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VIP Prémie Inter Cars
Nový věrnostní program určený všem obchodním partnerům, 
registrovaným v některé z našich poboček. Jeho cílem je 
zpříjemnit Vám život, odměnit Vás za Vaši loajalitu a upevnit tak 
naše společné obchodní partnerství.

Co ve VIP Prémii Inter Cars naleznete?

 Cestování s Inter Cars
  relaxační pobyty u moře
  lyžování v alpských střediscích
  pobyty v exotických zemích
  nově i sportovní zážitky a aktivity

 Z dalších bonusů vybíráme:
  garážová technika a servisní vybavení 
    ze sortimentu Inter Cars
  počítače a elektronika
  sportovní vybavení a oblečení
  zahradní technika
  ruční nářadí a mnoho dalšího

Nabídku VIP Prémie budeme průběžně doplňovat a přinášet Vám přesně to, co je pro Vás zajímavé!
Podmínky a další informace naleznete na:  www.vippremie.cz
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ŽIVOT JE BOJ, ALE MUSÍ BÝT FÉR

Vážení a milí čtenáři,

tato věta mě napadá, když se ohlédnu za nedávnou dobou. Bohu-
žel však musím konstatovat, že druhá část věty je spíše opakem, 
tedy že sice „Život je boj, ale ten boj je nefér". Zejména následující 
příklady tomu jsou dokladem.
Co vede politiky k tomu, aby například při volbě prezidenta pou-
žívali nekorektní informace až lži k poškození svého protivníka tak, 
aby ovlivnili „ovčany“ této země, se snahou získat co největší počet 
hlasů zaručující post hlavy státu?
Jaké byly úmysly prezidenta Klause při definici pravidel/nepravidel 
své ammestie. Dal šanci lidem, kteří udělali chybu, aby byli lepšími, 
nebo podlehl tlaku vlivných lidí, kteří tak definitivně mohli konstato-
vat, že se vyhnuli vězení?
Byla síla vítězství, slávy a peněz tak mocná, že totálně vypnula svě-
domí i tak bezpochyby nejlepšímu cyklistovi všech dob Lanci Arm-
strongovi a lidem kolem něj k tomu, aby ke svým triumfům použil 
doping?
Je to smutné a na první pohled poměrně dost bezvýchodný stav, 
který jakoby naznačuje, že jediná cesta jak v životě bojovat je použí-
vat nedovolených nebo neférových prostředků. 
A myslíte si, že se to týká jen politiky, sportu nebo třeba ekonomiky? 
Ne, bohužel nemusíme chodit tak daleko. V autobranži je to velmi 
oblíbený způsob jak získat obchodní příležitosti či úspěch v podni-
kání. Management distribučních firem je buď tak mladý, že nezažil 
obchod jako takový (tedy prodávat nikoliv podávat s větší a ještě 
větší slevou), nebo pocit, že se musí zalíbit svým zahraničním maji-
telům, zatemní mozek podobně jako L. Armstrongovi a je ochoten 
byznys s náhradními díly poslat do pekel svojí cenovou politikou 
„padni komu padni“. Podotýkám, že vás zákazníků se to netýká 
a musíte být tímto konáním řekněme spokojeni. Bohužel proble-
matika je hlubší.
Ale je zde mnohem větší nefér hra. Ta ze strany výrobců automo-
bilů. Už v minulých číslech jsme v našem časopisu poukazovali 
na hrozbu ze strany výrobců vozů. Jejich atak na téma aftermar-
ketu. A pokud sledujete média, tak jste toto museli zazname-
nat v nedávné době sami (například v pořadu Autosalon č. 8 
na TV Prima).
Co vede mimo jiné výrobce ŠKODA Auto k tomu, že je schopen 
motoristům sdělit, že neznačkové autoopravárenství je v zásadě 
jeden velký podvod, respektive černá díra, kde motorista nechá pe-
níze a kde mu neopraví jeho automobil. Musí to být asi s prodejem 
nových vozů a s poskytovanými službami dealerů hodně špatné, 
když při boji o zákazníka použije tyto nefér praktiky.
Já jsem však přesvědčen, že „unfair“ jednání dříve nebo později ne-
dopadne pro jeho autory dobře. Faktem však je, že se s tímto ne-
švarem Česka a i světa musí bojovat. Ale prostředky fér, to znamená 
přesvědčit motoristu, že já jako servis umím poskytnout kvalitní 
službu, použiji kvalitní náhradní díly, při opravě aplikuji normované 
pracovní postupy a časy, vůbec moje služba bude transparentní, 
příjemná a cenově dostupná. Právě toto jsou hlavní argumenty 
servisní sítě Q-SERVICE, kterou naše společnost provozuje, a nabízí 
jako férové řešení v boji o zákazníka. Je opravdu čas začít myslet ji-
nak, neboť jak se říká „kdo chvíli stál, stojí opodál“. V sekci Q-SERVICE 
se dočtete více.

Přeji Vám šťastnou ruku při volbě své budoucnosti. Život je opravdu 
boj, ale musí být fér.

S úctou
Martin Havlík
výkonný ředitel 
Inter Cars Česká republika
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Expanze společnosti Inter Cars pokračuje. Dů-
kazem toho je nová, právě otevřená poboč-
ka v Písku, která své první zákazníky přivítala 
1. března letošního roku. Na skladě o rozloze přes 
200 m2 je pro zákazníky připraveno přes 3 000 
nejžádanějších skladových položek ze sortimen-
tu náhradních dílů a příslušenství pro osobní 
a nákladní automobily i motocykly a dílenského 
vybavení k okamžitému odběru. Dalších více 
než 270 000 položek je zákazníkům k dispozici 
do druhého dne. V pátek 8. 3. proběhl v Písku raut 
k slavnostnímu otevření nové pobočky Inter Cars. 

Krátce po poledni byly pro všechny návštěvníky 
připraveny obložené mísy se sladkými i slanými 
pokrmy. Největší obdiv sklidil kromě nové po-
bočky historický gril, na kterém se připravovalo 
výborné občerstvení. Ze strany zákazníků zazně-
ly pochvalné hlasy především k velikosti skladu 
i sortimentu a také k interiéru prodejny, který pů-
sobí velmi příjemným dojmem. Celkem se na no-
vou pobočku přišlo podívat okolo 45 zákazníků. 
Někteří z nich byli již známí, ale došlo také k pře-
dání kontaktů pro další spolupráci v budoucnosti. 
Těšíme se na vaši návštěvu! 

S potěšením vám představujeme VIP Prémii –
nový věrnostní program společnosti Inter Cars, 
který navazuje na původní VIP Club a dále ho roz-
šiřuje. Protože si vážíme vaší spolupráce, loajality 
a chceme nadále upevnit společné partnerství, 
je VIP Prémie zaměřena na mnohem širší okruh 
zákazníků. 
Je pro vás připraveno široké spektrum odměn: 
od zájezdů, přes dílenské vybavení a elektroniku 
až po zahradní techniku. Do VIP Prémie se mo-
hou zapojit všichni naši obchodní partneři, kteří 
jsou registrování v některé z našich poboček.  

Více informací naleznete na stranách 4 a 5 nebo 
na www.vippremie.cz

Na konci loňského roku prošla naše stodůlecká 
pobočka výraznou rekonstrukcí interiéru i ex-
teriéru. Na zákazníky tak nyní čeká mnohem 
přívětivější a díky novému, zateplenému plášti 

i teplejší prostředí. Jak to pobočce sluší, můžete 
sami posoudit na fotkách. Přijďte se přesvědčit 
sami, těšíme se na vaši návštěvu!

Nová pobočka INter Cars v písku

vIp prémIe – Nový věrNostNí program INter Cars

pobočka praha-stodůlky jako Nová!

Kontakt:
InTER CARs PÍsEk
Jiráskovo nábřeží 24/30

397 01 písek
tel: 382 211 491

mobil: 702 089 072
e-mail: pisek@intercars.eu

Kontakt:
InTER CARs PRAHA sTOdůLky

za mototechnou 1375/7
155 00 praha 5-stodůlky

tel.: 251 616 779
mobil: 731 157 227

e-mail: praha.stodulky@intercars.cz
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Závěr loňského roku byl již 
tradičně věnován vrcholu VIP 
Clubu IC, tentokrát byly kroky 
členů VIP Clubu z Česka a Slo-
venska směrovány do karib-
ské oblasti, konkrétně na ost-
rov svobody - Kubu. Na celých 
10 dnů nám tato země poskytla azyl a ukáza-
la nám řadu ze svých krás. Ať už to byl výlet 
po stopách Ernesta Hemingwaye v Havaně 
se zastávkami v lihovarech, kde se vyrábějí 
nejznámější značky rumů, přes doutníkové 
manufaktury, Che Guevarovu Santa Claru až 
po odpočinkové Varadero. Barvitou a podrob-
nější reportáž včetně fotografií z tohoto zájez-
du, kterou jsme příznačně nazvali "Rumový 
deník aneb po stopách Ernesta Hemingwaye", 
naleznete na stranách 10 a 11.

První letošní akcí VIP Clubu IC byla už tradiční 
lyžovačka v Alpách. Stejně jako vloni jsme i le-
tos vyrazili do rakouského Nassfeldu, kde na nás 
čekalo 110 km skvěle upravených sjezdovek. Pro 
velký počet zájemců byl zájezd rozdělen do dvou 
turnusů. První se konal od 27.1. do 30.1., druhá 
skupina přijela 30.1. a lyžování si užívala do 2.2. 
Ve stejné době, na stejném místě, ale v jiném 

hotelu byli i členové slovenského VIP Clubu In-
ter Cars. Ubytování české výpravy bylo zajiště-
no v krásném hotelu Kärnten. Předností hotelu 
nebyla jen výborná kuchyně, ale také umístění 
přímo na sjezdovce. Stačilo vyjít z lyžárny, nasadit 
lyže a užívat si radost z jízdy po perfektně připra-
veném svahu. Počasí nám přálo – ideální lyžařské 
podmínky panovaly po celý týden. Pro všechny 

byl připraven bohatý doprovodný program číta-
jící slalom a různé soutěže. Chybět nemohlo ani 
každoroční stavění obří pyramidy z prázdných 
lahviček od Jägermeistera..  Více o tom, jak si 
členové VIP Clubu užívali, se dozvíte ve fotore-
portáži na straně 12. Už nyní se těšíme na další 
VIP akci, kterou bude začátkem června relaxační 
pobyt u moře v Turecku.

Exkluzivní partnerství servisní sítě Q-SERVICE 
a věrnostního programu O2 EXTRA VÝHODY 
v oblasti poskytování servisních služeb mo-
toristům pokračuje. Vzhledem k pokrytí celé 
ČR, snadnému „získání“ výhody přes internet 
nebo aplikaci v mobilním telefonu má Q-
-SERVICE k dispozici unikátní nástroj, jak oslovit 
6 500 000 zákazníků! 

Konec loňského roku a začátek letošního byl 
ve znamení zkušebního programu, v rámci kte-
rého mohli zákazníci O2 v servisní síti výhodně 
pořídit střešní boxy a nosiče lyží značky Thule. 
S blížící se jarní sezónou jsme pro motoristy při-
chystali přezutí zimních kol za zvýhodněných 
podmínek (více na www.cz.q-service.eu). Další 
akce připravujeme! 

Cuba 2012

vIp Club IC - lyŽováNí v alpáCh

o2 eXtra výhody

3

N O V I N K Y  Z E  S V Ě T A  I C



začátek každého roku byl vždy ve znamení 
nové nabídky vip Clubu. Jak se říká, změna je 
život, a tak i my jsme se rozhodli pro změnu, 
respektive inovaci. Dovolte, abychom vám 
tedy představili náš novy projekt, který jsme 
nazvali vip prémie inter Cars 2013. Jejím hlav-
ním cílem je odměnit širší okruh zákazníků 
za jejich loajalitu a nabídnout možnost výběru 
bonusů z různých oblastí podle vlastního přá-
ní a zájmu.

VIP PrémIe Inter Cars
je nový věrnostní program společnosti inter 
Cars česká republika, s. r. o., určený všem ob-
chodním partnerům, registrovaným v některé 
z našich stávajících poboček nebo v nových 
pobočkách, které během trvání věrnostního 
programu vzniknou. Jeho cílem je zpříjem-
nit vám život, odměnit vás za vaši loajalitu 
a upevnit tak naše společné obchodní part-
nerství.

Co Vám VIP PrémIe Inter Cars 
nabízí?

Cestování s VIP Clubem Inter Cars
 - relaxační pobyty u moře
 - lyžování v alpských střediscích
 - pobyty v exotických zemích
 - nově i sportovní zážitky a aktivity
Odměny v podobě: 
 -  garážové techniky a servisního vybavení 

ze sortimentu inter Cars
 - elektroniky
 - počítačů
 - sportovního vybavení a oblečení
 - zahradní techniky
 - ručního nářadí
   a mnoho dalšího

nabídku vip prémie budeme průběžně dopl-
ňovat a přinášet vám přesně to, co je pro vás 
zajímavé!

Jak se můžete do VIP PrémIe Inter 
Cars zaPoJIt a získáVat body?
základní podmínkou členství ve vip prémii in-
ter Cars je registrace na webové stránce www.
vippremie.cz 

body do programu vip prémie se vám připisují 
jednou měsíčně, a to v případě, že váš celkový 
nákup ve společnosti inter Cars česká repub-
lika, s. r. o., přesáhl v daném měsíci hodnotu 
25 000 Kč bez Dph. následně se vám obrat 
přepočítá na body: 
 
za nákup dílů pro osobní automobily:
 KAžDýCH 100 Kč = 1 BOD
za nákup dílů pro nákladní automobily:
 KAžDýCH 200 Kč = 1 BOD
za nákup garážové techniky a diagnostiky:
 KAžDýCH 200 Kč = 1 BOD
za nákup pneumatik a disků kol:
 KAžDýCH 200 Kč = 1 BOD

VIP Prémie 
2013
vážení obchodní přátelé,
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  body se vám připisují za každou realizova-
nou obchodní operaci, tzn. zboží zakou-
pené, objednané a zaplacené v cenách 
bez Dph. pokud zakoupené zboží násled-
ně vrátíte, je vám příslušný počet bodů 
odečten. v případě, že na vašem kontě 
evidujeme nezaplacené pohledávky, vy-
hrazujeme si právo na zmrazení vašeho 
konta ve vip prémii.

  body získané v jednom roce je možné sčí-
tat s body roku následujícího a můžete tak 
získat hodnotnější bonus, zároveň je mož-
né (při dostatečném počtu bodů) čerpat 
bonusy již v průběhu roku. poslední termín 
pro uplatnění bodů získaných v období 
od 1. 1. 2013 do 31. 1. 2013 je 31. 12. 2014.

  stav svých bodů zjistíte po svém přihlášení 
na webové stránce www.vippremie.cz

  body se nedají měnit za hotovost nebo 
uplatňovat k placení zboží, vyjma bonusů 
zařazených do nabídky vip prémie.

  vymáhání bonusů soudní cestou není pří-
pustné a všechna práva jsou vyhrazena.

  program platí pouze na území české re-
publiky.

Co získám regIstraCí do VIP Pré-
mIe Inter Cars 2013?
Budu pravidelně informován o: 
  stavu vip bodů na svém kontě
   bonusech, které si mohu za své body 

„ koupit“
  akcích na bonusy z vip prémie nebo ak-

cích společnosti inter Cars, při kterých 
můžu získat další eXtrA body

  zájezdech s inter Cars, termínech a jiných 
důležitých podrobnostech

Jakým zPůsobem můžete získat 
eXtra body?
v průběhu celého roku 2013 pro vás budeme 
připravovat různé prodejní akce, během kte-

rých si výrazně můžete pomoct k navýšení 
svého bodového konta a tím i k hodnotnějším 
„nákupům“!

300 EXTRA BODŮ – získá každý nový člen 
servisní koncepce Q-serviCe
150 EXTRA BODŮ – získá každý stávající člen 
servisní koncepce Q-serviCe (za předpokladu 
plnění smluvních podmínek)
100 EXTRA BODŮ – získáte, pokud si zakou-
píte licenci programu Qs proFessionAL 

Ziskem EXTRA bodů si můžete navýšit hod-
notu svého VIP účtu a tím se dostat k zají-
mavějším a hodnotnějším bonusům!

Doufáme, že vás nabídka vip prémie zaujala 
a že přispĕje k dalšímu rozvoji naší obchodní 
spolupráce.

UžÍveJte si život s námi!... stáLe pLAtÍ!

www.vippremie.cz
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Profesionální výměna spojky v OE kvalitě.

Luk RepSet® DMF je kompletní spojková sada 
pro profesioální servis – obsahuje dvouhmotový 
setrvačník, přítlačný kotouč nebo SAC spojku, 
spojkovou lamelu, vypínací ložisko, případně 
sadu speciálních šroubů a příslušenství.

V nabídce je více než 80 referencí pro vozy: Audi,
BMW, Chrysler, Citroën, Fiat, Ford, Lancia, 
Peugeot, Renault, Seat, Škoda, Toyota, 
Volkswagen. 

Vaše výhody:
• všechny potřebné díly najednou
• záruka od jednoho dodavatele
•  100% testovaná OE kvalita všech komponentů

Technické informace na internetovém portálu:
 

www.Schaeffler-Aftermarket.com

LuK RepSet® DMF
Spojková sada „All inclusive“.
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Technické informace na internetovém portálu:
 

www.Schaeffler-Aftermarket.com

LuK RepSet® DMF
Spojková sada „All inclusive“.

Profesionální výměna spojky v OE kvalitě.

Luk RepSet® DMF je kompletní spojková sada 
pro profesioální servis – obsahuje dvouhmotový 
setrvačník, přítlačný kotouč nebo SAC spojku, 
spojkovou lamelu, vypínací ložisko, případně 
sadu speciálních šroubů a příslušenství.

V nabídce je více než 80 referencí pro vozy: Audi,
BMW, Chrysler, Citroën, Fiat, Ford, Lancia, 
Peugeot, Renault, Seat, Škoda, Toyota, 
Volkswagen. 

Vaše výhody:
• všechny potřebné díly najednou
• záruka od jednoho dodavatele
•  100% testovaná OE kvalita všech komponentů

Technické informace na internetovém portálu:
 

www.Schaeffler-Aftermarket.com

LuK RepSet® DMF
Spojková sada „All inclusive“.
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Těsnění víka hlavy válců
EL461680

AFD 2018 – anaerobní plošné těsnění (červené) je stabilní těsnicí hmota, 
která neobsahuje rozpouštědla. Při vyloučení přístupu vzduchu (anaerobní 
prostředí) a při styku s kovovými spojovanými součástmi se tvoří tvrdnoucí 
těsnicí film, jenž je odolný proti působení médií a zvýšeným teplotám. 
Přesto umožňuje bezproblémovou demontáž součástí. Na rozdíl od běžných 
plošných těsnicích materiálů nedochází při přímém styku s kovy ke ztrátě 
pevnosti šroubových spojení následkem „sedání“ materiálu.

Zpracování a použití
Těsnicí plochy je nutno vyčistit a odmastit lihem anebo 
podobnými rozpouštědly.
Jen čisté a odmaštěné plochy jsou zárukou spolehlivého 
utěsnění, resp. přilnutí těsnicí hmoty. Stlačením 
vlnovcové lahvičky naneste prostředek AFD 2018 
jednostranně na těsnicí plochu, a to po celé její délce. 
Poté součásti smontujte. Plocha se nemusí nechávat 
odvětrat. Doporučujeme, abyste motor před uvedením 
do provozu ponechali po dobu přibližně dvou hodin 
v klidu, těsnicí účinek však nastupuje okamžitě. 

Příklad použití 

Alfa Romeo 1.8 TBi
Audi | Seat | Škoda | VW 1.2 TFSI
Audi | Seat | Škoda | VW 1.4 TFSI
Audi | Seat | Škoda | VW 1.6 FSI
Audi | Seat | Škoda | VW 1.8 TFSI
Audi | Seat | Škoda | VW 2.0 TDI 16V
Audi | Seat | Škoda | VW 2.0 TFSI
Mercedes-Benz M 272
Mercedes-Benz M 273
Mercedes-Benz OM 642
Seat | Škoda | VW 1.2 8V/16V
Seat | Škoda | VW 1.4 8V/16V
Seat | Škoda | VW 1.6 8V/16V
Volvo B5204
Volvo B5234
Volvo B5244

ElringKlinger AG | Divize Náhradní díly | Max-Eyth-Straße 2 | D-72581 Dettingen/Erms
Telefon +49 7123 724–799 | Telefax +49 7123 724–798 | elring@elring.de | www.elring.de 

Informace o příslušných vozidlech, resp. 
motorech získáte kdykoli ve webovém katalogu 
Elring (E-KAT) na adrese www.elring.de 
a v systému TecDoc na adrese www.tecdoc.net.

 www.elring.de
i



HaVarIJNÍ POJIŠTĚNÍ
VOzIdEL

Nabízíme výhodné havarijní pojištění motorových vozidel.
Naše pojištění je přehledné a poskytuje účinnou ochranu před
následky případných škod na vozidle.
Klient si může „sestavit“ pojištění podle svých představ
z nabízených variant.
K našemu havarijnímu pojištění dostává klient jako bonus
asistenční služby zdarma.

Servisní pojišťovna také nabízí speciální produkt pojištění -
CLaSSIC VINTaGE. Jedná se o havarijní pojištění historických
vozidel – veteránů.

SAMOHÝL MOTOR HOLDING a.s.

infolinka zdarma - 800 149 235 • www.servisnipojistovna.cz
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Historie společnosti KYB sahá do roku 1919, 
kdy Shiro Kayaba v Japonsku založil Výzkumné 
centrum Kayaba. V roce 1927 vznikla Kayaba 
Seisakusho specializovaná na hydraulické tlu-
miče a další díly pro letadla, roku 1935 pak byla 
založena Kayaba Manufacturing Co., Ltd. Díky 
stabilnímu rozvoji byla společnost roku 1959 
zapsána na tokijské burze cenných papírů, kde 
je zavedena dodnes. Ani tím se však rozvoj sa-
mozřejmě nezastavil – v roce 1974 v USA vznikla 
dceřiná obchodní společnost, o dva roky poz-
ději se tlumiče KYB začaly vyrábět v Indonésii 
a roku 1983 ve Španělsku. Růst pokračoval ote-
vřením závodů a prodejních společností v Ně-
mecku či Thajsku, v novém tisíciletí se produkce 
KYB rozšířila také do Vietnamu a Číny. 

A co vývoj v posledních letech? Rok 2005 při-
nesl novou celosvětovou vizi a přijetí obchodní 
značky KYB za oficiální název společnosti. Rok 
2009 pak významnou změnu pro Evropu, když 
v Krefeldu u Düsseldorfu vzniklo regionální za-
stoupení KYB Europe. To společně s šesti dalšími 

evropskými pobočkami zajišťuje služby a do-
stupnost výrobků KYB pro zákazníky v Evropě, 
Africe a na Blízkém východě.

V současnosti koncern KYB provádí v celosvě-
tovém měřítku výzkum a vývoj, zavádí nové 
hydraulické technologie pro letecký, železniční, 
lodní a automobilový průmysl a vyváží své pro-
dukty do stovky zemí. Tyto aktivity zajišťuje tým 
více než 8 200 pracovníků, kteří korporaci gene-
rují roční obrat převyšující 2,6 miliardy dolarů. 
Těžiště výroby tvoří stále tlumiče určené pro 
automobily – 60 % obratu pochází právě z jejich 
prodeje. Produkce aktuálně probíhá v patnácti 
továrnách v Asii, Evropě i Severní a Jižní Ame-
rice, z nichž za rok vyjde na 75 milionů tlumičů. 
Ne náhodou KYB vlastní největší továrnu na vý-
robu tlumičů na světě v japonském Gifu. Stoletá 
tradice, moderní technologie a neustávající vý-
zkum navíc přinášejí do výroby KYB neobyčej-
nou flexibilitu – vysoká úroveň automatizace 
např. umožňuje změnu vyráběného typu tlumi-
če během pouhých patnácti vteřin. 

Pozornosti managementu KYB Corporation 
neunikla ani Česká republika, a tak u nás již 
deset let funguje výrobní závod KMCZ – KYB 
Manufacturing Czech se sídlem v Pardubicích. 
Mezi zákazníky KMCZ, která zaměstnává asi 330 
osob, patří např. kolínská automobilka TPCA, 
maďarská pobočka Suzuki, slovinské zastoupe-
ní Renaultu a řada dalších. Součástí portfolia je 
i výroba náhradních dílů pro celou Evropu. Ob-
chod s nimi zajišťuje polská kancelář, která má 
na starosti území Polska, ČR, SR a pobaltských 
států. 

Co umožnilo korporaci KYB dosáhnout tako-
vých úspěchů? Mezi důležité faktory patří vý-
robní filozofie monozukuri, kterou lze převést 
do češtiny slovy zručnost, sebekázeň a krea-
tivita. Z tohoto duchu vychází i firemní motto 
„Our precision, your advantage“. Nevěříte, že to 
funguje? Tak věřte, čísla totiž hovoří jednoznač-
ně: Každý druhý automobil koupený v Japonsku 
a každý pátý kdekoliv jinde na světě je vybaven 
tlumiči KYB. A to už něco znamená… 

Světové tlumiče
s japonskou filozofií

Kolik firem se může ve svém oboru pochlubit přídomkem „světový 
lídr na  trhu“? KYB Corporation do  téhle exkluzivní společnosti pa-
tří. Je totiž jedním z největších výrobců tlumičů pro automobilový 
průmysl a v  jejích závodech se každý týden vyrobí více než milion 
těchto důležitých dílů.

kyB Europe (polská kancelář)
Tama Pomorzanska 1, 70-030 Szczecin

Telefon: 91 887 61 11
Fax: 91 431 89 53

E-mail: info.polska@kyb-europe.com
www.kyb-europe.com

kyB Manufacturing Czech, s. r. o.
U Panasonicu 277,

Staré Čívice, 530 06 Pardubice
Telefon: 466 812 232

Fax: 466 812 281
www.kmcz.cz

distribuce
náhradních dílů v ČR

Dipl. Ing. Václav Uhlíř
Telefon: 377 430 140, 739 309 626
E–mail: v.uhlir@kyb-europe.com

t e x t  M i r o s l a v  M a š e k ,  f o t o  a r c h i v  K Y B

9

P Ř E D S T A V E N Í  D O D A V A T E L E



KUBA 2012
Fotoreportáž ze zájezdu VIP Clubu

Cesta po Kubě první třídou

Vyfotit se v Havaně s vlajkou nebyl problém

Noční club Tropicana… …kubánský Moulin Rouge

Město Santa Clara je zasvěceno Ernestu "Che" Guevarovi K vodopádům jsme vyrazili těmito 
vojenskými náklaďáky

Fidelova ochranka v akci

La Bodeguita del Medio

Mojito tu popíjel i Ernest Hemingway

Výhled na záliv v Havaně

Ani o přátelské polibky nebyla nouze

Kdo by nechtěl řídit tento kabriolet? Najde se tu někde mechanik?

Guantanamera, Guajira Guantanamera

Trinidad – město zapsané do UNESCO

Doutníčky, kafíčko, rumíček
 – pohoda "Made in Cuba" :)

Krokodýlí farma na cestě do Varadera Pláž ve Varaderu

Zastávka na cestě do Cayo Blanco – delfíni Cayo Blanco a náš katamarán…
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Den první – letadlo: 10hodinový let z Paříže 
do hlavního města República de Cuba, Havany, 
si bylo třeba zkrátit, a tak jsme už na cestě začali 
objevovat kouzlo kubánského "zlatého moku" –
rumu značky Havana Club. V letadle, v místě úni-
kového východu, jsme si našli prostor pro místo 
našich setkání, a tak se rázem sedadla, která se 
zdála před letem velmi atraktivní, změnila "díky" 
postávajícím slovenským a českým turistům 
na nepříliš pohostinná. Pilot letadla však velmi 
rychle pochopil, že započatou párty dokáže roz-
pustit jedině aktivním hledáním turbulencí, což 
se mu naneštěstí i dařilo.

Den druhý – La bodeguita del medio: Přesou-
váme se "tabákovou cestou" do nejzápadnější 
provincie ostrova Pinar del Río, kde se pěstuje 
nejkvalitnější tabák na světě. Vcházíme do továr-
ničky – manufaktury vyrábějící doutníky a po-
prvé jsme obeznámeni s výrobním procesem 
slavných doutníků. Cestujeme po údolí Viňales 
Valley, které je obklopeno horami a skalními 
útvary, tzv. Mogotes, v zajetí úžasné přírody se 
plavíme indiánskou podzemní jeskyní Cueva 
del Indio. Místní lidé jsou přátelští, s radostí nám 
sbíjejí ze stromu kokos na ochutnání, jinde nám 
nabízejí vylisovanou cukrovou třtinu s právě utr-
ženými banány. Po nádherném dni se vracíme 
do Havany tříproudovou dálnicí – takovou ani 
doma nemáme. Večer však přišla nejlepší část 
programu, a to objevování kouzla staré Havany 
v některém z jejích legendárních nočních pod-
niků. Když jsme při vstupu spatřili Ernestův výrok 
"Moje MOJITO v La Bodega", věděli jsme, že jsme 
tu správně! Kouzlo útlého prostoru dotvářela 
kapela a známá Guantanamera střídala odrho-
vačky místní produkce! Netřeba asi zdůrazňovat, 
že mojito teklo proudem a početná česko-slo-
venská skupinka způsobila snad poprvé krůpěje 
potu na čele barmana. Pěkným zvykem je zane-
chat v Bodegitě po sobě stopu formou podpisu 
na stěnách baru, a tak sice už na vratkých, ale 
o to odvážnějších, Mojitem posílených noh, jsme 
vystoupili na barové židle a zanechali své auto-
gramy, které tam určitě zůstanou navždy. Nebo 
minimálně do první malby! Cesta zpět se nám 
trochu natáhla, protože i na Plaza de la Cated-
ral jsme našli prostor na terase zdejší restaurace 
zazpívat si s místním pouličním muzikantem 
Guantanameru mimo jiné i s českým překladem 
v nepublikovatelném znění.

Den třetí – el Floridita: Na tento den jsme se 
opravdu těšili. Prohlídka Havany v autech, která 
město brázdí už 80 let! Čtvrť Miramar, náměstí 
Revoluce, promenáda Malecón! Po obědě pěší 
prohlídka historické a koloniální části Havany. Tou-
láme se uličkami Havany, počasí je opět příjemné, 
obdivujeme nádhernou katedrálu, procházíme 
náměstími Plaza de Armas a Plaza Vieja či San 
Francisco. Nemůžeme uvěřit, že tyto překrásné 
stavby nám padají před očima. Smutný rekord, 
obden tu padne jedna budova. Procházíme ob-
chodní ulicí, ulice zpívají, tancují a my se dostá-
váme na kubánskou vlnu. Po příjemném obědě 
v doprovodu hudby a zpěvu se přesouváme 
za Hemingwayem, dáme si jeho oblíbené daiquiri 
v baru El Floridita. Večer se však do Floridita ještě 
vrátíme.

čtvrtý den: v Havaně jsme "zasvětili" tabáku 
a rumu. Ne že by to byla pro nás na Kubě novinka, 
ale takto jsme to měli v oficiálním programu zá-
jezdu a nebyla vůle se vzpírat. Začali jsme v rumo-
vém lihovaru The Boco Rum Factory, který byl za-
ložen v roce 1878 a pocházejí odtud značky jako 
Boco Rum a Legendario. Samozřejmě z obou 
jsme ochutnali a speciální "elixír" Legendario šel 
později v obchodě na dračku. V továrně na výro-
bu doutníků, jsme byli seznámeni s jejich ruční 
výrobou a samozřejmě také, jak se správně kouří. 
Sklenička rumu k doutníčku nemohla chybět, co 
na tom, že bylo stále před obědem.  Večer jsme 
měli na programu dvě zajímavé "noční destina-
ce". První byla večeře, slavné havanské restauraci 
Cefea del Oriente, o které se dá říci, že je nejlepší 
na celé Kubě! Koloniální budova zrekonstruovaná 
do typického kubánského stylu, obsluha v smo-
kingu, úžasná vína, to vše nás připravilo na bod 
dvě naší večerní prohlídky – noční klub Tropica-
na! Pokud v Paříži navštívíte Moulin Rouge, v Ha-
vaně nesmíte chybět v Tropicaně! Úžasná show 
plná skvělé kubánské hudby, tance, kostýmů 
a zábavy. Na scéně stovky tanečníků a po půlnoci 
i my z Inter Cars!

pátý den: jsme opustili Havanu a vydali se smě-
rem centrální Kuba! První zastávkou na cestě 
byla Santa Clara, místo odpočinku Che Guevary. 
Santa Clara je celkem malé město, ale s velkým 
historickým významem, protože to bylo mís-
to, kde Che Guevara přepadl vlak plný munice, 
směřující z Havany. Přepadení mělo zásadní vý-

znam pro vítězství revoluce. Další zastávkou bylo 
město Cienfuegos. Tomuto městu se oprávně-
ně, díky kráse jeho historického centra, říká Perla 
jihu a bylo vybudováno ve francouzském kolo-
niálním stylu.

Další den: byl na programu výlet do hor, do ná-
rodního parku Topes de Collantes, kde nás čekala 
procházka kolem řeky Rio Melodioso: nádherně 
zelené hory, džungle a v cíli cesty laguna s vodo-
pádem, kde jsme se mohli vykoupat. Odpoledne 
jsme se přesunuli do Trinidadu, města zapsaného 
v roce 1988 do UNESCO jako světové dědictví. 
Obklopila nás nádherná atmosféra a koloniální 
architektura města, které bylo svého času, díky 
obchodu s třtinovým cukrem, nejbohatší na Kubě! 
Dlouho jsme neměli zmíněný rum, ale samozřej-
mě ten nesměl chybět při jakékoliv návštěvě. V Tri-
nidadu jsme si ho vychutnali v drinku nazvaném 
La Chanchanchara, jehož hlavní složkou byl i džus 
z cukrové třtiny. Na závěr dne nás čekala vyhlídka 
na město a výlet do údolí cukrovarů.

Naše "aktivní" část výletu se chýlila ke konci a už 
jsme měli před sebou jen leháro na Varaderu. Ces-
tou tam jsme si ještě dali zastávku v Zátoce sviní; 
prý opravdu, když přišli první Španělé, bylo tam 
hodně vepřů, dnes je to místo historicky také spo-
jeno hlavně s kubánskou revolucí. Druhá zastávka 
na krokodýlí farmě byla spojená s ochutnávkou 
krokodýlího masa. Pár fotek s těmito plazy, sa-
mozřejmě z přiměřené dálky a za plotem, a už se 
nemůžeme dočkat pěti hvězdiček bílé písečné 
pláže na Varaderu.

osmý den: Hotel paráda, pláž "under Recon-
struction". Nevadí, místo pro volejbal jsme si našli, 
abychom jen tak nezaháleli, a začali jsme naplno 
využívat all inclusive program. A hezký, ničím ne-
rušený den za námi. Druhý den ráno jsme měli 
naplánovaný výlet katamaránem na ostrov Cayo 
Blanco, jak jsme však brzy ráno zjistili, byl to jen 
nácvik, zda dokážeme takto brzo vstát, a výlet se 
přesunul na další den. A tak pokračujeme v all 
inclusive barovém programu.

Desátý den: Výlet na Cayo Blanco může začít, 
v zelených stejnokrojích se nalodíme na katama-
rán! První zastávka, delfíni! Pro většinu účastníků 
asi největší zážitek. Opravdu jsme žasli, co se tato 
stvoření dokáží naučit! Jako bolestné za včerejší 
nezdar jsme získali každý krásné fotky s delfínem 
a vyrazili jsme směr bílý písek na ostrově. Počasí 
nám příliš nepřálo, a tak jsme se na ostrově dlou-
ho nezdrželi. Nenechali jsme si však zkazit náladu 
a také díky posádce se na lodi rozběhla docela 
slušná párty, na níž se rumem opět nešetřilo.

poslední den: jsme ještě dopoledne využili po-
slední sluneční paprsky a obrovské vlny, které 
nám moře připravilo na rozloučenou, a vydali se 
na cestu domů! Opouštíme Kubu, ostrov svobo-
dy, pohody, plný kontrastů – bídy i radosti. Adios 
Cuba!

Rumový deník,
aneb po stopách Ernesta Hemingwaye!
Rok 2012 se chýlil ke konci, a tak bylo načase zakončit cestování s VIP 
Clubem Inter Cars 2011. A protože se říká, nejlepší nakonec, vydali 
jsme se tedy na ostrov svobody – Fidelovu Kubu!
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Lyžování s VIP Clubem 2012 - Nassfeld, Rakousko

Hodně sněhu a sluníčka - co víc si přát
Je dobojováno, vyhlašování 
vítězů může začít!

Oblíbená hra "Balonky" v plném proudu
 Ve slalomu obhájil loňské vitěztví 
Marek Aulehla. Gratulujeme!

Trocha adrenalinu a extrémních 
sportů – štěfetový běh na bungee 
laně

Stavba pyramidy z prázdných lahviček 
od Jägermeistera je již tradicí

Nassfeld se s námi rozloučil
pořádnou chumelenicí Tak zase za rok!

Po sportovních výkonech 
je nutné doplnit tekutiny. Flying 
Hisch – drink No 1!

To jsou panorámata! Západ slunce byl odměnou všem, kdo 
zůstali na afterparty  po skončení soutěžního programu

A nemohla chybět ani pořádná 
česko-slovenská párty

Po vyhlášení výsledků byl zahájen zábavný program se spoustou her 
a soutěží. V přetahované nám Slováci vrátili porážku ze slalomu.

Průjezd cílem, každý ze sebe 
ždímal maximum

V takovém počasí by byl hřích nepřipravit
závody v obřím slalomu

Atmosféra krátce 
před startem byla výborná

Letos nám počasí opravdu přálo - začátek slunečného dne 
a vlastně i celého týdne!

Ideální lyžařské  podmínky 
panovaly po celý týden

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

>  Krátký systém značení D-Power pro snadné skladování 
>  Výborná technologie žhavících svíček a know-how z oblasti OE
> Široké pokrytí trhu

Optimální ochrana
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Připraveni na horko ?
Zůstaňte cool s Nissens

Teplo je za dveřmi - takže se ujistěte, že váš sortiment 
zahrnuje všechny produktové novinky dostupné na trhu ! Pro 
tento rok disponuje Nissens ještě širším sortimentem než 
dříve a to především díky rozšíření o AC kompresory.

Pro tuto sezónu jsme uvedli na trh 237 nových AC 
produktů, které zahrnují 1078 OE čísel a aplikací.

www.nissens.com/catalogue
Prohlédněte si 100%  aktualizované online katalogy!
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Co nabízíme?
▪   spojení se silným a spolehlivým 

partnerem v oblasti dodávek 
náhradních dílů

▪�   stabilní zázemí celoevropské sítě
▪�  speciální nákupní podmínky a bonusy
▪�   společný a cílený marketing na 
  celostátní i regionální úrovni
▪�   výraznou fi nanční podporu, reklamu, 
  marketing a vybavení autoservisu
▪�   kompletní softwarové řešení pro 

profesionální autoservis QS Professional
▪�   členství ve VIP Clubu Inter Cars
▪   pravidelná odborná školení
▪  zapojení do fl eet programu IC

Vaše předpoklady
▪�   nezávislý autoservis
▪�   minimálně 4 servisní stání a 2 dílenské 
  zvedáky
▪   potřebné servisní vybavení pro diagno stiku
  systémů a odbornou montáž dílů
▪�   poskytování širokého spektra profesionálních
  služeb
▪�   samostatné prostory pro příjem zakázek
▪�   parkovací místa pro zákazníky servisu
▪�    zájem na stabilním rozvoji fi rmy, včetně 

stabilizace pracovníků a jejich odborného 
vzdělávání

Staňte se členem evropské sítě 
profesionálních autoservisů!

Co nabízíme?
▪   spojení se silným a spolehlivým 

partnerem v oblasti dodávek 
náhradních dílů

▪�   stabilní zázemí celoevropské sítě
▪�  speciální nákupní podmínky a bonusy
▪�   společný a cílený marketing na 
  celostátní i regionální úrovni
▪�   výraznou fi nanční podporu, reklamu, 
  marketing a vybavení autoservisu
▪�   kompletní softwarové řešení pro 

profesionální autoservis QS Professional
▪�   členství ve VIP Clubu Inter Cars
▪   pravidelná odborná školení
▪  zapojení do fl eet programu IC

Vaše předpoklady
▪�   nezávislý autoservis
▪�   minimálně 4 servisní stání a 2 dílenské 
  zvedáky
▪   potřebné servisní vybavení pro diagno stiku
  systémů a odbornou montáž dílů
▪�   poskytování širokého spektra profesionálních
  služeb
▪�   samostatné prostory pro příjem zakázek
▪�   parkovací místa pro zákazníky servisu
▪�    zájem na stabilním rozvoji fi rmy, včetně 

stabilizace pracovníků a jejich odborného 
vzdělávání

Staňte se členem evropské sítě 
profesionálních autoservisů!
pomůžeme vám obstát
ve stUpŇUJÍCÍm se tLAKU
znAčKovýCh servisů! 

nAbÍzÍme vám vÍC
než ostAtnÍ servisnÍ KonCepty

vAŠe bUDoUCnost? Q-serviCe!



Co nabízíme?
▪   spojení se silným a spolehlivým  

partnerem v oblasti dodávek  
náhradních dílů
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▪   potřebné servisní vybavení pro diagno stiku
  systémů a odbornou montáž dílů
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Profesionální softwarové řešení pro správu a řízení zakázek autoservisu, vyvinuté společ-
ností Inter Cars ve spolupráci s renomovanými firmami Dat Czech Slovak, TecDoc a Indas.

QS Professional byl vytvořen speciálně pro potřeby autoservisu. Jedná se o unikátní nástroj, který v České republice, resp. i celé 
střední a východní Evropě nemá obdoby. Největší výhodou je propojení několika samostatných modulů do jednoho systému, 
čímž usnadňuje práci a šetří čas. 
Výběr vozidla a náhradních dílů probíhá na základě rozklíčování VIN kódu a je doplněn rozsáhlou technickou dokumentací včetně 
výkresů. To vylučuje možný omyl při určování správného dílu. Po identifikaci vozidla a náhradních dílů vytvoříte během několika 
okamžiků kalkulaci dle normohodin stanovených výrobcem vozidla. Software je také on-line napojen na sklady Inter Cars, takže 
vždy víte, jaké díly a jejich alternativy máte momentálně k dispozici. Na závěr se každá kalkulace uloží do databáze, takže při příští 
návštěvě stačí jen zadat SPZ nebo VIN vozidla a hned víte, jaké opravy se na něm v minulosti prováděly.     

hlavní výhody Qs professional jsou:  

 správa a řízení zakázek
 úspora času a nákladů při: 
 o  vyhotovení zakázky – během pár minut profesionální kalkulace na základě normohodin výrobce, uznávaná pojišťovnou
 o identifikaci náhradních dílů – přesná identifikace dílů na základě VIN kódu
 o objednávání náhradních dílů – správa skladu, automatické objednávání, on-line disponibilita
  fakturace – přehledná faktura s rozpisem práce a náhradních dílů =  větší transparentnost zakázky pro koncového zákazníka
 vytváření databáze zákazníků

Qs professional – ceník*
Popis služby Běžná cena Cena pro Q-SERVICE

Základní licence – 2 uživatelé 19 999 Kč ZDARMA**

Každý dodatečný uživatel 3 500 Kč 3 500 Kč

Vývoj SW, údržba , update 2 500 Kč/rok    1 250 Kč/rok

IT podpora – práce programátora 800 Kč/hod. 600 Kč/hod.

IT podpora – výjezd 9,50 Kč/km + hodinová sazba 9,50 Kč/km + hodinová sazba

*cena se vztahuje pouze na QS Professional, nezahrnuje modul SilverDAT pro identifikaci vozidla na základě VIN kódu
** zdarma při splnění smluvních podmínek konceptu Q-SERVICE
Uvedené ceny jsou bez DPH. Pro více informací kontaktujte svého obchodního zástupce nebo nejbližší pobočku Inter Cars, případně projektového manažera, pana 
Martina Dudu – mobil: 606 031 953, e-mail: martin.duda@intercars.eu
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TRUCK

Q-serviCe nově i pro trUCK & bUs. 
Chystáme otevření prvního Q-SERVICE Truck, další budou brzy následovat. Chcete se i vy stát 
Q-S Truck servisem?
Pro více informací kontaktujte Miroslava Žampacha (e-mail: Miroslav.zampach@intercars.eu, 
Mobil: 606 761 701). 
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Mezinárodní servisní síť Q-SERVICE připravila pro všechny motoristy unikátní mobilní aplikaci pro 
„chytré telefony“ s operačním systémem Android. Jedná se o nepostradatelného průvodce na ces-
tách v Čechách i zahraničí!

Premiéra této aplikace proběhla na již zmiňovaném INTER CARS EXPO 2012 a byla součástí prezen-
tací konceptu Q-SERVICE. 

 Co aplikace přináší? Uživatelské rozhraní je přehledně rozděleno do čtyř částí:

  novinky: přehled novinek a akcí v síti Q-SERVICE (například informace o sezonních  
prohlídkách za zvýhodněné ceny nebo o nových autoservisech)

 
  Rady: základní informace pro motoristy co dělat v případě poškozené pneumatiky, či když se roz-

svítí některá z kontrolek na palubní desce. Obsahuje i část "Předpisy v zahraničí", kde jsou dopravní 
předpisy a zvláštnosti v ostatních zemích Evropy.

  servisy: kompletní seznam servisů, řazený dle vzdálenosti od vaší aktuální polohy. U žádného 
servisu nechybí nabídka služeb, kontakt s možností přímého volání nebo poslání SMS, zobrazení 
na mapě nebo spuštění navigace přímo k vybranému autoservisu.

  Výhody: přímé propojení na aplikace: 
 – O2 EXTRA VÝHODY – mnoho slev nejen v síti Q-SERVICE
 – McDonald´s – kdyby vás po cestě přepadl hlad

Aplikace je průběžně aktualizovaná a rozšiřovaná. V současné době již zahrnuje i servisy na Slovensku a postupně budou přibývat i další země, ve kterých 
Q-SERVICE působí. Je to další doplněk, který zapadá do celkové koncepce nového směru, kterým se bude servisní síť ubírat. 

Q-sERVICE aplikace pro mobilní telefony
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▪�  speciální nákupní podmínky a bonusy
▪�   společný a cílený marketing na 
  celostátní i regionální úrovni
▪�   výraznou fi nanční podporu, reklamu, 
  marketing a vybavení autoservisu
▪�   kompletní softwarové řešení pro 

profesionální autoservis QS Professional
▪�   členství ve VIP Clubu Inter Cars
▪   pravidelná odborná školení
▪  zapojení do fl eet programu IC

Vaše předpoklady
▪�   nezávislý autoservis
▪�   minimálně 4 servisní stání a 2 dílenské 
  zvedáky
▪   potřebné servisní vybavení pro diagno stiku
  systémů a odbornou montáž dílů
▪�   poskytování širokého spektra profesionálních
  služeb
▪�   samostatné prostory pro příjem zakázek
▪�   parkovací místa pro zákazníky servisu
▪�    zájem na stabilním rozvoji fi rmy, včetně 

stabilizace pracovníků a jejich odborného 
vzdělávání

Staňte se členem evropské sítě 
profesionálních autoservisů!
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Autoservis Vacek Kontakty: Nabídka služeb:

MOBIL:  777 031 742

251 66 Mirošovice
Hlavní

vilibald.30@seznam.cz
www.q-service.eu

Otevírací doba
po–pá: 8:00–17:00
so: 8:00–12:00

  mechanické opravy
  údržba a prohlídky dle servisního plánu 

vozidla
  opravy autoelektriky
  pneuservis
  servis klimatizací
  měření emisí 
  diagnostika sériová (OBD, EOBD)
  zajištění měření emisí
  příprava a zajištění STK
  karosářské opravy (drobné, bez rovnacího 

rámu)

  diagnostika podvozku (geometrie)
  výměny autoskel – autosklo servis
  mytí vozu a interiéru
  montáž autodoplňků
  prodej náhradních dílů a autodoplňků
  zapůjčení náhradního vozidla
  vyzvednutí a přistavení vozu (pick-up 

service)
  autobazar
  prodej pneu
  montáž:  tažných zařízení, zabezpečení, 

parkovacích senzorů, HF, rádií

TIRET s.r.o. Kontakty: Nabídka služeb:

MOBIL:  605 203 655

508 01 Hořice
čelakovského 2122

Q-service@tiret.cz
www.tiret.cz

Otevírací doba
po–pá: 7:00–17:00
so: zavřeno

  mechanické opravy
  údržba a prohlídky dle servisního plánu vozidla
  opravy autoelektriky
  pneuservis
  servis klimatizací
  měření emisí 
  diagnostika sériová (OBD, EOBD)
  příprava a zajištění STK
  karosářské opravy
  lakýrnické práce (drobné)
  diagnostika podvozku (geometrie)
  diagnostika brzd (válcová/plošinová zku-

šebna)
  výměny autoskel – autosklo servis

  montáž zabezpečení vozidel
  tuning, chiptuning
  mytí vozu a interiéru
  montáž autodoplňků
  prodej náhradních dílů a autodoplňků
  asistenční a odtahová služba
  zapůjčení náhradního vozidla
  vyzvednutí a přistavení vozu (pick-up service)
  vyřízení pojistných událostí
  přijímané platební karty (VISA, Master Card, 

Maestro…)
  lakování v lakovacím boxu – smluvně
  leasing
  prodej nových vozidel a autobazar

Autoservis Milota Kontakty: Nabídka služeb:

MOBIL:  602 823 374

588 13  Polná
Záborná 86

milotaz@volny.cz
www.autoopravna-milota.wz.cz

Otevírací doba
po–pá: 7:00–11:00
 11:30–17:00
so: zavřeno

  mechanické opravy
  údržba a prohlídky dle servisního plánu 

vozidla
  opravy autoelektriky
  pneuservis
  servis klimatizací
  diagnostika sériová (OBD, EOBD)
  diagnostika systémů (osciloskop)
  zajištění měření emisí
  příprava a zajištění STK

  karosářské opravy (drobné, bez rovnacího 
rámu)

  diagnostika podvozku (geometrie)
  diagnostika brzd (válcová/plošinová zku-

šebna)
  výměny autoskel – autosklo servis
  mytí vozu a interiéru
  montáž autodoplňků
  prodej náhradních dílů a autodoplňků

Autoservis Kolouch Kontakty: Nabídka služeb:

MOBIL:  606 942 018

594 42 Měřín
Pustina 414

autoservis@auto-kolouch.cz
www.auto-kolouch.cz

Otevírací doba
po–pá: 7:00–12:00
 12:30–15:30
asistence nonstop
so: zavřeno

  mechanické opravy
  údržba a prohlídky dle servisního plánu 

vozidla
  opravy autoelektriky
  pneuservis
  diagnostika sériová (OBD, EOBD)
  zajištění měření emisí
  příprava a zajištění STK
  karosářské opravy (s rovnacím rámem)
  karosářské opravy (drobné, bez rovnacího 

rámu)
  výměny autoskel – autosklo servis

  montáž zabezpečení vozidel
  montáž autodoplňků
  prodej náhradních dílů a autodoplňků
  odtahová služba
  asistenční služba
  zapůjčení náhradního vozidla
  vyzvednutí a přistavení vozu (pick-up 

service)
  vyřízení pojistných událostí
  prodej pneu
  asistenční služba NON STOP

Co nabízíme?
▪   spojení se silným a spolehlivým 

partnerem v oblasti dodávek 
náhradních dílů

▪�   stabilní zázemí celoevropské sítě
▪�  speciální nákupní podmínky a bonusy
▪�   společný a cílený marketing na 
  celostátní i regionální úrovni
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▪�   kompletní softwarové řešení pro 
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▪�   členství ve VIP Clubu Inter Cars
▪   pravidelná odborná školení
▪  zapojení do fl eet programu IC

Vaše předpoklady
▪�   nezávislý autoservis
▪�   minimálně 4 servisní stání a 2 dílenské 
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▪   potřebné servisní vybavení pro diagno stiku
  systémů a odbornou montáž dílů
▪�   poskytování širokého spektra profesionálních
  služeb
▪�   samostatné prostory pro příjem zakázek
▪�   parkovací místa pro zákazníky servisu
▪�    zájem na stabilním rozvoji fi rmy, včetně 

stabilizace pracovníků a jejich odborného 
vzdělávání

Staňte se členem evropské sítě 
profesionálních autoservisů!
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Požádali jsme některé osobnosti aftermarketu, firmy 
a sdružení SAČR a SISA o komentář nebo krátké vyjád-
ření. Jednotlivá vyjádření naleznete níže.

Bohužel jsme od sdružení SISA doposud žádné vyjád-
ření nedostali. Nevíme ani, zda na reportáž chtějí, nebo 
nechtějí reagovat. Mrzí nás, že sdružení, které dle nás má 
chránit zájmy aftermarketu a mělo by k této situaci nejví-
ce co říci, se nám a vám čtenářům oficiálně nevyjádřilo.

Martin Hroš, BMConsulting, nezávislý konzultant 
v oblasti automotive
Reakce na Autosalon na Prima Family z 23. 2. 2013: Tlak 
výrobců na motoristickou veřejnost v zájmu změny 
mínění o autorizovaných servisech se v poslední době 
stupňuje, což je vzhledem k poklesu práce a stárnutí vo-
zového parku pochopitelné. Pokud si k tomu vyberou 
reklamu, pak i standardní. Každý vidí, kdo si tuto infor-
maci zaplatil, že je to reklamní, jednostranné sdělení, 
 a může tak s touto informací správně naložit. Ale pokud 
dojde k tomu, že tyto informace, jednostranné, značně 
zkratkovité a velmi tendenční, zazní jako doporučení 
v „nezávislém“ televizním pořadu, a tváří se navíc jako 
seriózní reportáž až průzkum možností pro koncového 
zákazníka-řidiče, je to, podle mého názoru, zcela nepři-
jatelné!

Mluvím o neuvěřitelně tendenční, zkreslující a okatě 
„prodané“ reportáži o srovnání neznačkového a auto-
rizovaného servisu v Autosalonu odvysílaném na Pri-
mě Family 23. 2. 2013. Celá tato část pořadu by, podle 
mne, podle zákona měla být označena jako komerční 
prezentace. A i tak by bylo použito srovnávací reklamy 
způsobem, který je podle mne již za hranicí zákona. Ne-
lze srovnávat takto jednostranně a bez vyjádření obou 
stran. Předkládat jakési tabulky vytvořené televizním 
grafikem, z jedné strany podložené velmi spornou fak-
turou autorizovaného servisu Škoda a z druhé strany 
zcela bez udání zdroje, jako důkaz výhodnosti či nevý-
hodnosti je nepřijatelné! Navíc zcela zavádějící zkratka 
nezávislý servis – čínské díly – nelegální kopie – smrt 
v plamenech! Perla, za kterou by se nemusel stydět 
ani Goebbels. Proč nezávislý servis nedostal možnost 
nabídnout jakoukoliv službu? Proč nedostal možnost 
provést opravu a vyfakturovat ji? Když už chci něco srov-
návat… A plagiáty originálních dílů Škoda? To je přeci 
hlavně problém Škodovky a její sítě! Vždyť kam si lidé 
chodí pro originální díly a služby? Do neautorizovaných 
servisů? Asi ne!

Tam si chodí pro levnější práci, která na trhu rozhodně 
ve většině případů nepřesahuje 500 Kč za hodinu včet-
ně DPH. Takže v tabulce zmíněná částka, i když nemohu 
vyloučit, že nějaký jednotlivý nezávislý servis by takto 
účtoval, je pro mne, zvlášť bez udání zdroje informací, 
fiktivní!

Do neautorizovaného servisu si lidé chodí pro levněj-
ší, ale stále kvalitní díly. V mnoha případech naprosto 
shodné s díly originálními, ALE zabalenými a prodáva-
nými pod značkou výrobce. Nebo pro díly srovnatelné 
kvality, které jsou ještě levnější, ale přesto dostatečně 
kvalitní a v případě brzd dokonce podléhající evrop-
ským certifikacím jako ECE 90. Takové díly pocházejí 
ve většině případů od národních distributorů a ti je 
nakupují výhradně od výrobců! Takže narazit na plagiát 
originálního dílu Škoda je v nezávislém servisu mnohem 
méně pravděpodobné, protože tam tento díl málokdo 
poptává. V posledních letech jsem četl o několika požá-
rech Peugeotů 307 a několika luxusních vozů, tuším, že 
Lamborghini, z důvodů chyby při vývoji a výrobě v au-
tomobilce. Ale ani jednou jsem neslyšel o Fabii, která 
by shořela při brzdění! Takže tato část „reportáže“ je spíš 
než  skrytou reklamou a zavádějícím paskvilem šířením 
poplašné zprávy!

Ani se mi už nechce se pouštět do další polemiky a po-
ukazovat na technické nesrovnalosti ve faktuře a další. 
Kdyby redaktoři a televize přiznali, že jde o reklamu, 
a měli na čele napsáno:  „To co říkám platí automobilka, 
podle toho to vnímejte“, bylo by to ještě pochopitelné, 
byť podle mne i tak za hranou zákona o reklamě, neřkuli 
dobrého vkusu.

Myslím, že by se k této reportáži měly ozvat organizace 
SAČR a SISA s oficiálním stanoviskem a zvážit i další práv-
ní kroky. Reportáž podle mne totiž značně poškodila po-
stavení nezávislých účastníků trhu a má potenciál snížit 
jejich renomé a tržní hodnotu.

sAČR, Ing. Josef Lhoták, prezident sAČR 
Vážený pane Szotku, za zhruba 20 let činnosti Svazu 
prodejců a opravářů motorových vozidel České repub-
liky (SAČR) byly zveřejněny nebo odvysílány desítky 
materiálů týkajících se problematiky autorizovaných 
i nezávislých autoservisů, resp. kvality jejich služeb, ce-
nových relací, používání těch či oněch náhradních dílů 
apod. SAČR i já osobně jsem se k této záležitosti vyjádřil 
několikrát a to zcela jednoznačně. Velmi stručně mohu 
zopakovat to podstatné.

1. Je realitou, že v České republice (stejně jako v Evro-
pě) existují autorizované autoservisy, které svoji činnost 
vykonávají mimo jiné na základě smlouvy s výrobci či 
importéry vozidel, a autoservisy nezávislé. Mnohé z nich 
jsou ale zapojeny (i smluvně) do některého autoservis-
ního konceptu, takže v jejich případě se také jedná o ur-
čitý smluvní vztah. Rozlišení na značkové a neznačkové 
autoservisy, byť je zažité, není přesné ani správné, a na-
víc, je poněkud zavádějící.

2. Je nesporné, že jak autorizované, tak nezávislé auto-
servisy mají určitá specifika ve své činnosti, své přednosti 

a slabší stránky. Zásadně to ale nelze paušalizovat, a už 
vůbec to není možné a priori spojovat s kvalitou jejich 
služeb. Pokud už budeme chtít uvedené autoservisy 
nějak rozlišovat, pak já je nerozlišuji na autorizované 
a nezávislé, nerozlišuji je ani na velké a malé, ale chcete-
-li jen na "dobré" a "méně dobré" (diplomaticky uvede-
no). Budiž jasně uvedeno, že kvalitní služby je schopen 
poskytovat jak autorizovaný, tak nezávislý autoservis, jak 
autoservis velký, tak ten malý. Nezávislé autoservisy za-
kládali často ti nejlepší odborníci, nezávislé autoservisy 
v mnoha případech vedou vynikající odborníci, pracují 
tam kvalitní a zodpovědní mechanici, kvalitní nezávis-
lé autoservisy jsou dobře vybavené, mají požadované 
know-how a mnohdy bližší vztah ke svým zákazníkům. 
Autorizované autoservisy mají vesměs určitou úroveň 
založenou na laťce nastavené od výrobce nebo impor-
téra, mají povinné technické vybavení, zajištěná odbor-
ná školení a jsou daleko více v hledáčku nejrůznějších 
kontrolních orgánů. Také některé ceny (např. dílů, servis-
ních paketů apod.) v autorizovaných autoservisech se 
v posledních letech snížily.

3. Kvalita práce a celkové úrovně služeb autorizova-
ných i nezávislých autoservisů – to je lapidárně řečeno 
vždy v závislosti na konkrétních lidech, na jejich přístu-
pu k práci i k zákazníkům, na elementárním pořádku, 
na smyslu pro odpovědnost a snad i trochu na určité 
stavovské/řemeslnické cti atd. a neodvíjí se od toho či 
onoho vývěsního štítu provozovny. O úspěšnosti či ne-
úspěšnosti konkrétního autoservisu rozhoduje zákazník. 
Zákazníci už dnes většinou mají "své" autoservisy, kde 
jsou spokojení a volí je bez ohledu na "značkovost" 
nebo "neznačkovost". Regionálně se o dobrých auto-
servisech ví. O prosperitě autoservisu a jeho budouc-
nosti rozhodují zákazníci, ne kupříkladu masmédia. Vím, 
že roli hrají i některé další aspekty, ale zákazník je klíčový.

4. Reagovat seriózně na zveřejněné nebo odvysílané 
materiály by SAČR mohl jen v případě, že by se mohl 
zúčastnit na přípravě takových akcí a měl k dispozici 
nesporné podklady pro nezpochybnitelnou analýzu. 
Je přitom jedno, zda se jedná o materiály ve prospěch 
nebo v neprospěch autorizovaných nebo nezávislých 
autoservisů. Případně by o takovém kroku musela roz-
hodnout správní rada SAČR, kde jsou zástupci obou 
uvedených kategorií autoservisů. Mimochodem ne-
domnívám se, že by reportáž Prima Family byla tak vý-
znamná, že by mohla šmahem poškodit renomé kva-
litních nezávislých autoservisů. Případnou tendenčnost 
nebo dokonce práci na objednávku ze strany masmédií 
ovšem ponechávám bez komentáře. Stejně jako osobní 
invektivy v komentáři, který MotoFocus.cz zveřejňuje.

Libor Fleischhans – IHR-TECHnIkA, s. r. o., FCd.eu
Pravda je někde uprostřed. Není to tak dávno, kdy z au-
torizovaného servisu vyháněli starší vozy s tím, že si mají 
raději zajít někam jinam – ke "garážistům", že díly na tak 
staré auto už stejně nevedou a nyní "autorizovaní" o ta-
kové zákazníky bojují touto okatě objednanou rekla-
mou. Část zákazníků možná skutečně přejde, někdo 
z nich se třeba zase vrátí, záleží na nich a jak který servis 
kde vypadá a jak se k zákazníkům chová. Odstrašující 
příklad je zde http://www.fcd.eu/story.aspx?id=3387, 
ale nejde házet všechny do jednoho pytle, kvalitu dělají 
jen lidi a ti někdy nemají svůj den.

Neautorizované servisy budou však plnit svůj účel 
i nadále, v Německu je toho současná situace důka-
zem, protože počet nezávislých tam naopak v posled-
ních dvou letech skutečně rekordně roste. Že plagiáty 

Jsou neznačkové servisy 
opravdu horší a dražší?
Reakce na  reportáž Jak ušetřit na  servisu odvysílanou 23. 2. 2013 
v  pořadu Autosalon TV Prima Family. Přinášíme vám komentáře 
osobností aftermarketu,  které jsme s dovolením převzali ze serveru 
www.MotoFocus.cz.



nakonec každého, kdo je namontuje, poškodí, to víme 
už pár let všichni. Mimochodem právě na našem portá-
lu FCD.eu kritizujeme již dlouho "levné plagiáty" a mno-
hokrát dokládáme, jak se to může zle nevyplatit. Pokud 
si prohlédnete naše komentáře na FCD.eu, doporučuje-
me nakupovat náhradní díly, na kterých záleží z hlediska 
bezpečnosti, u značkových dodavatelů. Zde se mi zdá, 
že s tímto tématem přišla televize Prima jaksi s křížkem 
po funuse, protože většina nezávislých byla "levným dí-
lem" potrestána už v minulosti.

Na druhou stranu nejsou všichni dodavatelé dílů sva-
tí. Nebyl jsem jistě jediným, který reklamoval proslulé 
značky "xxxxline" náhradních dílů u jejich dodavatelů, 
přičemž jsem je varoval, že prodávají v této řadě sku-
tečný nekvalitní a mnohdy nebezpečný šunt. Netýká se 
to jen jednoho, ale téměř všech dodavatelů ND. Někteří 
z nich jsou dnes již po konkurzu. Fotografií na FCD.eu 
najdete dost, stačí do vyhledávače na FCD.eu zadat slo-
vo plagiát..

Abych se dotknul všech stran, měl bych podotknout, 
že nezávislé servisy někde skutečně vypadají tak, jak je 
ve spotu televize Prima vidět, a ne jinak je to mnohdy 
s jejich odborností a ne všichni nezávislí se dostatečně 
vzdělávají, přičemž zase nejde házet všechny do jedno-
ho pytle. Ty, o kterých mluvím, nepřežijí a bude to jen 
dobře. Trh je volný, a tak bych to nechal na lidech, mají 
přece oči a rozum a úsudek si udělají sami. Je to o servi-
su, jeho vybavení, pořádku, čistotě, odbornosti a zachá-
zení se zákazníky a péči, s jakou se jim trvale věnují. Já 
sám si myslím, že v očích rozumných lidí je tato reklama 
spíše úsměvná, okatá a možná i kontraproduktivní, hlav-
ně pro tu Primu a Autosalon s jejich "experty". Sám se 
na tento pořad už dlouho nedívám, nebo když, tak spíš 
jako na Silvestra.

InTER CARs
Na základě reportáže odvysílané v pořadu Autosalon 
jsme vytvořili kalkulaci na výměnu předních brzdových 
komponentů u Škody Octavia I. generace a kalkulaci 
na výměnu P a Z tlumičů u Škody Fabia I. generace. 
V kalkulaci jsme použili vždy ND, jejichž kvalita je srov-
natelná s OE (výrobce ND uvádíme v tabulce), tak aby 
nedocházelo k mystifikaci, že nízká cena dílů odpovídá 
nízké kvalitě těchto ND. Práce na jednotlivých zakázkách 
je účtována dle předepsaných normočasů, které udává 
výrobce vozidla. Takto vypracovanou kalkulaci obdrží 
každý zákazník, který navštíví kterýkoliv z našich servisů 
patřících do konceptu Q-SERVICE. Z údajů v tabulce je 

tak jasně patrné, že reportáž klamavě informovala divá-
ky o cenách ND a cenách práce, které účtuje neznač-
kový servis.

Také jedna z reakcí neznačkového autoservisu: david 
Radev – manažer autoservisu RUPEXIM
Velice nás daná reportáž rozhořčila, zejména pak pro-
to, že se považujeme za alternativu a přímou konku-
renci značkových servisů. O relevantnosti reportáže 
zde padlo již mnoho, ale jsme toho názoru, že kdyby 
situace byla opravdu taková, jak se reportáž snažila uká-
zat, tedy že ceny v autorizovaných servisech jsou nižší 
než v nezávislých (neznačkových), nemusela by daná 
značka sahat po tak nekorektním, až podlém boji proti 
nezávislým autoservisům, které pro ni dnes znamenají 
obrovskou konkurenci. Právě pravý opak je pravdou 
a vzhledem k tomu, že se úroveň mnoha nezávislých 
autoservisů a servisních konceptů za poslední roky 
zvýšila natolik, že pro řidiče a majitele vozidel jsou pl-
nohodnotnou alternativou autorizovaného servisu, kdy 
jim jsou nezávislé servisy schopny při zachování stejné 
kvality servisu nabídnout i 30% úsporu na servis jejich 
vozidel a vozových parků, vede značný přesun zákaz-
níků do nezávislých servisů velké značky k podobným 
podlým bojům.

A význam nezávislých autoservisů, jako jsme například 
my, si uvědomují samy značky i v tom kladném, neboť 
nás dnes například mnoho značek zásobuje originální-
mi díly napřímo i s dovozem dílů za takových podmínek, 
o kterých před pár lety nemohla být ani řeč.

Na druhou stranu ale konfrontace cen v neznačkových 
servisech v reportáži uvedených s těmi skutečnými, kte-
ré zde jednotliví významní členové skupiny nezávislých 
servisů uvádějí, hovoří o tom, jakou výhodu má zákazník 
při opravě vozu v nezávislém autoservisu. Tato situace 
totiž jasně ukazuje výhodu nezávislého servisu v po-
době obrovské cenové škály kvalitních značkových ná-
hradních dílů, kdy si zákazník může vybrat jak opravdu 
špičkové či až speciální nebo se zvýšenou odolností, či 
sportovní, které jsou pak dražší, než obyčejné originál-
ní (takové díly jsou asi uváděny v cenovém porovnání 
v reportáži) či díly v odpovídající kvalitě za ceny i o mno-
ho nižší, než jsou ceny originálních dílů. Například my 
v kalkulaci uvádíme nejžádanější výrobce, zdaleka ale ne 
nejlevnější. U servisu starších vozidel, u kterých již majitel 
neshledává jako efektivní investovat do servisu či si to 
nemůže dovolit, je pak kvalitní nezávislý servis skuteč-
ným řešením.

Co nabízíme?
▪   spojení se silným a spolehlivým 

partnerem v oblasti dodávek 
náhradních dílů

▪�   stabilní zázemí celoevropské sítě
▪�  speciální nákupní podmínky a bonusy
▪�   společný a cílený marketing na 
  celostátní i regionální úrovni
▪�   výraznou fi nanční podporu, reklamu, 
  marketing a vybavení autoservisu
▪�   kompletní softwarové řešení pro 

profesionální autoservis QS Professional
▪�   členství ve VIP Clubu Inter Cars
▪   pravidelná odborná školení
▪  zapojení do fl eet programu IC

Vaše předpoklady
▪�   nezávislý autoservis
▪�   minimálně 4 servisní stání a 2 dílenské 
  zvedáky
▪   potřebné servisní vybavení pro diagno stiku
  systémů a odbornou montáž dílů
▪�   poskytování širokého spektra profesionálních
  služeb
▪�   samostatné prostory pro příjem zakázek
▪�   parkovací místa pro zákazníky servisu
▪�    zájem na stabilním rozvoji fi rmy, včetně 

stabilizace pracovníků a jejich odborného 
vzdělávání

Staňte se členem evropské sítě 
profesionálních autoservisů!
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Staňte se členem evropské sítě 
profesionálních autoservisů!

Škoda octavia i ks autorizovaný servis Škoda
(podle reportáže)

neznačkový servis
(podle reportáže)

neznačkový servis
Auto rupexim

brzdové kotouče 2 2 981 3 110 2 026
brzdové destičky 1 1 420 1 476 1 255
kotvící šroub 2 10 12 12

4 411 4 598 3 293
práce 415 750 297
CeLKem 4 826 5 348 3 590

Škoda Fabia i ks autorizovaný servis Škoda
(podle reportáže)

neznačkový servis
(podle reportáže)

neznačkový servis
Auto rupexim

tlumič přední 2 2 727 3 865 3 855
tlumič zadní 2 2 693 2 892 1 994
manžeta kloubu 2 363 839 384
doraz pryžový 2 465 233
zarážka pryžová 2 534 1 029 693trubka ochranná 2 534
šrouby 20 453 565 640matice 12 356 445

8 125 9 635 7 799
práce včetně geometrie 2,5 h 1448 1 999 1 059
CeLKem 9 573 11 634 8 858

Reálné fotky z neznačkového servisu.

Reálné fotky z neznačkového servisu.

porovnání cen oprav automobilů Škoda uváděných v reportáži s neznačkovým servisem Auto rupexim



Autoservis AUTON Kontakty: Nabídka služeb:

MOBIL:  602 437 918

403 40 Ústí 
nad Labem
Havířská 360/29

autoservis@areal-uzin.cz
kubik@areal-uzin.cz    

Otevírací doba
po–pá: 8:00–16:00
so: zavřeno

  mechanické opravy
  údržba a prohlídky dle servisního plánu 

vozidla
  opravy autoelektriky
  pneuservis
  servis klimatizací
  měření emisí 
  diagnostika sériová (OBD, EOBD)
  příprava a zajištění STK
  karosářské opravy (drobné, bez rovnacího 

rámu)
  diagnostika podvozku (geometrie)
  diagnostika brzd (válcová/plošinová zkušebna)

  výměny autoskel – autosklo servis
  montáž zabezpečení vozidel
  mytí vozu a interiéru
  montáž autodoplňků
  prodej náhradních dílů a autodoplňků
  odtahová služba
  asistenční služba
  zapůjčení náhradního vozidla
  vyzvednutí a přistavení vozu (pick-up 

service)
  vyřízení pojistných událostí
  prodej pneu

AUTOVA s r.o. Kontakty: Nabídka služeb:

MOBIL:  777 229 979

580 01 
Havlíčkův Brod
Pražská 3654

vankat21@seznam.cz

Otevírací doba
po–pá: 8:00–12:00
 13:00–17:00
so: 9:00–12:00

  mechanické opravy
  údržba a prohlídky dle servisního plánu 

vozidla
  opravy autoelektriky
  pneuservis
  servis klimatizací
  měření emisí 
  diagnostika sériová (OBD, EOBD)

  příprava a zajištění STK
  diagnostika podvozku (geometrie)
  mytí vozu a interiéru
  montáž autodoplňků
  prodej náhradních dílů a autodoplňků
  odtahová služba
  autobazar

GLOBAL Autoservis Kontakty: Nabídka služeb:

MOBIL:  777 350 000

779 00 Olomouc
Šlechtitelů 6

globalautoservis@email.cz

Otevírací doba
po–pá: 8:00 –17:00
so: zavřeno

  mechanické opravy
  údržba a prohlídky dle servisního plánu 

vozidla
  pneuservis
  diagnostika sériová (OBD, EOBD)
  zajištění měření emisí

  příprava a zajištění STK
  diagnostika podvozku (geometrie)
  výměny autoskel – autosklo servis
  montáž autodoplňků
  tónování a kódování autoskel

Autoslužby BODASY Kontakty: Nabídka služeb:

MOBIL:  723 907 977

262 23 Jince
Jince 396

servis@bodasy.cz
www.bodasy.cz

Otevírací doba
po–pá: 8:00–12:00
 13:00–17:00
so: 9:00–12:00

  mechanické opravy
  údržba a prohlídky dle servisního plánu 

vozidla
  opravy autoelektriky
  pneuservis
  servis klimatizací
  měření emisí 
  diagnostika sériová (OBD, EOBD)
  zajištění měření emisí
  příprava a zajištění STK
  karosářské opravy (s rovnacím rámem)
  karosářské opravy (drobné, bez rovnacího 

rámu)
  lakýrnické práce (drobné)
  diagnostika podvozku (geometrie)
  diagnostika brzd (válcová/plošinová zkušebna)

  diagnostika tlumičů (shocktester / měřicí 
přístroj – zkušebna)

  výměny autoskel – autosklo servis
  tuning, chiptuning
  mytí vozu a interiéru
  montáž autodoplňků
  prodej náhradních dílů a autodoplňků
  asistenční a odtahová služba
  zapůjčení náhradního vozidla
  vyzvednutí a přistavení vozu (pick-up service)
  vyřízení pojistných událostí
  půjčovna automobilů
  autobazar
  prodej, montáž a servis autorádií, alarmů 

a navigačních systémů a tažných zařízení

Co nabízíme?
▪   spojení se silným a spolehlivým 

partnerem v oblasti dodávek 
náhradních dílů

▪�   stabilní zázemí celoevropské sítě
▪�  speciální nákupní podmínky a bonusy
▪�   společný a cílený marketing na 
  celostátní i regionální úrovni
▪�   výraznou fi nanční podporu, reklamu, 
  marketing a vybavení autoservisu
▪�   kompletní softwarové řešení pro 

profesionální autoservis QS Professional
▪�   členství ve VIP Clubu Inter Cars
▪   pravidelná odborná školení
▪  zapojení do fl eet programu IC

Vaše předpoklady
▪�   nezávislý autoservis
▪�   minimálně 4 servisní stání a 2 dílenské 
  zvedáky
▪   potřebné servisní vybavení pro diagno stiku
  systémů a odbornou montáž dílů
▪�   poskytování širokého spektra profesionálních
  služeb
▪�   samostatné prostory pro příjem zakázek
▪�   parkovací místa pro zákazníky servisu
▪�    zájem na stabilním rozvoji fi rmy, včetně 

stabilizace pracovníků a jejich odborného 
vzdělávání

Staňte se členem evropské sítě 
profesionálních autoservisů!
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▪�   minimálně 4 servisní stání a 2 dílenské 
  zvedáky
▪   potřebné servisní vybavení pro diagno stiku
  systémů a odbornou montáž dílů
▪�   poskytování širokého spektra profesionálních
  služeb
▪�   samostatné prostory pro příjem zakázek
▪�   parkovací místa pro zákazníky servisu
▪�    zájem na stabilním rozvoji fi rmy, včetně 

stabilizace pracovníků a jejich odborného 
vzdělávání

Staňte se členem evropské sítě 
profesionálních autoservisů!

Nové servisy



Fleet program IC
V současné době je v rámci Fleet programu v ČR a SR aktivně obsluhováno přibližně 20 000 vozidel. 
Kromě běžných servisních prohlídek roste ze strany klientů zájem o kompletní servisní obsluhu firem-
ního vozového parku, tj. k standardům každé servisní prohlídky nebo opravy patří vyzvednutí vozidla 
pracovníkem servisu a  jeho opětovné přistavení do sídla firmy, zajištění STK a ME, sezonní prohlídky 
vozidel i  mimo interval požadovaný výrobcem vozidla, úschova pneumatik a  další. Díky neustále se 
rozšiřujícím nabízeným službám Fleet programu IC je ze strany firem, které doposud servisovaly pouze 
ve značkových autoservisech, znatelný zájem o tento program, který kromě výrazné úspory nákladů 
na servis služebních vozidel nabízí zjednodušení a ucelení servisní údržby firemního vozového parku.

hlavNí NabízeNé výhody
– fIrma zapojeNá do fleet 
programu
  údržba a opravy všech běžných evropských 

značek a modelů osobních automobilů
  výhodné ceny práce v autoservisech + ga-

rantovaná jednotná sazba práce na celém 
území ČR

  100% kontrola nad náklady – schvalování 
kalkulace ze strany zákazníka

  100% omezení „kreativity‘‘ servisu – kalku-
lace pomocí softwaru SilverDat dle normo. 
časů udávaných výrobcem provádí technic-
ké středisko Inter Cars

  100% kontrola dodávaných dílů včetně 
možnosti nadefinovat požadavky na kvalitu 
dílů – vybrané značky

  díly pro běžnou údržbu a servis vozidel jsou 
levnější oproti dílům dodávaným výrobci 
automobilů až o 35% 

v rámCI tohoto vydáNí jsme oslovIlI 
dva fleetové klIeNty a poloŽIlI jsme jIm 
NěkolIk otázek týkajíCíCh se spolupráCe 
ve fleet programu IC. 

1.  Jak dlouho spolupracujete s Inter Cars 
v rámci projektu IC Fleet?

2.  Jsou do programu zařazena pouze služeb-
ní vozidla po záruce výrobce, nebo i vozi-
dla nová?

3.  Přinesla vám spolupráce očekávané úspo-
ry nákladů na opravu vozového parku?

radoslav hladký, zákazNICký servIs, kIka 
Nábytek, s. r. o., čestlICe
1.  Jsme v projektu IC Fleet zatím pouze krátce, 

takže na posouzení je zatím krátká doba. 
Na druhou stranu, i když oprav nebylo zatím 
moc, byl jsem při každé opravě velice spokojen 
jak s komunikací se střediskem, tak s ochotou 
přímo v servise. 

2.  Do programu jsou zařazena služební vozi-
dla po záruce, ale budeme mít v blízké době 
i vozidla nová a věřím, že spolupráce bude 
skvělá.

3.  I za tak krátkou dobu, po kterou spolupracuje-
me s Inter Cars, jsme zjistili, že nám spoluprá-
ce přinesla úspory v opravách firemních aut 
oproti opravám v jiných servisních střediscích.

eleN koudelková, vedouCí CeNtrály, teko 
teChNology, s. r. o.
1.  Fleet programu IC využívá naše společnost 

od začátku roku 2012.
2.  Servisní prohlídky a opravy uskutečňujeme 

pouze na vozidlech starších 2 let. 
3.  Po celkovém vyhodnocení můžeme konstato-

vat úsporu nákladů při servisu našich služeb-
ních automobilů.

servIsNí středIska IC fleet
Servisní střediska zapojená do Fleet programu IC 
tvoří k dnešnímu dni celorepublikovou síť čítající 
56 míst, které mohou firmy zapojené do fleetu 
využívat. Kromě kvalitativních standardů musí 
servisní středisko disponovat také potřebným 
technologickým vybavením, aby bylo schopné 
obsluhovat firmy s rozličným vozovým parkem. 

hlavní výhody – servis zapojený do Fleet 
programu
 stálý přísun zakázek
  omezení administrativy spojené s vedením 

zakázek
 záruka dobré platební morálky
 provize z montovaných dílů Inter Cars

Oslovili jsme také jeden fleetový servis zapojený 
do programu IC Fleet a položili jsme mu několik 
otázek týkajících se spolupráce v tomto programu. 

1.  Jak dlouho spolupracujete s Inter Cars 
v rámci projektu IC Fleet?

2.  Jakých služeb nejčastěji využívají klienti 
Fleet programu ve vašem servisu (servis-
ní prohlídky, řešení pojistných událostí, 
pneuservis atd.)?

3.  Přinesla vám spolupráce ve Fleet progra-
mu očekávané navýšení zakázek?

josef huska, logIstIk autoservIs mIka, s. r. o.
1.  Spolupráce s firmou Inter Cars ohledně projek-

tu IC Fleet začala zhruba od května 2012.
2.  Klienti programu Fleet využívají služby od běž-

né údržby a intervalové prohlídky přes sério-
vou diagnostiku, až po kompletní mechanické 
opravy. Dále využívají měření a seřízení geo-
metrie, měření emisí, servis klimatizace, pneu-
servis, klempířsko-lakýrnické práce včetně vy-
řízení pojistných událostí. Klienti začínají také 
poptávat prohlídku vozidla před STK a samot-
né zajištění STK. Zároveň vítají službu Pick-up 
servisu, kterou také nabízíme. V neposlední 
řadě klientům předáváme vozidla základně 
vyčištěná (vyluxování, utření prachu vnější 
omytí karoserie).

3.  Spolupráce IC Fleet programu je v začátcích, 
takže navyšování zakázek je pozvolné.

Co nabízíme?
▪   spojení se silným a spolehlivým 

partnerem v oblasti dodávek 
náhradních dílů

▪�   stabilní zázemí celoevropské sítě
▪�  speciální nákupní podmínky a bonusy
▪�   společný a cílený marketing na 
  celostátní i regionální úrovni
▪�   výraznou fi nanční podporu, reklamu, 
  marketing a vybavení autoservisu
▪�   kompletní softwarové řešení pro 

profesionální autoservis QS Professional
▪�   členství ve VIP Clubu Inter Cars
▪   pravidelná odborná školení
▪  zapojení do fl eet programu IC

Vaše předpoklady
▪�   nezávislý autoservis
▪�   minimálně 4 servisní stání a 2 dílenské 
  zvedáky
▪   potřebné servisní vybavení pro diagno stiku
  systémů a odbornou montáž dílů
▪�   poskytování širokého spektra profesionálních
  služeb
▪�   samostatné prostory pro příjem zakázek
▪�   parkovací místa pro zákazníky servisu
▪�    zájem na stabilním rozvoji fi rmy, včetně 

stabilizace pracovníků a jejich odborného 
vzdělávání

Staňte se členem evropské sítě 
profesionálních autoservisů!
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R U B R I K AZNÁTE
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 

Poster70x100 rights  8/05/09  9:50  Page 2
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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 distri-
buovány 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 auto-
servis. To znamená, že si mohou svobodně zvolit, kdo prove-
de servisní zásah na jejich vozidle, ať už jde o značkový nebo 
neznačkový servis.

Výrobce nemůže podmiňovat provedení záruční opravy vý-
hradním 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 auto-
dílen 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 oficiální servisní síť.

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

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

A cO ZÁRUčNÍ PODMÍNKY?



www.denso-am.eu

> Světová 1 vo výrobě originálních kompresorů klimatizací
> Sortiment 100% originálních kompresorů klimatizace pro trh s náhradními díly
> Vysoký výkon navrže tak, aby přesně odpovídal specifi kaci vozidla
> Balení obsahuje vše potřebné při výměně
> Vysoká kvalita produktů, velmi nízka poruchovost
> Kompletní sestavy
> Naplněn správným množstvem oleje

Proč kompresory klimatizace  DENSO? 

Je tu jen jedna věc chladnější  než 
naše kompresory klimatizace.

Je čas přejít na DENSO.

Pokud jde o originální díly pro automobily, DENSO je první volbou pro významní výrobce automobilů. Naše inovativní 
technologie, systémy a komponenty jsou použity v devíti z deseti aut na silnici a denně je zkoušejí milióny řidičů.

Přidejte se k nám ještě dnes a můžete i vy těžit z našich mnohaletých zkušeností a originální kvality našeho sortimentu 
náhradních dílů. Na to, abychom mohli začít spolupracovat, stačí pouze jedno kliknutí na www.denso-am.eu 
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Lehce čitelný OLED displej 

s vysokým kontrastem

Výběr z dvanácti 

evropských jazyků

Šest tlačítek 

pro úplné ovládání

Připojte k vašemu PC 

pro instalaci nejnovějších 

aktualizací

Ruční a chráněný 

pryžovým krytem

Napájený z 12 voltové 

diagnostické zásuvky J1962

Představujeme BRT-12 

Vyměňte baterii a vymažte chyby 

na přístrojové desce.

S BRT-12 můžete vyměnit baterii bez námahy. 

Při instalaci nové baterie vám umožní překonfi gurovat 

systém, vložit informace nové baterie a zobrazit detaily 

současné baterie. Exide také plánuje představovat nové 

aktualizace pokrývající více vozidel podle vývoje trhu.  

S BRT-12 získá váš servis tržní podíl, tak jak 

směřuje vozový park k novějším vozům.

B
ez

 v
yb

av
en

í

Více informací na: http://www.exide-cz.cz/cz/produkty/micro-hybrid/exide-synergy/.
EXIDE Slovakia, s. r. o., Na Výsluní 201/13, 100 00 Praha 10, tel.: +420 226 002 378, exide@exide-cz, www.exide-cz.cz



Nové automobily přinášejí nové výzvy na trh náhradní spotřeby. V nich je baterie více svázaná s elektrickým řídicím systémem 
a  řídící jednotkou ECU (Engine Control Unit). Technologie motoru Start/Stop, rekuperace brzdní energie aj., činí baterii více 
důležitější než kdykoliv před tím. Není již možné provádět výměnu nebo údržbu baterií bez zvážení technologie, která spojuje 
baterii s automobilem. I servisy jsou vystavené zvýšenému riziku vyspělé technologie. Bez správných nástrojů budou přicházet 
o  zákazníky tím, jak se bude vozový park modernizovat. Servisy jsou neférovým způsobem zatěžovány velkými investicemi 
pro zajištění konkurenceschopnosti, které v konečném důsledku přenášejí na zákazníky. Musí proto mít přístup ke správným 
nástrojům za přijatelnou cenu.

servisy s diagnostickým zařízením – 90 %
Exide se setkal s mnoha dodavateli diagnostického zařízení a vysvětlil problémy, kterým čelí naši partneři. Většina dodavatelů 
představí aktualizaci softwaru a umožní správný přístup k řízení výměny baterie.  Spojte se s vaším dodavatelem diagnostické-
ho vybavení pro více informací. Snížíte tak náklady na práci, ochráníte vaši existující investici do hardwaru a budete připraveni 
na vývoj vozového parku.

servisy bez diagnostického zařízení – 10 %
Servisy bez diagnostického vybavení můžou vyměnit baterie pomocí nového nástroje na  výměnu baterií BRT-12 od  Exide. 
Umožní vám provádět servis baterií moderních automobilů, získat větší tržní podíl a ochránit vaši pozici v narůstajícím konku-
renčním prostředí. Zařízení BRT-12 na výměnu baterie stojí méně než kterékoliv jiné na trhu.

Fakta o výměně baterií
Někteří výrobci vyžaduji zadání kódů baterií do řídící jednotky při výměně baterie. V mnoha případech můžete jednoduše zadat 
libovolné číslo a to bude dostačující. Nový nástroj na výměnu baterií BRT-12 od Exide přichází s mnoha nahranými kódy, které 
jsou požadované, a v mnoha případech může také vyvolat poslední zadaný kód.
Během práce na vozidle se velice často zobrazí chybová zpráva na přístrojové desce. V případě baterií se chybová zprava zobrazí, 
i pokud je nutné baterii vyměnit. Po výměně baterie může chybová zprava zůstat na přístrojové desce, dokud systém nezare-
gistruje, že výměna proběhla. Systém můžete aktualizovat použitím vhodného diagnostického vybavení nebo pomoci nástroje 
Exide BRT-12 a chybová zprava zmizí.

Exide BRT-12
BRT-12 se vyhýbá složitosti komplikovanějších produktů. Proto je jednoduchý na použití, vysoce efektivní a dostupný za cenu, 
kterou si můžete dovolit. Připojte ho k vozidlu a postupujte krok za krokem podle instrukcí na displeji.
Vymažte všechny chyby na  přístrojové desce a  lehce nainstalujete baterie. BRT-12 pokrývá zejména vozy značek VW, AUDI,  
ŠKODA, SEAT, také BMW, MINI. Více značek bude doplněno v budoucnu prostřednictvím aktualizace softwaru tím, jak se bude 
vyvíjet vozový park

Vlastnosti 
> Potvrzuje výměnu baterií 
> Vymaže signály závad baterie 
> Funkční pro všechny značky baterií 
> Dodává se s uloženými všemi vyžadovanými kódy 
> Napájený přímo z vozidla – není zapotřebí nabíjení 
> Používá 12 evropských jazyků
> Připojte a nainstalujte aktualizace z webu Specifikace 
> J1850 VPW/PWM
> ISO Vysoká a nízká rychlost 
> CAN 
> Chybám tolerantní CAN 

Ulehčení výměny baterií



Původní Honda NSX byla určena především 
pro americký trh, na kterém zaujala hlavně díky 
výkonnému a točivému motoru i neotřelému 
designu. Auto proslulo skvělými sportovními 
zážitky, které poskytovalo svému řidiči. A není 
se co divit – vždyť na jeho finálním nastavení se 
podílel slavný závodník formule 1 Ayrton Senna. 
Model NSX přestala Honda po patnácti letech 
produkce vyrábět v roce 2005. Před časem si 
však tým přední japonské automobilky řekl, že 
legenda by měla žít dál. A aby nová generace 
NSX stála opravdu za to, její vývoj byl svěřen 
značce Acura – divizi Honda Motor Company 
specializované na luxusní vozy.

výsledek NejNovějšíCh úprav?
sebevědomý a vyváŽeNý desIgN.
Vývoj nového supersportu už nějakou dobu 
trvá – první předběžná podoba byla předsta-
vena začátkem roku 2012 v Detroitu, kde svým 
futuristickým designem vzbudila zaslouženou 
pozornost. Letos v lednu se pachatel vrátil 
na místo činu a americká pobočka Hondy od-
halila na stánku Acury inovovaný prototyp. Ten 
předvedl divákům další pokrok ve vývoji vzhle-
du nové generace supersportovního kupé. 
A vůbec poprvé si návštěvníci autosalonu 
mohli prohlédnout také předpokládaný vzhled 
interiéru.

Design Acury NSX Concept 2013 zůstává věrný 
původnímu stylistickému konceptu. Zachová-
vá si své nízké a široké rozměry s dynamickými 
proporcemi, které jsou zvýrazněny čistými, mo-
derními a jednoduchými povrchy s elegantní-
mi ostrými hranami. To vše evokuje už na první 
pohled agresivní charakter vozu i přítomnost 
nejmodernějších technologií. Od loňské verze 
tak automobil odlišují „jen“ detaily, které ale 
výrazně přispívají k zatraktivnění celkového 
dojmu. Mezi designové novinky patří např. 
karbonové mřížky, jimiž byly doplněny dosud 
hladké otvory v obou náraznících. Pocit větší 
reálnosti a propracovanosti Acuře dodává také 

Zrod
supersportu
nové generace

Acura NSX Concept

Honda NSX se zejména ve  Spojených státech stala ikonou fanoušků sportovních vozů. Od  ukončení 
její výroby už však uplynula pěkná řádka let, a proto se v Japonsku rozhodli, že je čas vypustit z řetězu 
nástupce. Aktuální podobu prototypu NSX Concept si mohli zájemci poprvé prohlédnout letos v lednu 
na autosalonu v Detroitu.
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lemování a zdobení taktéž karbonové masky 
chladiče. Lehce byl pozměněn i tvar vnějších 
zpětných zrcátek a difuzoru zadního nárazní-
ku, zhotoveného z uhlíkového kompozitu. Při 
pečlivějším obhlížení auta vám neunikne ani 
modifikovaná optika zadních svítilen. Naopak 
rozhodně nepřehlédnete zcela nová kola vy-
vedená v kombinaci hliníku a – jak na nové 
NSX jinak – karbonu. Studii prospěly a přidaly 
na dravosti i poslední dvě změny: Přední převis 
se o něco prodloužil a má ostřejší zakončení, 
zatímco spodní linie bočních oken dostala 
vodorovnější sklon. Výsledek? Sebevědomější 
a vyváženější design. 

pro INterIér platí jedINé:
karboN, karboN a zase karboN.
S velkými očekáváními v Detroitu poprvé před-
stavili možnou podobu interiéru (šušká se, že 
mnoha změnami už by projít neměla). Mezi 
hlavní přednosti patří vynikající výhled, perfekt-
ní pozice za volantem a intuitivní rozhraní Sim-
ple Sports Interface. To minimalizuje množství 
prvků v kokpitu a umožňuje řidiči plně se sou-
středit na jízdu. Jde o spojení nejnovější techno-
logie s duchem původního modelu NSX – kon-
struktéři usilovali o maximální propojení mezi 
člověkem a strojem. Co se týče použitých ma-
teriálů, platí pro interiér jediné: karbon, karbon 

a zase karbon. Najdete ho na palubní desce, 
středovém tunelu, volantu i ve výplních dveří. 
Většina zbývajících částí je vytvořena z kůže, al-
cantary (velurové umělé kůže z netkané textilie) 
a hliníku. Ten naleznete na pádlech sedmistup-
ňové dvouspojkové převodovky a pedálech. 
Pokud něco není vyrobeno z těchto materiálů, 
může se taková část interiéru pochlubit luxusně 
vyhlížející chromovou nebo stříbrnou povrcho-
vou úpravou. 

Při pohledu na pohonnou jednotku se mnozí 
asi neubrání překvapení. V Hondě/Acuře totiž 
chtějí vytvořit nový druh supersportovního 
vozu, který by kombinoval dynamické schop-
nosti sportovního auta a příznivé ekologické 
parametry. Acura NSX tak je koncipována jako 
benzin-elektrický hybrid s pohonem všech kol. 
Jejím srdcem se stal uprostřed umístěný motor 
V6 i-VTEC s přímým vstřikováním paliva spoje-
ný s hybridním systémem Honda Sport Hybrid 
SH-AWD (Super Handling All-Wheel Drive). Ten 
umožňuje optimálně rozložit točivý moment 
nejen mezi zadní a přední kola, ale také mezi 
oběma zadními či předními koly navzájem. 
Základ tohoto systému, který přispívá mj. k pre-
ciznímu chování automobilu v zatáčkách, tvoří 
trojice elektromotorů. Společný výkon celého 
agregátu zatím není přesně znám, ale odhaduje 
se na asi 400 koní. 

Jaký bude další vývoj pohledného konceptu? 
Už za rok by v Detroitu měla být k vidění pro-
dukční verze. Stejně jako u původní Hondy NSX 
je znát zaměření na americký trh. Ne náhodou 
na voze pracuje globální výzkumný a vývojo-
vý tým vedený inženýry ze společnosti Honda 
R & D Americas, Inc., sídlící v kalifornském Los 
Angeles. Za oceánem bude probíhat i sériová 
výroba, konkrétně se o ni postará nový závod 
sídlící v Ohiu.

Technické údaje Acura zatím tají, a tak si na ně 
budeme muset počkat do příštího roku. Už teď 
je ale jisté, že druhá generace NSX se stane prů-
kopníkem nové moderní linie supersportovních 
aut. Počkáte si na ni? 

t e x t  M i r o s l a v  M a š e k ,  f o t o  a r c h i v 

Acura nsX Concept
Motor v6 i-vteC

Odhadovaný výkon 400 koní 

Maximální rychlost dosud neznámá

Uvedení na trh 2014
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Autožárovky OSRAM NIGHT BREAKER® PLUS: maximální výkon 
pro Váš maximální užitek – nová technologie pro delší životnost.*
Zákazníky jistě přesvědčí přednosti žárovek OSRAM NIGHT BREAKER® PLUS:
–  až o 90 % více světla na vozovce** pro lepší viditelnost, delší dobu na reakci 

a maximální bezpečnost
– až o 35 m delší světelný kužel**
– až o 10 % bělejší světlo pro komfortní řízení bez únavy
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www.osram.cz

Proti tmě tvrdě a s delší výdrží.

 výhody:
–  až o 50% delší životnost v porovnání s předchozí generací 

NIGHT BREAKER
– vysoký podíl vzácných plynů v plnící směsi
– nový design spirály
– optimalizovaný výrobní proces
 

 design:
– unikátní pozlacené kontakty
– hodnotné provedení

inz_NBR_2013_A4.indd   1 25.02.13   11:31



VÝROBA ROZVODOVÝCH ŘEMENŮ

Podle speci kací OE výroby může být materiál řemene spojován šitím nebo svařováním uvnitř řemene, 
anebo na jeho vnitřní straně. Někdy se může stát, že jsou některé spoje vidět více než jiné. Některé řemeny 
mají těchto spojů dokonce několik. Spoje na řemeni rozhodně nejsou vadou. Neovlivňují výkon rozvodového 
řemene!
Samotný materiál řemene je také velice důležitý. Řemeny z materiálu HSN (HNBR, hydrogenovaná nitrilová 
pryž) se na první pohled nijak neliší od řemenů z Neoprénu. Oba materiály jsou ale určené pro jiné pro-
vozní teploty. Řemeny z HSN materiálu jsou speciálně navržené pro práci ve vysokých teplotách u motoru. 
Použitím nekvalitního řemene zkracujete interval výměny a zvyšujete riziko poruchy.
Dalším stupněm jsou rozvodové řemeny z HSN materiálu s PTFE (te on) povrchem, charakteristické bílou 
barvou. Tyto řemeny nabízí ještě lepší délkovou stálost řemene v různých teplotách, vyšší odolnost proti tření, 
delší životnost (servisní intervaly) a přispívají ke snížení emisí CO2.

Příklady sešívaných nebo svařovaných řemenů.

PTFE (Poly Tetra Floruro 
Etilene) řemen s šitým 
spojem. 

Rozvodový řemen vy-
robení z materiálu HSN.

Pozor! Nesnažte se zkoumat spoj na řemeni jeho ohýbáním. Řemen nikdy nepřehýbejte,
poškodili byste tak jeho vnitřní skelná vlákna. Také nikdy nepoužívejte již dříve namontovaný řemen.

  Install confidence 
www.vsm.skf.com

SKF sady pro rozvodový řemen s vodní pumpou

SKF sady pro rozvodový řemen Vám přináší to nejlepší pokrytí evropského 
vozového parku v OE kvalitě.
Vždy proveďtě profesionální opravu a vyměňte všechny součásti ze sady 
včetně vodní pumpy. Zajistíte tak nejlepší opravu a spokojenost zákazníka.

PTFE (Poly Tetra Floruro 
Etilene) řemen s šitým 
spojem. 

Prop1_ready CZ.indd   1 2013-02-28   11:26:19





AeroDynAmiCKÉ ŘeŠenÍ pro boJ s rostoUCÍmi náKLADy nA pohonnÉ hmoty 

osvĚDčená AeroDynAmiCKá teChnoLoGie pro pŘÍpoJná voziDLA

SideWings

bočnÍ Kryty WAbCo optiFLoW siDeWinGs
Instalace bočních krytů OptiFlowTM SideWings na přípojné vozidlo výrazně sníží spotřebu paliva. Vyvinutý v aerodynamickém prostředí a ově-
řený na silnici je tento unikátní deflektor proudění, patentovaný firmou WABCO, speciálně vytvarován tak, aby minimalizoval aerodynamický 
odpor díky lepšímu vedení proudu vzduchu kolem a za nákladním vozidlem. Při rychlostech běžných pro dálnice snižují boční kryty OptiFlow 
SideWings spotřebu paliva o asi 1,5 l/100 km. Tím redukují emisi CO

2
 a za celou dobu provozování vozidla přinášejí velké úspory nákladů.

OptiFlow SideWings pomáhají snižovat riziko silničních nehod, omezují odstřikování vody způsobené vozidlem a také zakrývají celou spodní 
část přípojného vozidla. Tyto trvanlivé boční kryty jsou lehčí a mají podstatně vyšší odolnost proti nárazu než běžně užívané a méně efektivní 
konvenční laminátové kryty vyztužené skelnými vlákny.

(at Highway Speeds)
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Vesnici Slatinice sice autem pře-
jedete za několik desítek sekund, 
ale její malou rozlohou se ne-
nechte zmást. Díky léčivému sir-
nému prameni zde už v 17. sto-
letí byly založeny proslulé lázně. 
A  dnes má obec lákadlo i  pro 
milovníky historických aut – pár 
metrů od lázeňského areálu bylo 
založeno Veterán Muzeum.

Po zaparkování před vchodem vás zaujme už 
samotná budova muzea. Nachází se totiž ve zre-
konstruovaném statku z poloviny 19. století. 
Nápisy na fasádě vás upozorní, že se nejedná 
pouze o muzeum, ale že areál slouží zároveň 
jako penzion a cukrárna. A jak se dočtete dále, 
jde o spojení více než lákavé.

v muzeu vládNe především jedNa zNačka: 
merCedes.

Vstupenky si můžete koupit přímo u obsluhy 
stylové cukrárny. Při procházení jejími prostory 
směrem k vstupním dveřím muzea pochopíte, 
že kolem veteránů se tu točí celý svět. Nad stol-
ky visí malby, na kterých brzo rozpoznáte nejen 
nejzajímavější exempláře, ale i samotný statek. 
Za cukrárnou si pak ještě můžete vybrat nějaký 
ten suvenýr z malého obchůdku s pohlednice-
mi, modely aut a dalšími drobnostmi „od fochu“. 
Pak už projdete prosklenými dveřmi a ocitnete 
se ve světě, kde vládne především jedna značka: 
Mercedes. 

O tom, že majitel sbírek MUDr. Aleš Sobek je 
fanouškem hlavně téhle automobilky, vás pře-
svědčí už dominanta první části muzea – stří-
brný Mercedes 190 SL z roku 1962. Ten zároveň 
patří mezi nejmladší exponáty ve Slatinicích. 
Proč právě Mercedes? Na webových stránkách 

muzea najdete jednoznačnou odpověď: „Pro-
to, že automobilka, která postavila první auto 
na světě, se věnuje výrobě kvalitních vozidel 
všech kategorií při zachování průběžné a vý-
robní návaznosti.“ Pilířem sbírky se stal soubor 
automobilů Mercedes Benz 200 W 21 z období 
1933–1936. Jde o nejucelenější kolekci vozů 
této výrobní řady na světě, s téměř kompletní 
ukázkou různých typů karoserií (kabriolet A, B, C, 
roadster, limuzína). Nejvzácnějším exemplářem 
pak je Mercedes Benz 200 cabrio B, který se na-
chází v majetku jediné rodiny už od svého za-
koupení v roce 1936. 

Do historie vstoupil Mercedes 320 cabriolet B, 
který si ve Slatinicích také můžete prohlédnout. 
Tento model v roce 1940 daroval Adolf Hitler 
nepálskému králi. Luxusní vůz musel být roze-
brán a do Káthmándú ho na svých zádech do-
pravili horští nosiči. Na našem území však typ 
proslul při zcela jiné události. Právě v tomto autě 
seděl v květnu 1942 říšský protektor Reinhard 

Veterán Muzeum:
Slatinice už dávno nelákají jen lázněmi
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Heydrich – v okamžiku, kdy na něj českosloven-
ští parašutisté provedli úspěšný atentát. Vedle 
luxusních limuzín na vás v muzeu čekají také 
méně okázalé Mercedesy – třeba model 130H 
s motorem vzadu, jímž automobilka reagovala 
na státní zakázku „lidového“ vozidla.

Příznivci předválečných aut německé výroby si 
ve Slatinicích opravdu přijdou na své. Druhou 
nejpočetnější značkou ve sbírkách je totiž BMW 
– zastoupená jak automobily, tak motocykly. 
Návštěvníci mají např. ojedinělou příležitost 
seznámit se s jedním z prvních modelů posléze 
slavné automobilky – BMW DIXI, který byl vlast-
ně licenčně vyráběnou variantou anglického 
Austinu Seven. Jeho protiváhu tvoří největší 
a zároveň poslední předválečné BMW – model 
335. Tento „koráb“ si oblíbili němečtí diploma-
té a vysocí ministerští úředníci, díky čemuž se 
v roce 1939 přestal prodávat a veškerou produk-
ci odebíral stát. Milovníci jednostopých vozidel 
ocení přítomnost motocyklů BMW R2 a R12. 

NeChybí stodola, ve které je jedeN z vete-
ráNů „uloŽeN Na zImu“ pod balíky slámy.

Značka Volkswagen je zastoupena jediným, o to 
však zajímavějším exemplářem. Vojenský KdF 82 
plnil za druhé světové války pro Němce stejné 
úkoly jako slavný Jeep Willys pro Spojence.  Fir-
ma KdF-Wagen (KdF – zkratka Kraft durch Freu-
de, názvu Hitlerova sociálního programu), která 
byla předchůdcem VW, vyrobila lehkých terén-
ních aut přes 50 000. Na stejném podvozku jako 
tento Kübelwagen se posléze masově vyráběly 
také Volkswageny Brouk. 

Výčtem uvedených aut však lákadla Veterán 
Muzea zdaleka nekončí. Exponáty, vystavované 
na ploše 400 metrů čtverečních, jsou zasazeny 
do dobové atmosféry. Interiér muzea má totiž 
navodit pocit, jako byste se procházeli prvore-
publikovou Olomoucí. K tomu přispívají ma-
lované kulisy, svítící pouliční lampy, dlážděná 
podlaha a další detaily. Nechybí autodílna s ro-
zebranými vozy a benzinovou pumpou nebo 
dokonce venkovská stodola, ve které je jeden 
z veteránů „uložen na zimu“ pod balíky slámy 
– obklopen zemědělským nářadím a spoustou 
dalších dobových předmětů. Expozici doplňují 
vitríny plné nasvícených modelů především 

meziválečných Mercedesů v různých měřítkách. 
V zadní části muzea byla v době naší návštěvy 
rozpracovaná nová expozice – výstava věnova-
ná Alfredu Neubauerovi, někdejšímu závodní-
kovi a manažerovi závodního týmu Mercedes. 

Při procházení muzeem máte celou dobu pocit, 
jako by některý z vozů měl každou chvíli nastar-
tovat a rozjet se. Není to náhoda – exponáty 
jsou plně pojízdné nebo se do tohoto stavu 
opravují. Často se účastní nejen závodů a slav-
ností veteránů, ale kdokoliv si je může prona-
jmout na svatbu, piknik, projížďku nebo firemní 
prezentaci. Pro oslavy, svatební hostiny i další 
akce je vůbec celý areál jako stvořený. Penzion 
U Veterána se sedmi pokoji a kapacitou pěta-
dvaceti lůžek, luxusně vybavené pokoje vyzdo-
bené obrazy veteránů, vinárna s barem v histo-
rickém sklepě, bazén se slanou vodou, sauna, 
vířivka… To vše je hostům k dispozici, stejně 
jako půjčovna sportovního vybavení nebo pro-
story pro školení s kapacitou až padesáti osob. 

Pokud se rozhodnete muzeum navštívit, roz-
hodně si udělejte chvíli času také na posezení 
v cukrárně s čerstvými zákusky, italskou kávou 
a francouzskou čokoládou. Načerpáte tu síly 
na další výlety – třeba do velkého muzea VE-
TERAN ARENA v nedaleké Olomouci, o kterém 
jsme v IC Journalu už psali.   

VETERán MUzEUM
783 42  slatinice 2
tel.:  585 429 077
e-mail:  museum@veteranmuseum.cz            
www.veteranmuseum.cz

Otevírací doba
po–ne 10:00–17:00  

Vstupné
dospělí 50 Kč
děti, důchodci 30 Kč

t e x t  a  f o t o  M i r o s l a v  M a š e k
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LuK HD 30 PLUS
Nová generace spojkového obložení
Nejvýkonnější spojkový systém 
Nová generace spojkového obložení od společnosti LuK je výsledkem 
dlouhodobého vývoje, zaměřeného na zvýšení odolnosti a životnos-
ti spojkových kompletů. Nový materiál je označován HD 30 PLUS, 
neboť podle dosavadních jízdních testů a zkušeností z provozu se 
díky němu prodlouží životnost spojky až o 30%. Tohoto zlepšení bylo 
dosaženo díky speciálně vyvinutým vláknům ve vícevrstvé konstrukci 
a použitím zcela nového procesu výroby třecího materiálu. Pro uživa-
tele vozidla to znamená nemalou úsporu nákladů na servis a snížení 
prostojů vozidla. Nový materiál je rovněž ohleduplný k životnímu 
prostředí.  

www.Schaeffler-Aftermarket.com

Nový typ obložení je nyní standardně používán na všech spojkových 
lamelách LuK ve velikostech od 360 mm do 430 mm, což odpovídá 
přibližně 80% pokrytí evropského vozového parku těžkých užitkových 
vozidel.

Spojkové sady LuK RepSet® díky tomu představují nejprogresivněj-
ší řešení výměny spojky, které se dnes na trhu nabízí. Navíc jsou 
ve všech sadách LuK RepSet® obsaženy bonusové body pro bezplatný 
přístup k technickým údajům a montážním informacím na interneto-
vém portále www.repxpert.com, který je nově také v češtině.

Vaše výhody při použití spojkové sady 
LuK RepSet® s technologií HD 30 PLUS:
•	 Prvotřídní	kvalita	od největšího	světového	výrobce	

spojkových systémů
•	 Prodloužení	životnosti	spojky	až	o 30%
•	 Nižší	prostoje	a náklady	na servis	–	lepší	

ekonomika provozu
•	 Vysoká	tepelná	stabilita	–	odolnost	proti	

přehřátí a únavě spojky
•	 Mechanická	stabilita	–	pevnost,	odolnost	proti	

praskání
•	 Vynikající	záběrová	charakteristika	–	komfortní	

ovládání
•	 Ekologicky	šetrný	výrobek
•	 Vyšší	kvalita	za	původní	cenu

LuK_HCV_HD30_clanek_2012_210x297_CZ.indd   1 4. 3. 2013   13:20:34



SAMO
ZŘEJ	
MOSt

Vždy na 
nejmodernější úroVni.

ruville.de/en

Podíl vozidel s řetězovým rozvodem, která jsou na celém světě schvá-

lena k provozu na pozemních komunikacích, stále roste. Hledíme do 

budoucna, a proto rozšiřujeme a důsledně aktualizujeme náš sortiment 

řetězových sad. již dnes vám tedy můžeme pro téměř každé vozidlo 

od evropského i asijského výrobce nabídnout řešení pro případnou 

opravu, u kterého je navzájem dokonale sladěna koordinace a montáž. 

Samozřejmě v oe kvalitě a samozřejmě vybavené vším, co je pro mon-

táž zapotřebí.  

Co	všechno	ještě	je	pro	nás	samozřejmostí,	
to	se	dozvíte	na	www.ruville.de/en

Váš	systémový	specialista	pro	motor	&	podvozek.

130221_RZ_RUV_AZ_Ketten-Kit_A4_CZ.indd   1 21.02.13   14:39



staňte se našimi 
fanoušky na facebooku!

www.facebook.com/QserviceCzwww.facebook.com/intercarscz.cz

www.intercars.cz www.vybaveniservisu.cz

www.q-service.eu www.mifleet.cz

www.vippremie.cz
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Nová    pobočka

Inter Cars Ústí nad Labem
Hoření 2472/14,

400 11  Ústí nad Labem
 Tel.:  475 223 005–8
 Fax:  475 207 196
 Mobil:  724 586 444

E-mail: ustinadlabem@intercars.cz

Inter Cars Jičín
Textilní ulice,
506 01 Jičín

 Mobil: 606 094 948
 Mobil: 602 572 255

E-mail: jicin@intercars.eu

Inter Cars Kladno
Na Zelené 2351 

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

E-mail: kladno@intercars.eu

Inter Cars Brno
Šmahova 111

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

E-mail: brno@intercars.cz

Inter Cars Olomouc
U Cukrovaru 13

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

E-mail: olomouc@intercars.cz

Inter Cars Praha II
Vídeňská 452

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

E-mail: praha.vestec@intercars.cz

Inter Cars Praha III
Dopraváků 749/3

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

E-mail: praha.chabry@intercars.cz

Inter Cars Písek
Jiráskovo nábřeží 2430

397 01 Písek

 Tel.:  382 211 491
 Mobil:  702 089 072-3 

E-mail: pisek@intercars.cz

Inter Cars Velké Meziříčí
Ostrůvek 30

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

E-mail: velke.mezirici@intercars.cz

Inter Cars Zlín
Tř. T. Bati 533/1

760 01  Zlín
 Mobil:  702 018 018
 Mobil:  602 542 010 
 Fax:    577 616 509

E-mail: zlin@intercars.cz

Inter Cars Ostrava
Vratimovská 659

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

E-mail: ostrava@intercars.cz

Inter Cars Plzeň
Slovanská alej 24

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

E-mail: plzen@intercars.cz

Inter Cars Praha I
Za Mototechnou 1375/7

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

E-mail: praha@intercars.cz

Inter Cars České Budějovice
Okružní 7

370 01  České Budějovice
 Tel.:  387 222 393–6
 Fax:  387 420 294
 Mobil:  725 386 075

E-mail: ceske.budejovice@intercars.cz

Inter Cars Hradec Králové
Bieblova 133

500 03  Hradec Králové
 Tel.:  495 581 363
 Fax:  495 585 940
 Mobil:  602 522 978

E-mail: hradec.kralove@intercars.cz

Inter Cars Jihlava
Buková 555/1
586 01  Jihlava

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

E-mail: jihlava@intercars.cz 

NOVÁ POBOČKA
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Mají nás za šílence a snílky, rebely a potížisty, kteří se stále 
snaží měnit status quo a kteří nemají úctu ke starým pravi-
dlům. Nemají nás rádi, protože vidíme věci jinak, myslíme 

jinak a snažíme se je dělat jinak.

Mohou nás špinit, pomlouvat a smát se nám, ale jednu věc 
nemohou – zastavit nás. Protože jenom ti, co jsou natolik 
šílení, aby si mysleli, že mohou zastavit svět, jsou ti, kteří jej 

skutečně mění.

WE THInk dIFFEREnT


