovládání 

k užitku.

Možnost přiblížit si i vzdálenější cíle je určitě 

vlastnost, kterou jen tak někdo nepohrd-

ne. Nenechte se však od prodejců zaskočit 

a ptejte se pouze po zoomu optickém. Digi-

tální zoom je totiž jen chytrý algoritmus skry-

tý v elektronice fotoaparátu a stejný výsledek 

jste schopni dosáhnout i úpravou v počítači. 

Metoda takovéhoto zoomování se nazývá 

bodová interpolace a principem je dopočítá-

vání nových bodů podle podobnosti s těmi 

opravdovými. Výsledek většinou není nijak 

valný. Výjimkou jsou pouze některé fotoapa-

ráty Fuji, které dokáží interpolovat kvalitně 

díky speciálně navrženému snímači.

Hodnota zoomu se udává v násobku pro-

vedeného zvětšení. Protože se optického 

zoomu dosahuje pomocí měnícího se oh-

niska čoček objektivu, udává každý výrobce 

i rozsah ohniskových vzdáleností. A protože 

mnoho digitálů je vybaveno snímači růz-

ných velikostí, většinou získáte i ohniskové 

vzdálenosti přepočtené vzhledem k rozmě-

rům kinofi lmového políčka. Ty nejlevnější 

fotoaparáty ovšem optickým zoomem ne-

disponují.

A kam se vlastně ukládají pořízené foto-

grafi e? Každý z přístrojů v našem přehledu 

umožňuje ukládání na paměťovou kartu – 

na trhu je však velké množství druhů a vět-

šina fotoaparátů podporuje jen „právě ten 

svůj“. Rozborem typů karet se zabývat ne-

budeme, jen je třeba podotknout, že se liší 

kapacitou i rychlostí čtení a zápisu. Některé 

přístroje disponují také vestavěnou pamětí 

– k těm pak žádnou kartu od výrobce nedo-

stanete. Rozhodně počítejte s tím, že vám 

vestavěná paměť nebo základní karta svou 

kapacitou nebude dostačovat a budete mu-

set pořídit další.

V příštích několika pokračováních se podí-

váme na jednotlivé typy fotoaparátů. Blíže si 

rozebereme jejich funkce a nastavení a na-

konec vás seznámíme s různými praktikami 

a „fígly“ při focení a budeme se snažit vám 

poradit tak, aby i ty vaše fotografi e vypadaly 

jako od profesionála.
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Jan Čičatko
IT administrátor
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Lamborghini je 

už od svého vzniku 

spojeno s býky a koridou. Kro-

mě býka ve znaku to poznáte i podle jmen 

modelů. Menší gallardo, pojmenované 

po býčím plemeni, prošlo před jistou do-

bou modernizací. Omlazený býk nejen, že 

atraktivněji vypadá, ale dostal i větší dáv-

ku síly a další vylepšení. 

Modernizace přišla po více než čtyřech 

letech výroby a po více než 7 000 vy-

robených kusech! To je v této kategorii 

nebývalý úspěch. Stejně jako větší bratr 

murcielago dostalo nové gallardo čísel-

né označení s výkonem v koňských silách 

a přívlastek LP (Longitudinale posteriore). 

Ten označuje podélné umístění nového, 

silnějšího srdce. Za výkonem naleznete 

ještě číslo čtyři, které upozorňuje na po-

hon všech čtyř kol. 

Býčí sílu gallardu dává atmosférický vidlico-

vý desetiválec s objemem zvýšeným na 5,2 

litru. Agregát s extrémně vysokým kompres-

ním poměrem 12,5 : 1 využívá přímé vstři-

kování paliva. I díky němu dosahuje motor 

velmi slušný litrový výkon 80 kW, tedy téměř 

109 k. Maximum výkonu 412 kW (560 k)

dosahuje při extrémních 8 000 otáčkách za 

minutu. Maximální točivý moment 540 Nm 

dosahuje při 6 500 ot./min. Kromě vyšší ma-

ximální hodnoty má točivý moment i opti-

malizovaný průběh, díky kterému má motor 

výborný tah při jakýchkoliv otáčkách. 

Gallardo má od začátku výroby stálý pohon 

všech čtyř kol a v omlazeném modelu tomu 

není jinak, na což upozorňuje i již zmíněná 

čtyřka v názvu. Pohon je však v několika 

ohledech inovovaný. Na výběr jsou dvě 

převodovky, klasická manuální s otevřenou 

kulisou nebo poloautomatická převodovka 

e-gear s řadicími pádly pod volantem. Stále 

populárnější e-gear prošel velkými změnami 

a nabízí nyní pět různých módů přeřazování. 

U sportovních módů převodovky se zkrátil 

čas přeřazení oproti předchůdci až o 40 %. 

Točivý moment je rozdělen zpravidla v po-

měru 30 : 70 ve prospěch zadní nápravy. 

Dělicí poměr se plynule mění a přizpůso-

buje aktuálním podmínkám trakce náprav 

pomocí visko spojky. Zadní náprava má sa-

mosvorný diferenciál s maximální svorností 

45 %. Ve spolupráci s elektronickým zámkem 

předního diferenciálu se systém stará o ide-

ální přenos síly na jednotlivá kola.

Disky jsou zcela nové. Mají průměr 19", mírný 

retro design a dostaly jméno Apollo. Obuty 

jsou do pneumatik Pirelli P Zero o rozměru 

235/35 R19 vpředu a 295/30 R19 vzadu. Brz-

dový systém vznikl ve spolupráci se známou 

italskou fi rmou Brembo. Všechna čtyři kola 

brzdí děrované kotoučové brzdy s vnitřním 

chlazením. Na přední nápravě do kotoučů 

s průměrem 365 mm hryžou osmipístkové 

brzdiče. Zadní náprava má kotouče o něco 

menší – mají průměr 356 mm a čtyřpístko-

vé brzdiče. Na přání je dostupný i brzdový 

systém CCB, tedy karbon-keramické brzdy. 

Jejich rozměrové parametry jsou téměř 

shodné s klasickými brzdami, až na průměr 

předních kotoučů, který je větší o 15 mm, 

a dosahuje tedy 380 mm. 

Přesto, že bylo původní gallardo doslova 

uctíváno pro jeho výborné a vyrovnané jízd-

ní vlastnosti, dostal nový model kompletně 

nové zavěšení. Díky němu nejen, že ještě lépe 

drží zvolenou stopu, ale je i stabilnější ve vy-

sokých rychlostech. A ty se autům z této ka-

tegorie opravdu nevyhýbají. Rychlosti vysoko 

nad běžnými limity dosahuje nové gallardo 

Gallardo má od začátku výroby stálý pohon

všech čtyř kol a v omlazeném modelu tomu

není jinak, na což upozorňuje i již zmíněná

čtyřka v názvu. Pohon je však v několika

ohledech inovovaný. Na výběr jsou dvě

převodovky, klasická manuální s otevřenou

kulisou nebo poloautomatická převodovka

e-gear s řadicími pádly pod volantem. Stále

populárnější e-gear prošel velkými změnami

a nabízí nyní pět různých módů přeřazování.

U sportovních módů převodovky se zkrátil

čas přeřazení oproti předchůdci až o 40 %.

T či ý t j děl idlTočivý moment je rozdělen zpravidla v po-

měru 30 : 70 ve prospěch zadní nápravy.

Dělicí poměr se plynule mění a přizpůso-

buje aktuálním podmínkám trakce náprav

pomocí visko spojky. Zadní náprava má sa-

mosvorný diferenciál s maximální svorností 

45 %. Ve spolupráci s elektronickým zámkem

předního diferenciálu se systém stará o ide-

Lamborghini
Gallardo LP560-4

Motor:
zážehový atmosférický V10 uložený

podélně před zadní nápravou, objem

5 204 cm3, 4 ventily na válec, rozvod

2 x DOHC, max. výkon 414 kW (560 k)/

8 000 ot./min., max. točivý moment 540 Nm/

6 500 ot./min., litrový výkon 80 kW (108 k)/l.

Pohon:
dvojkotoučová suchá spojka, 6stupňová

manuální nebo poloautomatická

převodovka, pohon všech kol,

samosvorné diferenciály přední

i zadní nápravy.

Podvozek:
nezávislé zavěšení všech kol na

lichoběžníkových nápravách, tlumiče FSD,

přední i zadní výztuha.

Brzdy:
kotoučové brzdy s vnitřním chlazením,

na přední nápravě kotouče 365 mm

a 8pístové brzdiče, na zadní nápravě

kotouče 356 mm a 4pístové brzdiče, za

příplatek karbon-keramické brzdy,

průměr kotoučů na přední nápravě

380 mm.

Kola:
disky z lehkých slitin Apollo s rozměry

8,5 x 19“ vpředu a 11 x 19“ vzadu,

sportovní pláště Pirelli P Zero.
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rychleji, než přečtete tuto větu. Pokud jste 

samozřejmě neabsolvovali kurz rychločtení. 

I tak by ale pro vás bylo nové gallardo těž-

kým soupeřem. Akcelerace z nuly na stovku 

trvá jen 3,7 s, za dalších 8 s už uhání rychlostí 

200 km/h. Býk ale táhne dál a zastaví se až na 

hodnotě 325 km/h. V těchto rychlostech je 

extrémně důležitý přítlak, přesněji minimální 

vztlak. Při 120 km/h se proto automaticky vy-

souvá zadní křídlo. Kromě toho má nové gal-

lardo optimalizované proudění vzduchu pod 

autem. I díky vylepšené aerodynamice se 

podařilo průměrnou spotřebu snížit na 13,7 l 

na 100 km. To není málo, ale na 560koňový 

supersport je to velmi slušná hodnota. 

Zásluhu na tom má i hmotnost, kterou se 

navzdory většímu motoru a různým modifi -

kacím podařilo snížit oproti předchůdci o 20 

kilogramů. V býčích zápasech je vysoká hmot-

nost býka zpravidla zárukou atraktivního zá-

pasu. U sportovních aut je to přesně naopak. 

Proto se konstruktéři snažili šetřit všude, kde 

to není na úkor komfortu. Lamborghini Gal-

lardo LP 560-4 váží 1 410 kg a má hmotnost 

rozloženou v poměru 43 : 57 ve prospěch 

zadní nápravy. K dobrým jízdním vlastnostem 

přispívá i nízko položené těžiště. 

Omlazovací kúra býka Gallardo se neomezi-

la jen na technické záležitosti, přepracovaná 

je i vizáž. Základní rozměry (délka 4,34 m, 

šířka 1,90 m a výška 1,16 m) i linie zůstaly té-

měř identické, změn je přesto dost. Býk má 

větší rohy v podobě spojlerů po stranách 

předního nárazníku a krvelačnější pohled 

propracovaných světel. Kromě jejich nové-

ho tvaru jsou nové i vnitřnosti, které s bixe-

nony skrývají patnáct LEDek uskupených do 

tvaru písmene ypsilon. Ty fungují jako stále 

populárnější denní světla, která svítí neustá-

le, a zvyšují tak aktivní bezpečnost na silni-

cích. Písmeno ypsilon najdeme i na zadních 

světlech, která nyní nezasahují do vrchních 

panelů karoserie. Významným prvkem zad-

ní části je zakončení výfukového systému. 

Je umístěn stejně, ale místo dvou středně 

velkých koncovek končí výfuk na novém 

gallardu čtveřicí mohutných trubek. Býk 

už dospěl, a proto nemusí skrývat, že jeho 

svalnatý zevnějšek není jen na okrasu a pod 

kapotou je skutečná síla. 

Kompaktní a svalnatá karoserie skrývá pře-

kvapivě prostorný interiér. V porovnání 

s předchůdcem se interiér LP560-4 moc 

nezměnil. Doladily se jen detaily, jako ovlá-

dání klimatizace či přístrojový panel. Mírný 

nárůst zaznamenal prostor za sedadly, který 

je doplňkem k 110litrovému zavazadlovému 

prostoru pod přední kapotou. Pro dvojici 

pasažérů jsou připraveny elektronicky na-

stavitelné sportovní sedačky, dvouzónová 

klimatizace a multimediální systém. Interiér 

čalouněný kůží a alcantrou je doplněn kar-

bonovými doplňky. Dá se říci, že v této tří-

dě běžná výbava. Komu by to nestačilo, je 

v nabídce nový program pro jednotlivce Ad 

Personam. 

Jaký máte na omlazení býka názor po přečte-

ní palby informací? Pokud více než pozitivní, 

nedivíme se. Větší a starší býk Murcielago 

prošel při modernizaci obrovskými změna-

mi a verze LP640 byla odborníky hodnocena 

podstatně lépe než původní. Gallardo bylo 

už od uvedení na trh hodnocené více než 

dobře a vše nasvědčuje tomu, že LP560-4 

bude ještě lepší. Před sebou tedy máte prav-

děpodobně jeden z nejlepších současných 

supersportů - býka šampiona.
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www.bosch.cz     www.bosch.sk

Exkluzivní set
bílé víno s přívlastkem v dřevěné kazetě

Set ručně foukaných skleniček
uložených v dárkové kazetě

Outdoorová vesta Humi, materiál Pertex®
limitovaná kolekce Bosch

Za 10 kusů startovacích akumulátorů 
Bosch S3, S4, S5, S6, T3, T4, T5

Za 60 kusů žhavicích 
svíček Bosch

Termín akce: 1. 10. – 18. 12. 2009 
Více informací u vašeho obchodního partnetra.

Za 50 kusů zapalovacích 
svíček Bosch

Z 500 kkk ůů ll í h

Vybírejte si své dárky od Bosche
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HYUNDAI MOTOR ZLÍN, a.s. 

www.hyundaizlin.cz, tel. 577 158 099, 572 556 517

Automobilová soutěž Barum Czech Rally Zlín má dlouholetou tradici a v letošním roce se usku-

tečnil již devětatřicátý ročník. Nejpopulárnější rally v České republice se jelo opět v tradičním 

termínu 21. – 23. srpna 2009. Populární „barumka“ je od roku 1983 součástí mistrovství Evropy 

jezdců a od roku 2007 součástí prestižního světového seriálu Intercontinental Rally Challenge 

(IRC) pod výraznou mediální podporou promotéra šampionátu satelitní stanice Eurosport.

Barum rally Zlín se postupem let propracovala až na samotný vrchol motoristických akcí v České 

republice a je vždy nositelem řady novinek českého rallysportu. Každoročně vysoké hodnocení 

rally z organizačního a především bezpečnostního hlediska přineslo zasloužené ocenění, neboť 

Světová rally komise při FIA zařadila Barum rally Zlín opět do seriálu elitních soutěží evropského 

šampionátu.

Společnost Inter Cars se ve spolupráci se zlínským HYUNDAI MOTOR ZLÍN, a.s. podílela na 

zajištění bezpečnosti a plynulosti celého závodu prostřednictvím automobilů SAFETY CAR.

Inter Cars a Barum Rally



Vozy vydrží déle s výrobky Federal-Mogul

Je pro nás velice důležité, aby vozy Vašich zákazníků byly udržovány v co nejlepší kondici. Dodáváme výrobky 
nejlepší kvality splňující požadavky dodávek do prvovýroby pro opravy motorů, brzdových systémů, dílů řízení a 
komponentů zapalování. Udržujte vozy Vašich zákazníků v provozu déle a jestě déle …. a profi tujte i Vy! 

www.federalmogul.com  www.fmecat.eu



Ticho
Unikátní destička z jednoho 
kusu s IMITM technologií pro 
tiché brzdění a vynikající 
účinnost

Hodnota
R90 certifi kát, kvalita Ferodo za 
vynikající cenu

Účinnost
Kvalita prvovýroby s 

99% pokrytím vozového 
parku EU

www.fmecat.eu

Pouze Ferodo nabízí 
kompletní řešení

O společnosti
Federal-Mogul 
Společnost Federal-Mogul je vedoucí celosvětový 

dodavatel dílů pro motory, převody a bezpečnostní 

technologie poskytující služby předním světovým vý-

robcům originálního vybavení pro osobní, lehká užit-

ková, těžká, zemědělská, námořní, železniční, terénní a 

průmyslová vozidla a rovněž pro celosvětový trh s ná-

hradními díly. Pokrokové technologie a inovace spo-

lečnosti, výrobní odbornost, marketing a distribuce 

přinášejí výrobky, značky a služby světové třídy s vy-

nikající kvalitou za konkurenceschopné náklady. Spo-

lečnost Federal-Mogul se zaměřuje na strategii trvale 

udržitelného celosvětového růstu vlastní ziskovosti, 

vytváření hodnot a uspokojení svých zákazníků, akci-

onářů a zaměstnanců.  Společnost Federal-Mogul byla 

založena v Detroitu v roce 1899. Společnost má ústředí 

v Southfi eldu, Michigan, a zaměstnává téměř 40 000 

lidí v 36 zemích. 

Výrobky společnosti Federal-Mogul pro trh s náhrad-

ními díly se prodávají pod řadou značek, mimo jiných 

to jsou špičkové motorové díly AE®, stěrače ANCO®, 

zapalovací svíčky a stěrače Champion®, těsnění Fel-

Pro®, brzdové obložení Ferodo®, ložiska Glyco®, pístní 

kroužky a vložky Goetze®; manžety a olejová těsnění, 

výrobky pro podvozky Moog®, komponenty těsnění 

National®, písty a soupravy Nüral®, manžety a těsnění 

Payen®, výrobky pro motory Sealed Power® a výrobky 

pro brzdy a osvětlení Wagner®. 

Navštivte fi remní web www.federalmogul.com.



Brzdové komponenty patří mezi jedny z nejdůležitějších součástí každého vozidla. Používáním nekvalitních brzdových desek nejenže rychle 

opotřebováváte ostatní součásti vozidla, ale hlavně můžete ohrozit životy lidí. Z toho důvodu bychom vám v krátkosti rádi představili fi rmu 

TRW Automotive Aftermarket, jež má v nabídce mimo jiné také kvalitní brzdové desky na nákladní vozidla. 

TRW Automotive Aftermarket je špičkovým dodavatelem kvalitních náhradních dílů, poskytovatelem servisu a technické podpory jak pro 

nezávislý trh s autopříslušenstvím, tak v oblasti servisu pro výrobce vozidel. Kombinace kvalitního originálního vybavení v oblasti brzdových 

komponentů, dílů řízení a zavěšení kol značky TRW jsou zárukou čelního postavení na evropském trhu s autopříslušenstvím v komoditě 

automobilových podvozků.

V současné době je schopna fi rma TRW pokrýt 91 procent evropského vozového parku nákladních vozidel a její nabídka obsahuje 54 referen-

cí. Svůj sortiment neustále rozšiřuje. U brzdových desek je jednou z nejdůležitějších částí použitý třecí materiál. V této oblasti věnovala fi rma 

TRW obrovské úsilí výzkumu a vývoji dokonalé směsi třecího materiálu tak, aby pokryla i nejnáročnější požadavky zákazníka. Všechny třecí 

materiály jsou vyráběny a vyvíjeny ve vlastní režii TRW, prošly rozsáhlým testováním a mají schválení ECE R90.

V tabulce naleznete vybrané brzdové desky:

Brzdové komponenty patří mezi jedny z nejdůležitějších součástí každého vozidla. Používáním nekvalitních brzdových desek nejenže rychle

opotřebováváte ostatní součásti vozidla, ale hlavně můžete ohrozit životy lidí. Z toho důvodu bychom vám v krátkosti rádi představili fi rmu

TRW Automotive Aftermarket, jež má v nabídce mimo jiné také kvalitní brzdové desky na nákladní vozidla.

TRW Automotive Aftermarket je špičkovým dodavatelem kvalitních náhradních dílů, poskytovatelem servisu a technické podpory jak pro

nezávislý trh s autopříslušenstvím, tak v oblasti servisu pro výrobce vozidel. Kombinace kvalitního originálního vybavení v oblasti brzdových

komponentů, dílů řízení a zavěšení kol značky TRW jsou zárukou čelního postavení na evropském trhu s autopříslušenstvím v komoditě

automobilových podvozků.

V současné době je schopna fi rma TRW pokrýt 91 procent evropského vozového parku nákladních vozidel a její nabídka obsahuje 54 referen-

cí Svůj sortiment neustále rozšiřuje U brzdových desek je jednou z nejdůležitějších částí použitý třecí materiál V této oblasti věnovala firma

Představujeme vám Představujeme váámm brzdové desky 
TRW určené pro nákladní vozidla a návěsy určené proo nnáákkllaadddnnnííí vvvvoooozziiiddddddlllaaaa aa nnáávěěssy

Obj. číslo WVA číslo Název Cena

LUC GDB5067 29087 deska brzdová TRW přední 29108 MERCEDES Actros, SCANIA 124, SAF 2 761

LUC GDB5085 29125 deska brzdová TRW přední 29125 VOLVO FH12 2 420

LUC GDB5072 29093
deska brzdová TRW přední 29093, 29095, 29094 MERCEDES 1532 Atego, SAF, SOR, BPW, 
MAN, SCANIA

2 234

LUC GDB5086 29131 deska brzdová TRW 29131 RENAULT Magnum, MAN, TGA, RENAULT Midlum 2 802

LUC GDB5005 29067 deska brzdová TRW přední 29067 IVECO E. Cargo 80E, 85E, 100E 1 726

LUC GDB5069 29088 deska brzdová TRW zadní 29088 MAN L2000 / 8.103, DAF 45 LF, RVI Midlum 1 413

LUC GDB5000 29030 deska brzdová TRW přední 29030 MAN F2000 / 19.403, RENAULT Magnum, Premium 2 516

LUC GDB5073 29115 deska brzdová TRW přední 29115 MERCEDES Atego 3 110

LUC GDB5019 29090 deska brzdová TRW přední 29090 RENAULT Magnum, RENAULT Premium od r. v. 1996 2 814

LUC GDB5004 29065 deska brzdová TRW přední 29065 IVECO E. Cargo 60E, 65E, 75E 1 123

LUC GDB5053 29017 deska brzdová TRW přední DAF 45-serie 1 357

LUC GDB5089 29137 deska brzdová TRW zadní 29137 náprava Meritor 2 332

LUC GDB5096 29174 deska brzdová TRW zadní 29174 VOLVO FH12, RENAULT 2 838

LUC GDB5092 29165 deska brzdová TRW 29165 BPW 2 394

LUC GDB5093 29171 deska brzdová TRW 29171 BPW 2 642

LUC GDB5083 29126 deska brzdová TRW 29126 SAF, SMB 2 110

LUC GDB5052 29097 deska brzdová TRW 29097 RVI 1 492

LUC GDB1610 29160 deska brzdová TRW přední 29160 RENAULT Mascott 1 650

LUC GDB1534 29121 deska brzdová TRW přední 29121 IVECO Daily 1 235

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

Michal Holík
Produktový manažer LKW
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V sortimentu společnosti Inter Cars 
naleznete mimo jiné i širokou nabídku 
náhradních dílů na nákladní vozidla 
VOLVO FH, která zcela jistě uspokojí 
vaše požadavky.

V tabulce vám představujeme některé díly z naší nabídky.

V sortimmentuu sppoleččnosti Inter Carrs 
naleznette miimo  jiné i širokou nabídkku 
náhradnních dílůů na nákladní voziddla 
VOLVO FH,  kteerá zczcela jistě uspokkojíí 
vaše poožaddavkyy.

V tabulce vám představujeme některé ddíly z naší nabbídky

Máte VOLVO FH
a potřebujete na něj 
náhradní díl?

V tabulce vám představujeme některé ddíly z naší nabbídky.

Objednací číslo Popis Originální číslo

146.048-00 buben brzdový zadní 410 x 215 x 295 / 282 / 335 / 28 x 10 VOLVO FH12-16 1599011

LUC GDB5085 deska brzdová TRW přední 29125 VOLVO FH12 3095396

LUC GDB5096 deska brzdová TRW zadní 29174 VOLVO FH12, RENAULT 20568711

FE11114 hlava tyče řízení P M30 / M20x1,5 VOLVO FH12 3090727

NIS 96961 chladič vzduchu 885 x 904 x 63 VOLVO FH12 20758814

P782811 kabinový fi ltr DONALDSON, VOLVO FH12 8143691

412 704 008 7 kompresor dvouválcový WABCO VOLVO FH12 20382347

266.001-00 kotouč brzdový přední + zadní bez chlazení VOLVO FH12 "C" 3092710

2FH/93 nárazník přední plastový L díl VOLVO FH12 2 serie 20425626

19090 18,30 00 8 1627 obložení brzdové BERAL přední VOLVO F12, VOLVO FH12 270834

19071 18,30 00 8 1627 obložení brzdové TEXTAR zadní 19071, 19939 VOLVO F12, VOLVO FH12 270836

P554004 olejový fi ltr DONALDSON, VOLVO F12, VOLVO FH12, VOLVO FH16 466633

P550372 palivový fi ltr DONALDSON, VOLVO FH12 420799

78964 patrona vysoušeče vzduchu HALDEX VOLVO FH12 20424148

KA 629276AM posilovač spojky KONGSBERG VOLVO 20524584

AUG01604 pouzdro stabilizátoru 35 x 56,5 x 89 VOLVO FH12 010751790

0 481 009 047 regulátor tlaku BOSCH VOLVO FH12 1606720

3400 043 032 sada opravárenská spojky VOLVO FH12, F12 8112191

LE1089.00 silentblok středový trianglu 87 x 138,4 / 73 x 96 VOLVO FH12, VOLVO FH 16 15916893

773-1199-1/2 světlomet hlavní L + P hranatý H4 VOLVO FH12, VOLVO FH16 od 10/97 3981594

CZM12-1029RH svítilna poziční P s mlhovkou VOLVO FH12 20360274

1602.61669 svítilna směrová L VOLVO FM, VOLVO FH12 2 serie 20409874

CB0006 tlumič pérování kabiny zadní MONROE VOLVO FH12 20427897

DIN80451 tlumič výfuku E-line VOLVO FH12-16, VOLVO FL12 1676496

DIN81134 trubka výfuku vstupní 1. díl VOLVO FH12-16 1626097

DIN80771 trubka výfuku výstupní 2. díl VOLVO FH12-16 8147305

DIN80402 trubka výfuku výstupní s doznívačem VOLVO FH12-16, VOLVO FL12 1676499

K2B 0514XU válec brzdový zadní BENDIX VOLVO FH12 1608732

464 007 002 0 ventil pérování kabiny WABCO VOLVO FH12 3198233

K 013741 ventil pérování KNORR VOLVO FH12 20850557

4713NP04            66086 vlnovec kompletní CONTI, VOLVO FH12 kovový zvon 1076595

1 DF 17 B-1        52326 vlnovec kompletní VOLVO FH12 20456152

Představujeme vám brzdové desky 
TRW určené pro nákladní vozidla a návěsy

Patrony vysoušeče WABCO
Nejpozději na začátku zimy musejí být vyměněny staré patrony vysoušeče. 

Šetřit zde na kvalitě se vymstí v podobě vysokých následných nákladů, když potom kom-

ponenty brzdové soustavy budou mít poruchu kvůli znečištění, korozi nebo zaolejování. 

K tomu se navíc připojuje bezpečnostní riziko od zamrzlé brzdové soustavy.

Z těchto důvodů vám nabízíme kvalitní patrony vysoušeče WABCO, kde je používán jako 

vysoušecí prostředek granulát s výbornou sušící schopností a s vysokou mechanickou stá-

lostí pro vysoušení stlačeného vzduchu dodávaného kompresorem. V porovnání s běž-

ným granulátem pracuje WABCO granulát mnohem bezpečněji a je recyklovatelný. 

Jako speciální patronu dodává WABCO „Air system protector“ s koalescentním fi ltrem. 

S touto novou WABCO technologií je vytlačený vzduch z kompresoru čištěn od malých ka-

piček oleje (aerosolu). To má za následek vyšší čistotu stlačeného vzduchu a vyšší ochranu 

brzdového systému a celé vzduchotlaké soustavy vozidla.

Patrony vysoušeče vzduchu WABCO

Objednací číslo Popis Akční cena

432 410 222 7
patrona vysoušeče vzduchu
WABCO 255 

432 410 927 2 

patrona vysoušeče vzduchu
WABCO SCANIA 124,
RENAULT Midlum  

575 

432 901 223 2
patrona vysoušeče vzduchu
s koalescentním fi ltrem WABCO   780 

Michal Holík
Produktový manažer LKW

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





Každé druhé nově registrované auto v západní Evropě je vybaveno dieselovým motorem. Společnost Bosch, jakožto svě-

tový výrobce číslo jedna v oblasti dieselových vstřikovacích systémů, nabízí nejlepší řešení pro všechny potřeby trhu. 

Investice, které společnost Bosch vkládá do výzkumu v této oblasti, přispívají k vývoji nových technologií. Ty pak 

znamenají větší hospodárnost, ekologičtější a tišší provoz motoru. Volba dieselových technologií Bosch je proto 

správnou volbou.

První kroky v této oblasti se datují již k roku 1922, kdy začal Bosch pracovat na vývoji dieselové pumpy. Již 

v dalším roce byl na světě první prototyp komerčního vozidla, v r. 1924 pak již jezdil první dieselový truck. 

S tímto vývojem je spojeno také několik patentů, které vzešly z vývoje fi rmy Bosch. Roku 1931 se začal 

Bosch věnovat kompletním dieselovým systémům (kromě pump např. také trysky, žhaviče, či fi ltry). 

Během roku 1950 pak fi rma Bosch slavila milion vyrobených dieselových pump. O deset let pozdě-

ji přišla na trh pumpa VM, která se vyznačovala hlavně svou kompaktností. Dalším významným 

mezníkem byl rok 1986 a systém EDC (Electronic Diesel Control), který se představil v BMW 

524 td. Revoluci pak znamenal rok 1994, kdy byl v systému UIS (Unit Injector System) 

použit sdružený vstřikovač, tzn. pumpa a tryska v jednom. Tři roky nato, v r. 1997, přišel 

Bosch se systémem Common Rail. Prvními vozidly s tímto systémem byla Alfa Ro-

meo 156 JTD a Mercedes-Benz C220 CDI.

Common rail

Na rozdíl od jiných vstřikovacích systémů Common rail odděluje vyví-

jení tlaku a vstřikovací proces. Každý válec je zásobován palivem ze 

společného vedení (odtud název; angl. common = společný) pod 

velkým tlakem. To zajišťuje, že moment vstřiku je kontrolován 

s velkou přesností a množství vstříknutého paliva je určeno 

velmi přesně. Vysoký tlak při vstřiku zajišťuje dokonalé 

rozprášení paliva, což zajišťuje kvalitnější spalování. 

První generace měla vstřikovací tlak 1 350 bar, druhá 

pak 1 600 bar. Třetí generace Common rail se liší 

inlinovými vstřikovacími tryskami, jejichž pie-

zoelektrický spouštěč je integrován velmi 

blízko u vstřikovací jehly u dříku vstřiko-

vací trysky. Vstřikovací tlak v součas-

ných systémech dosahuje 2 200 bar.

V nabídce společnosti Inter Cars 

naleznete široký sortiment Bosch 

Diesel vstřikování.

Bosch Diesel vstřikování – Peugeot 406 2.0 HDi (Common Rail)

Objednací číslo Popis Cena

0 986 437 017 vysokotlaké čerpadlo 13 006

0 986 435 077 vstřikovací tryska 6 216

0 445 110 076 vstřikovací tryska 7 704

0 281 002 284 ventil regulace tlaku 3 355

0 250 202 032 žhavicí svíčka 431

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

Ochrana před mrazem do Nemrznoucí kapalina Voda

-15 °C 30 70

-25 °C 40 60

-36 °C 50 50

Mísící poměr

Ochrana před mrazem do Nemrznoucí kapalina Voda

-15 °C 30 70

-25 °C 40 60

-36 °C 50 50

Mísící poměr je 1 : 1 pro dosažení optimální směsi, pokud jde

o ochranu proti korozi a přehřívání.
Upozornění: dodržujte doporučení výrobce!
Balení: 1,5 L / 5 L / 20 L / 60 L / 200 L

Použití nemrznoucích kapalin Cartechnic

Značka vozidla r. v. vozidla CART999
CART999 

CT12 PLUS

Škoda
– všechny modely

do roku 1998 �

od roku 1998 �

VW
– všechny modely

do roku 1996 �

od roku 1997 �

Audi do roku 1996 �

– všechny modely od roku 1996 �

Seat
– všechny modely

do roku 1996 �

od roku 1997–05 �

od roku 2005 �

Ford – Fiesta (Zetec), KA, 

Focus, Mondeo, Galaxy

Mondeo, Probe, Scorpio

Capri, Fiesta (ne Zetec)

Escort, Granada, Sierra

od roku 1998 �

od roku 1998 �

od 1993 do 1998 �

do roku 1995 �

do roku 1994 �

Peugeot – všechny modely od roku 1993 �

Citroen – všechny modely od roku 1993 �

Honda – všechny modely od roku 1983 �

ch teeplootáchh vyyžadduje sspecciální proodukkty. NNemrzznouucí kaapaliiny odd fi rrmmy CCartechnicc, kteeré jssou vv nabbídcee spo-Ochhrana chhladiicíhoo sysstémmu ppři níízzkýýc
999 CCT122 PLUUS –– jsouu speeciálně navrrženyy tak, aby zajisstily vvysokkou úúrovvveň occhranny i ppři teeplotáách ddo -336 °C.. Tytoo lečnnostii Inteer Caars –– CAART9999 aa CARRRT99
užití vv chladicíchh systémmech modernních i staršších oosobbníchh autoomobbilůů i nákkladnních aaut.chlaadicíí kappalinny jsou vvhoddné ppro pppouu

CARTECHNICNemrznoucí kapaliny 

CCAARRTT99999
� účinná ochrana proti zamrzání a korozi

� chrání proti usazování a tvorbě kamene

� vhodný i pro hliníkové motory

� neobsahuje dusitany, aminy ani fosfáty

Specifi kace:

� ASTM D 3306

� SAE J 1034

� AFNOR R-15-601

� BS 6580:1992

Vlastnosti:

� kapalina vhodná pro moderní motory

� vhodné též pro motory vyrobené z litiny, hliníku či kombinace těchto kovů

� pro chladicí systémy vyrobené z hliníku nebo ze slitin mědi

�  ochrana motoru, chladiče a vodní pumpy proti mrazu a korozi v průběhu celého roku

CCCAAARRRTT 99999999 CCCTT112 PPLLUUUSS 
�  velmi účinná ochrana proti zamrzání, korozi 

a kavitaci

�  neobsahuje dusitany, aminy, fosfáty ani silikáty, 

takže je mnohem šetrnější k životnímu prostře-

dí než běžné typy nemrznoucích kapalin

� zabraňuje usazování

�  kapalina nemá žádný nežádoucí vliv na plas-

tové a gumové součásti chladicích systémů 

a těsnění

�  lze libovolně kombinovat se všemi značkovými 

výrobky

� založeno na bázi ethylenglykolu

Specifi kace:

� ASTM D 3306/D4656/D4985

� SAE J 1034

� BS 6580

� VW TL 774 F

Vlastnosti:

�  pro všechny typy vozidel, jejichž systémy vyža-

dují kapaliny bez silikátů (Ford, GM, MAN)

�  vhodné pro motory vyrobené z litiny a hliníku 

nebo kombinace těchto kovů

�  pro chladicí systémy vyrobené z hliníku nebo 

slitin mědi

�  poskytuje ochranu proti mrazu, korozi v prů-

běhu celého roku a po celou dobu životnosti 

motoru

Mísící poměr je 1 : 1 pro dosažení optimální směsi 

pokud jde o ochranu proti korozi a přehřívání.

Nemrznoucí kapaliny Cartechnic CT12 PLUS jsou mísitelné s většinou 
chladiv, která jsou vyrobená na bázi ethylenglykolu.
Upozornění: dodržujte doporučení výrobce!
Balení: 1,5 L / 5 L / 20 L / 60 L / 200 L

Radek Doležal
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Panasonic
bezúdržbové akumulátory
pro japonské a korejské vozy
Společnost Inter Cars zařadila do své nabídky bezúdržbové akumulátory značky PANASONIC

určené speciálně pro vozy japonské a korejské výroby.   

 • důvěra na poli asijského automobilového "OE" trhu  

 • nejnovější technologie pro bezúdržbové baterie  

 • maximální prodloužení životnosti akumulátoru  

   

 • preventivní ochrané prvky pro maximální bezpečnost užívání  

 •  v zátkách akumulátorů Panasonic je použito speciální síto 

  znemožňující vzplanutí vznikajících vodíkových plynů  

   

  • dvojitá prevence proti úbytku elektrolytu  

  •  využití technologie dvojité kontroly pomocí originalních fi ltrů 

 hlídajících úbytek hladiny elektrolytu  

   

  • zdokonalená odolnost vůči vysokým teplotám  

  •  jednotlivé komory akumulátoru obsahují sady desek

 s příměsí stříbra a tím zvyšují odolnost vůči vysokým

 teplotám včetně celkové životnosti baterie

Objednací číslo Charakteristika Rozměry (d, š, v) Cena

PAN46B24RS-FS 45 Ah / 325 A (+L) 238 x 129 x 204 1 699

PAN38B19L-FH 35 Ah / 280 A (+P) 188 x 128 x 204 1 565

PAN38B19R-FH 35 Ah / 280 A (+L) 188 x 128 x 204 1 565

PAN46B24LS-FS 45 Ah / 325 A (+P) 238 x 129 x 204 1 699

PAN55D23R-FS 60 Ah / 356 A (+L) 232 x 173 x 204 2 190

PAN55D23L-FS 60 Ah / 356 A (+P) 232 x 173 x 204 2 195

PAN105D31L-FH 90 Ah / 710 A (+P) 306 x 173 x 204 3 350

PAN105D31R-FH 90 Ah / 710 A (+L) 306 x 173 x 204 3 360

PAN80D26R-FH 65 Ah / 582 A (+L) 260 x 173 x 204 3 582

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

VZDUCHOVÉ
FILTRY
Společnost Knecht se zabývá vývojem a výrobou vzduchových, ole-
jových a palivových fi ltrů již od roku 1929. V 70. letech získává ob-
chodní podíl ve fi rmě MAHLE.
Vzhledem k vysoké kvalitě, preciznosti výroby z vysoce kvalitních 
materiálů dodává fi rma KNECHT své výrobky prakticky pro všechny 
známé evropské výrobce značek, jako např. Audi, VW, BMW, Merce-
des-Benz, Seat, Fiat, Renault, Peugeot, Citroën, Toyota, IVECO, Sca-
nia, Neoplan, ale i pro vozy Škoda. Při nákupu těchto fi ltrů nemusíte 
mít obavu ze zadření motoru či špatné funkce klimatizace.
V portfóliu  výrobků společnosti Knecht naleznete více než 900 růz-
ných provedení vzduchových fi ltrů s použitím pro automobilovou 
techniku, motocykly i speciální techniku. Vzduchové fi ltry jsou ur-
čeny jak pro benzinové, tak pro dieslové motory. Těsnicí lemy fi ltrů 
jsou vyrobeny z vysoce pružných materiálů zajišťujících spolehlivé 
utěsnění. Výborná kvalita fi ltrační vložky dále zajišťuje zachycení mi-
kročástic nečistot, prachu, sazí apod., které pronikají až do spalova-
cího prostoru motoru, kde dochází k vytváření rýh a k jeho předčas-
nému opotřebení. Při použití kvalitních vzduchových fi ltrů, což fi ltry 
společnosti Knecht bezpochyby jsou, a jejich včasných výměnách 
lze dosáhnout snížení spotřeby pohonných hmot o 3 – 4 %.

Výběr z nabídky vzduchových fi ltrů KNECHT

Číslo Použití Cena 

LX343 BMW 320i / 325i 91– 435

LX708 Ibiza / Fabia / Roomster / Polo 1.4 / 1.9 SDI / TDI 11 / 99–    375

LX622 Audi A4 94–, Passat 96– 381

LX614 OPEL Vectra B 1,6 / 1,8 / 2,0–16V; 2,5V6 10 / 95–  258

LX684 Golf / Octavia 1,6 / 1,8 / 1,9SDI / 1,9TDI / 2,0–16V 8 / 97–  350

LX735 OPEL Astra G 98–  350

LX798 FORD Focus 10 / 98–   307

LX818 BMW 530D / 730D           1 082

LX752 DB E220 / 320CDI; C200 / 270CDI   575

LX935 FORD Transit 2.5D / TD       328

LX511/1 DB 208D–412D / 214–414 Sprinter 2 / 95–   682

LX978 FORD Mondeo III 1.8–2.0i; 2.0TDCI 11 / 00–     294

LX1000 Galaxy / Alhambra / Sharan 1.9TDI–2.8 V6 24V 459

LX704/1 RENAULT Laguna / Megane / Scenic 1.9D (F9Q) 288

LX977D Škoda Fabia 1,4; 1,4 16V    349

LX314 VW T4 1,9D; 2,0; 2,4D; 2,5 9 / 90– 603

LX1211 VW Golf V 1.9 TDI 11 / 03–  445

LX786 VW T5 1.9 TDI / 2.0 / 2.5TDI   462

LX957/3 RENAULT Megane II 1.9 DCi / 2.0 06 / 03–  550

LX1571 FORD Focus 2.0 TDCI 10 / 03–   344

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

Vzduhové fi ltry KNECHT na nákladní vozidla

Číslo OE číslo Popis

LX7210/7 81.08405-0018 vzduchový fi ltr MAN TGL

LX814/1 004 094 24 04 vzduchový fi ltr MERCEDES 1848 Actros

LX507 003 094 92 04 vzduchový fi ltr MERCEDES 1840 Actros

LX335 002 094 93 04 vzduchový fi ltr MERCEDES 814

LX626 41272515 vzduchový fi ltr IVECO EUROSTAR, STRALIS

LX273 2996154 vzduchový fi ltr IVECO 190-29 / 190-30 / 220-38 / 240-38 / 290-19

Petr Janováč
Produktový manažer 
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Filtron se zabývá výrobou a distri-

bucí fi ltrů pro automobilový průmy-

sl a stroje. Své produkty vyváží do 

mnoha evropských zemí i do Ame-

riky a Afriky. V oboru fi ltrační tech-

niky to byla právě tato společnost, 

která v Polsku zavedla systém řízení 

jakosti splňující požadavky normy 

ISO/TS 16949 a systém řízení život-

ního prostředí dle normy ISO 14001. 

Díky splnění náročných požadavků 

vyplývajících z těchto norem může 

fi rma svým zákazníkům nabídnout 

vysokou kvalitu svých výrobků, což 

jí dopomohlo k tomu, aby se stala 

partnerem některých předních auto-

mobilek, kterým v současnosti dodá-

vá fi ltry do prvovýroby. Za všechny 

můžeme jmenovat např. Aston Mar-

tin, Fiat, Volkswagen, Seat a Lotus.

Společnost Inter Cars v tomto čísle 

přichází s nabídkou olejových fi ltrů 

od této fi rmy. V našem sortimentu se 

nachází více než 400 olejových fi ltrů. 

Olejový fi ltr je součástí olejového sys-

tému v každém spalovacím motoru, 

kde slouží k mazání a chlazení jeho po-

hyblivých částí. Současně ještě systém 

očišťuje od nečistot, které sem proni-

kají v průběhu spalovacího procesu.

Kvůli zabezpečení optimálního ma-

zání motoru a účinné ochrany před 

znečištěním uvádějí výrobci auto-

mobilů intervaly, kdy by mělo dojít 

k výměně oleje a fi ltru. Délka těchto 

intervalů je ovlivňována určitými 

faktory, jako jsou teplota a stupeň 

okolního prostředí nebo způsob 

jízdy. U automobilů, které jezdí pře-

devším v městském provozu (v do-

pravních zácpách, často se zastavují 

a znovu rozjíždějí…) nebo s těžkým 

nákladem, je nutné vyměňovat olej 

častěji než u vozidel, která jezdí na 

delší vzdálenosti rychlostí kolem 100 

km/h za příznivých podnebních pod-

mínek. Někteří výrobci proto udávají 

dva různé intervaly pro výměnu oleje, 

jeden pro běžné provozní podmínky 

a druhý pro podmínky ztížené.

Interval pro výměnu oleje pro 

“normální“ podmínky je přibližně 

10 000 km, pro ty ”ztížené” se pohy-

buje do 5 000 km. V současnosti jez-

dí většina automobilů za ztížených 

podmínek, proto je třeba vyměňo-

vat olej i olejový fi ltr častěji.

Objednací 
číslo

Aplikace Cena

OP 525 Audi, Seat, Volkswagen, Volvo – Diesel 150

OE 640/1 Škoda Octavia 1.9SDI, TDI, Superb 1.9TDI, Audi A3 1.9TDI, Volkswagen Golf IV 1.9SDI,TDI 123

OE 650 Audi A6 2.5TDI V6 7/97–, Volkswagen Passat 2.5TDI V6 11/98– 311

OP 526 Audi, Seat, Trabant 1.1, Volkswagen – všechny modely Wartburg 1.3 104

OP 526/1 Audi A4, A6, A8, S6, 80, 90, 100, 200, Volkswagen Corrado, Golf III, Golf IV, Passat, Sharan, Vento 142

OP 574 Volkswagen Transporter 2.4D –9/90, 2.5 Kat. T4  –9/90 210

OP 616
Volkswagen Golf III 1.4 CL, GL 8/92–, Polo 1.0i 8/90– 1.05i 10/94–,1.3i, 1.4i 11/94–, Vento 1.4i 
8/94–, 1.6i 6/92– 

118

OP 641
Škoda Octavia II 1.4 16V, Fabia 1.4 16V, Seat Cordoba 1.4i 16V 9/96–, Ibiza 1.4i 16V 9/96–, 
Volkswagen Golf IV 1.4i 

156

OE 640/5 Mercedes C200CDI, C220CDI (W202), E200CDI, E220CDI (W210) 7/98–  193

OM 610 Mercedes Sprinter,Vito, W210, C202 diesel 193

OE 665/1 Ford Mondeo 2.0DI 11/00–, Transit 2.4D, TD 3/00– 153

OP 532/1
Ford Escort 1.6i 16V, SW 10/92–, 1.8i 16V, SW 2/92–, Fiesta 1.6i 16V 1/94–9/95, Mondeo 1.6i 16V, 
1.8i 16V 3/93– 

107

OP 542 Ford Granada 2.5D,TD, Scorpio 2.5D, Sierra 2.3D 158

OP 543 Ford Transit  FT80, 100, 130, 160, 190 2.5D 1/86– 150

OP 546 Ford Escort 1.8D, Fiesta 1.8D, Mondeo 1.8TD, Sierra 1.8TD 122

OP 629 Škoda Favorit, Felicia, Ford KA 1.3i 10/96– 85

OE 648 Opel Corsa B 1.0i 12V 11/96– 106

OE 648/1 Opel Astra II 2.0TD 16V 2/98–, Vectra 2.0D,TD 16V 4/97–  172

OP 570 Opel  85 – Astra, Corsa, Vectra, Kadett, Daewoo Espero, Lanos,Leganza, Nexia, Nubira  67

OP 537 Alfa Romeo, Fiat Fiorino, Tipo, Tempra, Uno, Lancia 136

OP 545 Fiat Panda 1.0ie 4x4, Punto 55S, 60S, 75SX, 90SX , Uno 45 102

OP 581 Daihatsu Charmant 1300 –6/87, Nissan Toyota Corona 2.0, Volkswagen Taro Pick–up 1.8 Diesel 89–  134

OP 595 Mazda 323 1.3 16V, 1.5i, 1.8, 1.8i 16V,1.8i Turbo, Subaru Justy 1.0  140

OP 575 Mitsubishi Colt 1.3i Kat. 12V 6/92–, Galant 1.8i V6 24V 1/93– 131

OP 587 Mitsubishi Colt 1.8 2/86–, Galant 2.0TD, 1.8TD, Lancer 1.8D 375

OP 572 Toyota Avensis, Camry, Carina, Corolla, Celica, Corona, Cresida 123

OE 667
Citroen Saxo, Xsara, Xsara Picasso, Berlingo 1.1i, 1.4i, 1.6i 16V 7/00–, Peugeot 106, 206, 306, 307, 
Partner 1.1i, 1.4i, 1.6i 16V 7/00– 

125

OP 540/1 Citroen všechny modely 7/94–, Peugeot všechny modely 7/94–, Fiat Ulysse 2.0i, 2.0 Turbointercooler 110

OP 537/1 Alfa Romeo 145, 146, 156, 166, Coupe 1/97–,  Lancia Delta 1.8i 16V 1/96– 161

OP 539 Daewoo Matiz, Tico, Daihatsu Charade 1.0, 1.3, 1.0D, 1.0TD Curoe 550, 600, Suzuki Alto, Maruti, Swift 144

OE 650/1
Škoda Fabia 1.9D, Octavia II 1.9TDI, Roomster 1.4TDI, Superb II 1.9TDI, 2.0TDI, Seat Toledo 2.3 V5, 
Volkswagen Golf IV 2.3i V5 

164

OP 525/2 Škoda Felicia1.9D 9/96–, Volkswagen Lupo 1.0D, 1.7SDI, Polo 1.7D, 1.9D 64 168

OP 616/2 Škoda Fabia 1.0i, 1.4i 9/99–, Volkswagen Lupo 1.0i 10/98– 116

OP 557 Rover, Bedford, Honda, Hyundai, Isuzu, Mazda, Opel, Subaru 137

OP 520 Škoda 135 LS, 135 LSE – 2/93, Favorit 135 LS, Fiat Regata, Argenta, Croma, Ritmo 81

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

Zita Flekalová
Produktová manažerka
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NEJVĚTŠÍ VÝBĚR 

NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO 
JAPONSKÉ A KOREJSKÉ 

AUTOMOBILY

VŠECHNY CESTY VEDOU K NÁM

� tlumiče � řemeny

� brzdy

� díly řízení� fi ltry

� svíčky

� elektro

� oleje

� ložiska

� napínáky, 
vodní pumpy

� baterie

� spojky
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3. Tyče řízení
Široká nabídka pro mnoho značek
a modelů automobilů. 

Vzor obj. čísla: 4901-03-0004P

4. Čepy řízení
Široký výběr čepů řízení v nabídce 
4max eco line.

Vzor obj. čísla: 4910-01-0006P

5. Spínače a přepínače 
Nabídka kvalitních spínačů a přepí-
načů nejpoužívanějších typů.

Vzor obj. čísla: 0602-01-0004P

6. Uložení hnacího hřídele
Nabídka uložení hnacího hřídele pro 
nákladní automobily.

Vzor obj. čísla: 4301-10-0009P

7. Čepy ramen
Dobrá dostupnost, zajímavá cena 
a široká nabídka.

Vzor obj. čísla: 4708-10-0001P

8. Autobaterie
Prověřená kvalita za zajímavé ceny.

Vzor obj. čísla: 0608-03-1001E

1. Ložiska kol
Široká nabídka ložisek kol 4max eco 
line pro různé značky automobilů.

Vzor obj. čísla: 4703-03-4087P

2. Spojkové sady
Montáž kompletní spojkové sady 
šetří váš čas a peníze. Kvalita spo-
jek 4max zaručuje bezproblémový 
chod vašeho auta.

Vzor obj. čísla: 4204-00-1763P

3. Opravné sady zadního ramene
4max eco line nabízí opravné sady 
pro všechny značky automobilů.

Vzor obj. čísla:4708-11-0001P

4. Stěrače 
Listy stěračů  4max eco line jsou 
vyráběny z nejkvalitnější pryže a 
jsou nabízeny ve všech velikostech. 
Dostupná je také široká nabídka 
sad adaptérů. Modely: standardní 
a spojlerové
Vzor obj. čísla: 5903-08-0001P

5. Motorová těsnění
Nabídka 4max eco line zahrnuje 
vysoce kvalitní motorová těsnění.

Vzor obj. čísla: 0220-01-0003P

6. Napínací a vodicí kladky
Tato skupina obsahuje také kladky 
dodávané společně s napínačem 
řemenu. Zakoupením těchto položek 
šetříte své peníze.

Vzor obj. čísla: 0211-04-05429P

7. Brzdové čelisti
Vysoce kvalitní brzdové čelisti pro 
všechny značky automobilů.

Vzor obj. čísla: 5206-02-0001P

8. Homokinetické klouby
Široká nabídka vnitřních a vnějších 
kloubů v kompletu s manžetami, 
mazivem, sponami, maticemi 
a šrouby.

Vzor obj. čísla: 4302-07-3039P

9. Motorky stěračů
Donedávna dostupné pouze jako 
originální díly, dnes jsou motorky 
stěračů zařazeny do nabídky 4max 
eco line – široká nabídka a zajímavé 
ceny (s možností vrácení starého 
dílu).
Vzor obj. čísla: 5901-01-0067R

10. Kovové a gumové 
      komponenty
Široká nabídka kovových a gumo-
vých podvozkových dílů.

Vzor obj. čísla: 4708-12-1331P                       

11. Převodky řízení
Velmi široká nabídka převodek říze-
ní bez posilovače a s posilovačem 
(s možností vrácení starého dílu).

Vzor obj. čísla: 4908-01-0890R

12. Čerpadla posilovačů řízení
Donedávna dostupná pouze jako 
originální díly, dnes jsou čerpadla 
posilovačů řízení zařazena do nabíd-
ky 4max eco line - zajímavé ceny 
a široká nabídka (s možností vrácení 
starého dílu).
Vzor obj. čísla: 4907-02-3678R

13. Brzdové hadice
Široká nabídka brzdových hadic 
s garancí kvality a zajímavé ceny.

Vzor obj. čísla: 5211-02-1101P

14. Podvozkové díly
Nejpoužívanější hliníková závěsná 
ramena a další podvozkové díly.

Vzor obj. čísla: 4708-06-0002P

15. Brzdové kotouče a bubny
Široká nabídka brzdových kotoučů 
a bubnů pro různé značky  
automobilů včetně japonských.

Vzor obj. čísla: 5201-01-0210P

16. Vodní čerpadla
Široká nabídka vodních čerpadel 
pro různé značky automobilů 
včetně japonských.

Vzor obj. čísla: 0212-01-0117P

17. Alternátory a startéry
Nabídka alternátorů a startérů  
s výběrem nového nebo renovované-
ho dílu (s možností vrácení starého 
dílu).

Vzor obj. čísla: 0608-04-0311P
                       0608-05-0001R

18. Držáky a zavěšení motoru     
      a převodovky
4max eco line obsahuje kompletní 
nabídku držáků a zavěšení motorů 
a převodovek včetně nabídky pro 
japonské automobily.

Vzor obj. čísla: 0206-01-0005P

19. Autobaterie
Osvědčená kvalita a zajímavá cena.

Vzor obj. čísla: 0608-03-0005E

20. Žárovky
Široký sortiment žárovek včetně 
žárovek pro nákladní automobily.

Vzor obj. čísla: 5401-05-0005P

21. Čidla hmotnosti vzduchu 
      (váhy vzduchu)
Nabídka 4max eco line zahrnuje 
čidla hmotnosti vzduchu (váhy 
vzduchu) pro nejrozšířenější modely 
automobilů.

Vzor obj. čísla: 0220-07-0019P

22. Karosářské díly
Široká nabídka dílů pro opravy 
karoserií.

Vzor obj. čísla: 6803-00-2563282P
                      6504-04-2555312P

23. Motorové oleje
Vysoce kvalitní syntetické, polosyn-
tetické a minerální oleje. 
Dostupné v baleních: 1 L, 5 L a 20 L.

Vzor obj. čísla: 2001-01-0005E

24. Kapaliny do ostřikovačů 
Letní a zimní kapaliny do ostřikova-
čů. (-22 °C, koncentrát: -80 °C). 
Dostupné v baleních: 
1,5 L, 2 L, 5 L a 20 L.

Vzor obj. čísla: 1201-00-0002E

25. Chladicí kapaliny
Chladicí kapaliny a koncentráty 
(-35° C). 
Dostupné v baleních: 
1 L, 1,5 L, 5 L, 20 L, 30 L a 50 L.

Vzor obj. čísla: 1601-00-0001E

26. Poloosy 
Nabídka 4max eco line zahrnuje 
kompletní nabídku poloos pro osob-
ní a nákladní automobily.

Vzor obj. čísla: 4302-09-0445R

27. Táhla a čepy řízení
Široká nabídka táhel a čepů řízení.

Vzor obj. čísla: 4910-01-0068P

28. Filtry
Olejové, vzduchové a palivové fi ltry 
– také pro japonské automobily.

Vzor obj. čísla: 0218-01-0280P

1. Brzdové bubny a kotouče
Brzdové bubny a kotouče 4max eco 
line pro nákladní automobily a návě-
sy. Maximalní bezpečnost a užitek.

Vzor obj. čísla: 5201-01-0874P

2. Opravné sady zavěšení kabin 
    a listových pružin
Kompletní nabídka opravných sad 
zavěšení kabiny řidiče a listových 
pružin.

Vzor obj. čísla: 6501-02-0003P
                      5101-01-0001P

9. Stěrače 
Široká nabídka stěračů a motorků 
stěračů pod značkou 4max eco line.

Vzor obj. čísla: 5903-08-0014P

10. Měchy pérování
Pod značkou 4max eco line je 
zahrnuta nabídka většiny měchů pro 
nákladní automobily.
Pozn.: nabídka v provedení 
bez kovových částí

Vzor obj. čísla: 5002-03-0009P

11. Světlomety
Nabídka 4max eco line obsahuje 
dálkové halogenové a parkovací 
světlomety.

Vzor obj. čísla: 5404-13-0002P

12. Vzduchové ventily
Vzduchové ventily pod značkou 
4max eco line jsou kvalitou srovna-
telné s originálními díly.

Vzor obj. čísla: 4506-01-0002P

Automobilový trh má mnoho nezávislých dodavatelů a jejich počet vzrůstá každým rokem. Inter Cars předčil očekávání majitelů starších vozů a při-

pravil zajímavou a konkurenční nabídku. Je logické a každý čtenář zajisté souhlasí s tím, že starší auta budou potřebovat levnější díly. Musí to být 

ovšem díly dobré kvality a také spolehlivé. Naším cílem je, aby nabídka náhradních dílů značky 4max zajistila zákazníkům maximum dílů. Vše samo-

zřejmě za rozumné ceny, s garancí všech požadavků týkajících se kvality a bezpečnosti. Všechny produkty 4max jsou uvedeny v elektronickém IC 

katalogu. Aktuální nabídku 4max naleznete v následujícím přehledu:

Maximum dílů pro váš automobil – 4max
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Co nabízíme?
 ■  spojení se silným a spolehlivým partnerem 

v oblasti dodávek náhradních dílù
 ■  stabilní zázemí celoevropské Q-Service - 

AutoCrew
 ■  speciální nákupní podmínky a bonusy
 ■  společný a cílený marketing na celostát-

ní i regionální úrovni
 ■  fi nanční podporu na školení, reklamu, 

marketing a vybavení autoservisu
 ■  kompletní softwarové řešení pro profe-

sionální autoservis
 ■  značné konkurenční výhody
 ■   možnost členství ve VIP Clubu Inter 

Cars

Vaše předpoklady:
 ■   jste nezávislý profesionální autoservis
 ■   máte alespoň 4 servisní stání
 ■   disponujete odpovídajícím servisním vy-

bavením
 ■   poskytujete široké spektrum profesionál-

ních servisních služeb
 ■   váš autoservis se nachází v obchodně zají-

mavé lokalitě
 ■  máte stálé připojení k internetu a odpovídající 

IT vybavení
 ■  máte chuť se dále rozvíjet

H l in s k o

Z l ín

H lu k

O lom ou c

P r a h a

B r n o

K oš ic e

B r a t i s la v a

T r n a v a

K r em n ic a

S v i t

B a r de j ov

Paskov

Sereď

Topolčany

Stará Ľubovňa

Plzeň

Č. Budějovice

Jihlava

RožňavaBanská Bystrica

Prievidza

Hradec
Králové

Provozovatelem servisní sítě Provozovatelem servisní sítě AutoCrew AutoCrew v ČR a SR je společnost v ČR a SR je společnost Inter Cars Česká a Slovenská republikaInter Cars Česká a Slovenská republika
www.autocrew.cz / www.autocrew.sk

■  spojení se silným a spolehlivým partnerem
v oblasti dodávek náhradních dílù

■  stabilní zázemí celoevropské Q-Service -
AutoCrew

■  speciální nákupní podmínky a bonusy
■  společný a cílený marketing na celostát-

ní i regionální úrovni
■  fi nanční podporu na školení, reklamu, 

marketing a vybavení autoservisu
■  kompletní softwarové řešení pro profe-

sionální autoservis
■  značné konkurenční výhody
■   možnost členství ve VIP Clubu Inter 

Cars

■ jste nezávislý profesionální autoservis



Představujeme partnera servisní sítě Au-

toCrew – Autoservis APAUTO, s. r. o. v Sta-

rej Ľubovni.

Obdařené je přírodními klenoty. Pokud 

k nim přidáme památky, dostáváme ne-

opakovatelný obraz součinnosti něčeho 

nadpřirozeného a lidského umu. Řeč je 

o městě Stará Ľubovňa a jeho okolí. Stra-

tegické polohy tohoto kraje si všiml už 

římský císař Marcus Aurelius, který sem 

chtěl po zřízení provincií Marcomania 

a Sarmaty, posunout hranice římského 

impéria. Do královského města s bohatou 

tradicí jsme přišli se záměrem představit 

vám nového partnera servisní sítě Au-

toCrew, Autoservis APAUTO, s. r. o. 

Pan Matfi ak, majitel autoservisu, začal opra-

vovat auta hned po skončení školy v roce 

1988, kdy nastoupil do tehdejších ČSAO. Za-

čátky podnikání v roce 2000 se datují právě 

v den narozenin pana Matfi aka, kdy si spolu 

se svým bratrem pronajal menší prostory 

s jednou montážní jámou. Postupně se pro-

najaté prostory čtyřnásobně zvětšily a úměr-

ně k nim se zvyšoval i počet zaměstnanců 

a také nabídka služeb zákazníkům. Na jaře 

roku 2006 se majiteli servisu podařilo koupit 

vlastní prostory, kde jsou dodnes. 

V současnosti má servis šest automechani-

ků včetně majitele a disponuje kromě běž-

ného servisního vybavení i třemi zvedáky, 

diagnostikou a lakovnou. Autoservis nabízí 

loajálním zákazníkům v případě potřeby 

náhradní vozidlo. Dalším cílem autoservisu 

je dostavba lakovny, přípravny, myčky auto-

mobilů a pneuservisu. Nabídku služeb, která 

obsahuje servisní prohlídky, pneuservis, me-

chanické a klempířské opravy, diagnostiku 

motorů všech typů vozidel, tuning, chce 

majitel servisu pan Matfi ak rozšířit také o ge-

ometrii podvozkových částí či čištění a plně-

ní klimatizací. 

"Spolupráci s fi rmou Inter Cars hodnotím 

velmi pozitivně. Kvalitní katalog, šíře sorti-

mentu, dobré osobní vztahy a marketingo-

vá podpora, to jsou hlavní důvody, proč je 

společnost Inter Cars mým hlavním doda-

vatelem nejen náhradních dílů." Konstatoval 

pan Matfi ak. 

Proto na otázku, co ho vedlo zapojit se do 

servisní sítě AutoCrew a jaké výhody mu 

tato spolupráce přinese, nám majitel servisu 

odpověděl: "A s kým bych měl jít do spolu-

práce, ne-li právě s Inter Cars a AutoCrew ... 

(smích). Pravdou ale zůstává, že vývoj autoo-

pravárenství jde rychlým tempem dopředu 

a na to samotný servis nemá šanci reagovat. 

S tím samozřejmě rostou i nároky na kvalitně 

proškolený personál. Pokud se chce servis 

dále rozvíjet, měl by se zapojit do konceptu 

typu AutoCrew, od kterého očekávám pod-

poru zejména v oblasti technických infor-

mací a marketingové podpory směrem ke 

koncovým zákazníkům." 

V době volna se pan Matfi ak věnuje vskut-

ku neobvyklým zálibám. Sportovní střelbě 

z pistole s ráží 9 mm a airsoftu, bojové hře 

podobné paintballu. Profesionálně se věno-

val kickboxu, ve kterém v roce 2000 skončil 

3. na mistrovství světa v Řecku v kategorii 

fullcontact. Zároveň je dvojnásobný vice-

mistr Slovenska. Důkazem jeho schopností 

je i sbírka medailí. 

Na závěr naší návštěvy bychom rádi podě-

kovali panu Matfi akovi – majiteli autoservisu 

APAUTO, s. r. o., novému partnerovi servisní 

sítě AutoCrew za vlídné přijetí, úspěšnou 

spolupráci a přejeme mu mnoho spokoje-

ných zákazníků. 
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Kontakt:

AutoCrew Stará Ľubovňa
Autoservis A.P.AUTO, s.r.o.

Továrenská 1305/11
064 01 Stará Ľubovňa

tel.: 0905 926 594
e-mail: apauto@autocrew.sk

www.autocrew.sk
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Robert Mitterpach
Manažer servisní sítě AutoCrew
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Jedním ze zakládajících členů servisní 

sítě AutoCrew v Česku je od počátku roku 

2007 fi rma Autoservis Bačík, s. r. o. Jeho 

spolumajiteli, panu Tomáši Bačíkovi, kte-

rý si našel čas na krátký rozhovor, jsme 

položili pár otázek. 

Kdy byla vaše společnost založena a co 

tomu předcházelo – jak jste se dostal 

k podnikání v oboru autoopravárenství?

Automechanikem je i můj otec, Miroslav Ba-

čík. Autoservis jsme založili společně v roce 

1996. Původně jsme působili v pronajatých 

prostorách ve Zlíně-Prštném. Odtud jsme 

se však přestěhovali do nových vhodněj-

ších prostor, ve kterých jsme zůstali dodnes. 

Budovu autoservisu však neustále rozšiřuje-

me a snažíme se ji vylepšovat. V roce 2006 

s námi začala pracovat i moje matka Zdenka 

Bačíková, takže teď už jsme skutečně rodinný 

podnik. V současnosti máme celkem devět 

zaměstnanců. Klademe velký důraz na pří-

jemné zákaznické i pracovní prostředí, čisto-

tu celého autoservisu a jeho okolí a obecně 

na vysoký standard veškerých náležitostí.

 

Jaké spektrum služeb poskytujete ve 

vašem autoservisu?

Provádíme běžné mechanické práce, pra-

videlné prohlídky předepsané výrobcem 

vozidla, geometrii náprav, servis klimatizací, 

sériovou i paralelní diagnostiku za pomocí 

osciloskopů, kompletní pneuservis.  Zkrátka, 

snažíme se poskytovat co nejkomplexnější 

služby, a to pro nás samozřejmě znamená jak 

investice do zařízení tak i soustavné vzdělá-

vání v oboru. Když k nám zákazník přijde na 

běžnou mechanickou opravu, jsme schopni 

pro jeho vůz udělat vše od A do Z. 

Nové zákazníky získáváme mimo jiné or-

ganizováním různých akcí pro motoristy. 

Naposledy jsme například ve spolupráci se 

společností Inter Cars pořádali bezplatné 

testování tlumičů, brzdových kapalin a kli-

matizací u jednoho zlínského nákupního 

centra. Samozřejmostí je, že zákazníci o nás 

najdou všechny potřebné informace na 

našich internetových stránkách, kde mají 

možnost se k nám na opravu objednat také 

pomocí on-line objednávkového systému. 

Velmi si zakládáme na osobním přístupu ke 

všem zákazníkům.

  

Zákazníkem Inter Cars jste od počátku 

našeho působení na českém trhu. Proč 

jste se rozhodli zapojit také do servisní 

koncepce AutoCrew a co vám členství 

v ní přináší?

V roce 2004 došlo k legislativním změnám, 

které pro nás znamenaly velký posun. Díky 

nim se s novým vozem nemusí jezdit do au-

torizovaného autoservisu, ale bez problémů 

si majitelé mohou vybrat nezávislý auto-

servis, kde získají minimálně stejně kvalitní 

služby za podstatně rozumnější cenu, aniž 

by ztratili záruky na vůz poskytované výrob-

cem. Právě v této době jsme začali hledat 

silného partnera a také díky široké nabídce 

dílů vždy s alternativou několika značek vy-

hrál Inter Cars. Součástí celoevropské sítě 

nezávislých autoservisů – AutoCrew jsme se 

stali v roce 2007. Tato koncepce se nám líbi-

la, protože od zapojených autoservisů vyža-

duje určitý nadstandard poskytovaných slu-

žeb, což je i náš cíl. Zákazníci poznají kvalitní 

servis na první pohled. Pokud nejedou do 

značkového autoservisu, ale do nezávislého 

servisu, mohou buď přijet do garáže, nebo 

do profesionálně vedeného podniku, který 

splňuje potřebné standardy. My jsme si vy-

brali tu druhou cestu. A strategie AutoCrew 

nám pomáhá, abychom se nejen technicky 

přizpůsobovali současným aktuálním potře-

bám neustále se vyvíjejícího automobilo-

vého trhu, ale současně s tím budovali pro 

zákazníka opravdu vstřícné prostředí, kde se 

bude cítit maximálně spokojený a kam se 

bude opakovaně vracet.

Plánujete v tomto roce i další aktivity 

pro zákazníky nebo rozšíření nabídky 

služeb?

Stále investujeme do nejmodernějších tech-

nologií v oblasti autodiagnostiky a náš ser-

visní tým prochází pravidelnými odbornými 

školeními. V tomto roce v souvislosti s mimo-

řádně deštivým počasím v červenci poně-

kud zabrzdila rozvoj naší fi rmy neplánovaná 

nákladná výstavba opěrné zdi podél potoka, 

který protéká kolem servisu. V příštích letech 

bychom ale rádi naši fi rmu rozšířili například 

o nonstop odtahovou službu. 

  

Na závěr našeho rozhovoru bych se ješ-

tě rád zeptal, jak trávíte volný čas, když 

nejste právě ve vašem servisu?

Většina zákazníků na první pohled pozná, že 

mám rád zvířata. V kanceláři chovám exotic-

ké papoušky a rybičky, na zahradě mívám 

ovce a mám psa, sedmiletou fenku cane 

corso. To je pro mě nejlepší relaxace. A také 

se snažím sportovat. Už několik let se přes 

léto věnuji cyklistice a přes zimu chodím na 

spinning, plavat nebo do posilovny.  

Kontakt:

AutoCrew Zlín
Autoservis Bačík s.r.o.

K Pasekám 5460
760 01 Zlín

tel.: 577 240 188
e-mail: servis@autoservisbacik.cz 

 www.autoservisbacik.cz

Ing. Otakar Dvořák
Manažer servisní sítě AutoCrew
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Léto je už za námi a s říjnem je tu i začátek podzimní sezony. Blíží se období nízkých teplot, mokra, sněhu 
a hromadného přezouvání automobilů. Je dobré být na sezonní shon dobře a kvalitně připraven a Inter Cars 
je tady od toho, aby vám poskytl vše potřebné.

Na trhu najdete celou řadu produktů – od osvědčených evropských výrobců, až po podivně znějící jména asijské 
provenience. Společnost Inter Cars se zavázala nabízet svým zákazníkům profesionální výrobky a kvalitní servis, 
a proto jsme do našeho sortimentu zařadili vybavení dílen světové úrovně. 

Již na jaře se v našem sortimentu objevil výrobce vyvažovaček,

 přezouvaček a geometríí, FASEP. Tento italský producent nabízí

 vybavení nejlepší kvality a z jeho nabídky si jistě vybere každý. 

Od základních, cenově velmi dostupných modelů, až po plně 

automatická zařízení, patřící mezi špičku ve své třídě. Osvědčená 

a mezi zákazníky velmi oblíbená kombinace vyvažovačky 

B212 Nano a přezouvačky RKE 1412 obstojí v sezonním provozu 

každého profesionálního pneuservisu. 

(obj. čísla: FAS B212.G2.KSA.QLS ; FAS RKE.1412)

Stejně tak v oblasti zvedacích zařízení nehodláme činit kompromisy

v oblasti kvality. V našem portfóliu jsou výrobky společností Eurolift 

a Eff emme, u nichž si můžeme být jisti, že zvedáky vznikají od prvního

do posledního šroubku v italských dílnách s přísnou kontrolou kvality. 

Nemá cenu vyjmenovávat všechny modely z naší nabídky, jako příklad

uvádíme kompaktní nůžkový zvedák WIZARD M UP25, který je

ideálním pomocníkem nejen při rychlé a pohodlné výměně kol.

(obj. číslo: EFF WIZARD M UP25)

Další výrobek, který ulehčí a hlavně urychlí práci v sezonní honičce, 

je FastFill od společnosti VALEO. Tento šikovný pomocník umožňuje

díky patentované technologii výměnu kapaliny chladicího systému

za pouhých 7 minut (oproti standardním cca 40 minutám), a nejenže

je celá výměna mnohem čistší, ale lze ji provést bez odvzdušnění

a nehrozí ani vznik vzduchových bublin při doplňování.

(obj. číslo: VAL698798)

Všem našim zákazníkům přejeme úspěšné vykročení do podzimní sezóny a pro další informace o sortimen-
tu, aktuálních cenách, slevách a akcích prosím kontaktujte svého obchodního zástupce.

Alex Jindra
Produktový manažer
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Bosch patří již dlouhá léta mezi přední dodavatele společnosti Inter Cars. Od počátku spolupráce neustále rozšiřujeme nabízený 

sortiment a nehodláme v tomto trendu polevovat. Od podzimu tohoto roku se naše portfolio rozšiřuje o elektrické nářadí Bosch, 

a to jak hobby, tak profesionální úrovně. Pro všechna modrá elektrická nářadí (tzn. profesionální nářadí) a měřidla pro řemeslníky, 

získáte prodlouženou tříletou záruku zdarma! Předpokladem pro prodloužení záruky je, že svůj přístroj do 4 týdnů od zakoupení 

zaregistrujete přes internet. Záruční doba začíná datem nákupu.

Níže naleznete výběr z nabízeného sortimentu obou řad nářadí Bosch (zelené = hobby; modré = profi ). Pro celkovou nabídku včetně 

cen kontaktujte svého obchodního zástupce.

GSB 16 RE
Jmenovitý výkon: 701 W

Volnoběžné otáčky: 2 600 ot./min

Regulace otáček: ano, ve vypínači

Počet rychlostí: 1

Sklíčidlo s upínáním do: 1,5–13 mm 

Upínání nástroje: rychloupínací sklíčidlo

Max. průměr vrtání ve dřevě: 30 mm

Max. průměr vrtání v kovu: 13 mm

Max. průměr vrtání v betonu: 16 mm

Váha: 1,7 kg

Obj. č.: 0 601 14E 500

GSR ProDrive
Napájení - napětí článku: 3,6 V

Volnoběžné otáčky: 0–250 ot./min

Regulace otáček: ano, ve vypínači

Max. krouticí moment: 3 - 7 Nm

Akumulátor: 10,8 V 1,3 Ah Lithium-iontový 

Upínání nástroje: 1/4

Max. průměr šroubování: 5 mm

Obj. č.: 0 601 9A2 000

GWS 8-115
Jmenovitý výkon: 800 W

Volnoběžné otáčky: 11 000 ot./min

Regulace otáček: ne

Upínání nástroje: hřídel M14

Průměr pilového kotouče: 115 mm

Středový otvor kotouče: 22,2 mm

Váha: 1,7 kg

Obj. č.: 0 601 820 020

GDR 12 V
Napájení - napětí článku: 12 V

Volnoběžné otáčky: 0 - 2 800 /

0–3 200 ot./min

Regulace otáček: ano, ve vypínači

Max. kroutící moment: 125 Nm

Akumulátor: 2 kusy - 12 V 2,6 Ah NiMH

Upínání nástroje: vnitřní šestihran 1/4

Max. průměr šroubování: M 14

Váha: 1,7 kg

Obj. č.: 0 601 909 588

PSB 650 RE
Jmenovitý výkon: 650 W

Volnoběžné otáčky: 0–3.000 ot./min

Regulace otáček: ano

Počet rychlostí: 1

Max. kroutící moment: 9 Nm

Sklíčidlo s upínáním do: 13 mm

Upínání nástroje: rychloupínací sklíčidlo

Max. průměr vrtání ve dřevě: 30 mm

Max. průměr vrtání v kovu: 12 mm

Max. průměr vrtání v betonu: 16 mm

Váha: 1,7 kg

Obj. č.: 0 603 126 220

IXO 3,6V
Napájení – napětí článku: 3,6 V

Volnoběžné otáčky: 180 ot./min

Regulace otáček: ano

Počet rychlostí: 1

Max. kroutící moment: 3 Nm

Akumulátor: Lithium-iontový 3,6 V

Upínání nástroje: magnetický držák

s vnitřním šestihranem

Max. průměr šroubování: vruty 5 mm

Váha: 0,3 kg

Obj. č.: 0 603 959 322

PWS 720-115
Jmenovitý výkon: 720 W

Volnoběžné otáčky: 11 000 ot./min

Regulace otáček: ne

Průměr pilového kotouče: 115 mm

Středový otvor kotouče: 22,2 mm

Váha: 1,9 kg

Obj. č.: 0 603 164 020

GDS 18V
Napájení - napětí článku: 18 V

Volnoběžné otáčky: 0–2 800 ot./min

Max. kroutící moment: 220 Nm

Akumulátor: 2 x 18 V 2,6 Ah NiMH

Upínání nástroje: 1/2

Ø šroubování: M 6, M 20 

Jmenovitý počet rázů: 3 200/min

Doba nabíjení: 30 min 

Váha: 2,2 kg

Obj. č.: 0 601 909 F21Alex Jindra
Produktový manažer
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Jak už se v tomto seriálu stalo zvykem, budeme se i nyní věnovat 

novinkám, které přinesly poslední aktualizace IC_Katalogu, a kte-

ré rozhodně stojí za zmínku. Většina těchto novinek opět znamená 

vylepšení nástrojů pro komunikaci, které zvyšují komfort práce

s IC_Katalogem a rozšiřují tak možnosti jeho využití.

Vzhledem k tomu, že vývoj IC_Katalogu je skutečně velmi intenziv-

ní a aktualizace jsou tedy poměrně časté, je vhodné kontrolovat tyto 

aktualizace pokud možno co nejčastěji. V minulosti bylo možné nové 

verze kontrolovat a stahovat jen na internetových stránkách Inter Cars. 

Nyní přibyla do IC_Katalogu možnost kontroly a stažení nové verze 

přímo v programu: Komunikace – Kontrola nové verze programu 

IC_Katalog. 

Dalším nástrojem je možnost stažení nového souboru s offl  ine do-

stupností zboží, který je vhodný především pro uživatele, kteří nemají 

možnost nonstop internetového připojení. Aktualizace se provede opět 

jednoduchým způsobem: Soubor – Aktualizovat OFFLINE soubor

s dostupností položek – Stáhnout z internetu.

Užitečnou a důležitou aktualizací je bezesporu aktualizace rabatových 

podmínek uživatele IC_Katalogu – zákazníka Inter Cars. Tuto aktualizaci 

je nyní také možno provést kdykoliv volbou Soubor – Aktualizace ra-

batových podmínek – Stáhnout z internetu. 

V předešlých vydáních jsme zde popisovali možnosti tvorby objednáv-

ky. K široké skále těchto možností, které objednávkový modul nabízí, 

nyní přibyla další. Tou je úprava importu z často používaného formátu 

– Microsoft Excel. Formát souboru pro import je velmi jednoduchý – 

v prvním sloupci je číslo zboží (objednací číslo Inter Cars) a v druhém 

sloupci je počet kusů. Import objednávky pak probíhá následovně: vý-

běr z nabídky panelu nástrojů Objednávky – Nové nebo klávesovou 

zkratkou Ctrl+N a následně Objednávky – Import ze souboru.

V současné době nabízí IC_Katalog také možnost stahování prodejních 

dokumentů ze systému Inter Cars prostřednictvím IC_Katalogu. Například 

fakturu je možné stáhnout následujícím způsobem: volba Komunikace 

– Stáhnout fakturu z Inter Cars (není-li zákazník přihlášen, je v tomto 

okamžiku potřebné se přihlásit) – volba časového intervalu vystavení fak-

tury (datum od a datum do) – Stáhnout dokument. Zobrazený doku-

ment je možné exportovat do formátů XML, DBF, TXT či XLS anebo ho lze 

přímo vytisknout v přehledné sestavě.

Aktualizace IC_Katalogu

Aktualizace offl  ine skladu

Aktualizace rabatových podmínek

Import o objednávky

Stahování prodejních dokumentů
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Inter Cars Brno
Šmahova 111

627 00  Brno-Slatina

 Tel.:  545 421 601-3
 Fax:  545 421 600
 Mobil:  724 564 001
 E-mail:  brno@intercars.cz

Inter Cars České Budějovice
Okružní 7

370 01  České Budějovice

 Tel.:  387 222 393-6
 Fax:  387 420 294
 Mobil:  739 079 460
 E-mail:  ceske.budejovice@intercars.cz

Inter Cars Hradec Králové
Bieblova 133

500 03  Hradec Králové

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

Inter Cars Jihlava
Buková 555/1
586 01  Jihlava

 Tel.:  561 116 405-6
 Mobil:  731 656 127
 E-mail:  jihlava@intercars.cz 

Inter Cars Olomouc
U Cukrovaru 13

770 10  Olomouc

 Tel.:  585 150 355
 Fax:  585 313 456
 Mobil:  602 959 606
 E-mail:  olomouc@intercars.cz

Inter Cars Ostrava
Vratimovská 659

718 00  Ostrava – Moravská Ostrava

 Tel.:  596 237 386-7
 Fax:  596 237 334
 Mobil:  602 201 224
 E-mail:  ostrava@intercars.cz

Inter Cars Plzeň
Slovanská alej 24

301 00  Plzeň

 Tel.:  377 449 153
 Fax:  377 447 178
 Mobil:  602 185 771
 E-mail:  plzen@intercars.cz

Inter Cars Praha I
Za Mototechnou 1375/7

155 00  Praha 5 – Stodůlky

 Tel.:  251 616 779
 Fax:  251 618 265
 Mobil:  731 157 227
 E-mail:  praha@intercars.cz

Inter Cars Praha II
Vídeňská 452

252 42  Praha – Vestec

 Tel.:  244 400 005
 Fax:  244 400 190
 Mobil:  724 805 884
 E-mail:  praha.vestec@intercars.cz

Inter Cars Praha III
Dopraváků 749/3

184 00  Praha 8 – Dolní Chabry

 Tel.:  284 686 753-4
 Fax:  284 686 755
 Mobil:  721 999 991
 E-mail:  praha.chabry@intercars.cz

Inter Cars Velké Meziříčí
Ostrůvek 30

59 401 Velké Meziříčí

 Tel.:  556 521 155
 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 Ústí nad Labem
Hoření 2472/14

400 11 Ústí nad Labem

 Tel.:  475 209 969
 Fax:  475 207 196
 Mobil:  724 586 444
 E-mail:  ustinadlabem@intercars.cz
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8 denní pobyt v exotickém Vietnamu

8 denní poznávací zájezd do Egypta

Lyžování v Alpách

8 denní pobyt v exotickém Vietnamu

Věrnostní program společnosti Inter Cars

Překvapení


