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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
   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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Vážení čtenáři,

„Krása střídá nádheru“. Tento výraz jednoho mého 

známého bikera jsem použil opravdu cíleně. Docela 

trefně popisuje dění kolem nás. A protože si myslím, 

že je důležité se na tento běh života dívat pohledem, 

že sklenice je nikoliv poloprázdná, ale z poloviny plná, 

proto toto slovní spojení s oblibou používám i já. 

Krásné a poklidné léto máme za sebou. Nádherný 

podzim a start podzimní sezóny tu bude co nevidět. 

Kurz české koruny vůči euru jakoby také byl na prázd-

ninách a řekl si, proč chvíli nebýt prod hranicí 25,-Kč. 

V opačném kontrastu je pohled na pylony čerpa-

cích stanic, kde si jejich petrolejová oligarchie v čele 

s provozovateli řekli, proč nezkusit co český motorista 

zvládne a nastavili ceny na krásných a baťovských 

39,90. Nádherný je pohled majitele servisu na faktury 

od svých dodavatelů náhradních dílů, kteří jakoby ne-

chtěli nic zadat proti pumpařům a předhánějí se, kdo 

poskytne vyšší slevu. A pozor, kdo nezačíná na 50%, 

tak snad ať fakturu raději ani neposílá.

Co myslíte. Nestřídá krása nádheru? Teď ale vážně, my-

slím, že trochu pozitivního nadhledu je v dnešní době 

opravdu potřeba.

Vítejte na stránkách speciálního vydání IC Journalu, 

který vychází u příležitosti 3. ročníku výstavy Inter Cars 

Expo 2012. Výstavy, kterou pořádá český a slovenský 

Inter Cars pro své zákazníky, dodavatele a partnery. 

22. září nebo chcete-li 22. septembera Vás i tímto 

zvu do Bratislavy, kde se tento 3. ročník koná. Pro naši 

výstavu se nám podařilo najít svým způsobem výji-

mečné prostory v centru Bratislavy v obchodní zóně 

Eurovea. Během sobotního dne bychom Vám rádi 

představili nejen expozice a výstavní stánky předních 

výrobců autodílů, ale hlavně Vám prezentovali v re-

álné praxi celý projekt, který jsme nazvali anglickým 

výrazem „We think diff erent“, tedy Myslíme jinak. Jak 

to myslíme, Vám rádi představíme na stánku Quality 

Service, kde najdete vše včetně všech návazných soft-

warů a podpůrných programů. 

Doprovodný program včetně školení, seminářů, sou-

těží a tomboly, relax zóny a blízkosti nákupních center 

hlavního města Bratislavy myslím zaujme i drahé po-

lovičky našich zákazníků. Celý den pak můžete zakon-

čit výletem lodí po Dunaji a účastí na večerním zábav-

ném programu IC EXPO 2012, který je již třetím rokem 

pojat jako Bierfest, avšak tentokrát v irském duchu. 

Zahajte podzimní sezónu návštěvou vskutku mezi-

národní výstavy Inter Cars EXPO 2012, určitě nebu-

dete litovat soboty, kterou budete návštěvě věnovat. 

Úspěšné dny s Inter Cars vám přeje

Martin Havlík

Výkonný ředitel
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Program prezentací
Místnost 1

č. Dodavatel Začátek Konec Délka Téma

1 Brembo 9:30 11:30 120 min Brembo Brake Academy

2 TRW 11:30 13:00 90 min Brzdové systémy, novinky v sortimentu

3 Bosch 13:30 14:30 60 min Diagnostika a školení

4 Denso 14:30 15:10 40 min Nové technologie Denso

5 Filtron 15:10 15:50 40 min Novinky v sortimentu

Místnost 2

č. Dodavatel Začátek Konec Délka Téma

1 Exide 10:00 11:00 60 min Baterie pro vozidla se systémem start/stop - mýty a fakta, jak postupovat při výměně staré za novou

2 KYB 11:00 11:40 40 min KYB produkty, novinky v sortimentu

3 Herrmann 11:40 12:20 40 min Nové technologie zvedání vozidel pro autoservisy

4 Castrol 13:20 14:00 40 min Nejnovější trendy ve vývoji automobilových maziv

5 Exide 14:00 15:00 60 min Posuzování reklamací moderních autobaterií v podmínkách autoservisu - praktické ukázky

Místnost 3

č. Dodavatel Začátek Konec Délka Téma

1 Inter Cars 9:45 10:30 45 min Q-SERVICE, softwarové řešení QS Professional

2 Bosch 10:30 11:00 30 min BIS, BBS

3 Bosch 11:00 11:40 40 min AutoCrew

4 Inter Cars 11:40 12:25 45 min Q-Service, softwarové řešení QS Professional

5 DAT 13:00 13:45 45 min SilverDat II, praktické ukázky

6 Indas 14:30 15:15 45 min Modupro - Indas, praktické ukázky

7 VIVID 15:15 16:00 45 min VIVID - IC Technika, praktické ukázky

PŘEDNÁŠKOVÉ 
SÁLY

GAME
ZONE

3 2 1

PO DOBU TRVÁNÍ IC EXPO SPECIÁLNÍ
VELETRŽNÍ CENY A NABÍDKY!
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IC Show Truck

č. Dodavatel Začátek Konec Délka Téma

1 Comma 10:00 11:00 60 min Oleje Comma a jejich použití. Aplikační katalog. 

2 FEBI 11:00 12:30 90 min Průžez sortimentem, typické poruchy a tipy na rešení problémů

3 EVR 13:00 14:30 90 min Rozvodové systémy

4 Bosal 14:30 15:30 60 min školení s certifi kátem pro TZ

Vyhlídkové plavby lodí:

10:00 loď Martin - výlet do Děvína

11:00 loď Žilina - výlet do Děvína

13:00 loď Martin - výlet do Čunova

14:00 loď Žilina - výlet do Děvína

Délka plavby všech výletů: 2,5 hod.

VYHLÍDKOVÉ PLAVBY PRO NÁVŠTĚVNÍKY IC EXPO

Všichni registrovaní návštěvníci veletrhu IC EXPO mohou zdarma využít vyhlídkové plavby po Dunaji.
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DRAŽBA VYBAVENÍ SERVISŮ
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z Diagnostika BOSCH KTS 200 

0 684 400 210 
Diagnostika řídicích jednotek přímo 

na vozidle je jednodušší než 
kdykoliv předtím, k obsluze 
stačí jedna ruka, což je v 
některých pracovních situ-
acích zvlášť výhodné. Systém 
komunikuje se všemi ŘJ ve 

vozidle, využívá k tomu různé 
diagnostické protokoly ISO, SAE, CAN. Diagnostika byla 
používána jako předváděcí, bez platné licence BOSCH ESI 

[tronic]. Záruka 1 rok.

Běžná MOC: 60 075 Kč (2 403 €)

Vyvolávací cena: 1 000 €

Uvedené ceny, pokud není uvedeno jinak, jsou včetně DPH. Podmínky a pravidla dražby budou vyhlášeny před jejím začátkem.

Diagnostika elektroniky automobilů 
Great TOP GREAT ADT PALM,  Diag-
nostika s mobilním zařízením PALM 
s jasným displejem. Sofi stikovaný 
diagnostický nástroj určený pro většinu 

značek je vybaven velmi bohatou 
databází údajů. Jednoduchá ob-
sluha, spolehlivý výkon, mnoho 
funkcí. V ceně je jednorázová 
licence, přístroj zůstává navždy 
nezablokovaný. Jazyky: čeština, 

ang., něm., rus., pol., mad. a další.
HW + roční licence 2012!

Běžná MOC: 81 675 Kč  (3 267 €)

Vyvolávací cena: 1 777 €

Vydražte si zařízení do vašeho servisu.
V rámci večerního programu Bierfestu 2012 budete mít 

možnost vydražit si vybavení pro váš servis.

Dílenský vozík se 187 kusy 
nářadí, IC SONIC-3
Dílenský vybavený vozík 

s nářadím obsahuje 
187dílnou soupravu 
nářadí, 8 šuplíků 
s protiskluzovou 
úpravou, 3 plné 
šuplíky s nářadím, 
ABS provedení vrchní 

odkládací desky, černá 
barva, centrální zámek.
Zboží bylo vystaveno na 
prodejně.

Běžná MOC: 40 500 Kč (1 620 €)

Vyvolávací cena: 800 €

Automatická vyvažovačka od FASEP,
FAS B212.G2.KA Intuitivní uživatelské 
prostředí, Alu programy, automatický START- 

-STOP, nízkootáčková, blokování 
pedálem, autokalibrace, 
autodiagnostika, VQI systém 
se 3 senzory pro vysokou 
přesnost vyvážení, IFS sys-
tém pro přesné centrování, 
ALU-S pro ALU disky, pro-

gram pro motocykly, Split a další 
funkce. Průměr ráfků: 8” (200 mm) 
– 26” (650 mm), šířka kola max. 16” 
(415 mm), hmotnost kola max. 75 
kg, rychlost vyvažování 4 - 15 s.
Běžná MOC: 72 550 Kč (2 902 €)     

Vyvolávací cena: 1 333 € 

Automatická zouvačka pro 
nákl. automobily 
EVERTLC588  
Průměr kola: 14–26 “, max. 
hmotnost kola: 1 500 kg, 

max. šířka kola: 780 
mm, max. průměr 
kola: 1 500 mm, 
motor hydraulické 
pumpy: 1,1kW, 380V, 
3PH, hnací motor: 
1,8kW, 380V, 3PH, 

pracovní tlak: 0–150 bar, 
síla vyzouvače: 1 500 kg, 
hlučnost: <70 db, hmotnost: 400 kg

Běžná MOC: 138 725 Kč (5 549 €) 

Vyvolávací cena:  2 400 €

Diagnostika BOSCH KTS340, 
0 684 400 340 + SW
Diagnostický 
profesionální komplet 
s přehledným 8,4“ 

TFT barevným 
dotykovým 
displejem 
s vysokým 
rozlišením, 2 
kanálový multimetr 

pro vyhledávání závad, integrované CAS [plus], snadné 
připojení k vozidlu (Easy Connect). Vše pro vyhledávání 
závad v jednom: potřebné informace i měřicí technika. SW: 
ESI SD / SIS a ESI M licence do konce 2012 v ceně!

Běžná MOC: 180 675 Kč (7 227 €) 

Vyvolávací cena: 3 777 €

Automatická plnička Refmatic Power

PLHAT41500P
Výkonná plnoautomatická plnička klima-
tizace pro R134a se silným kompresorem, 

vakuovou pumpou, interní nádo-
bou 25 kg, topným pásem, tiskár-
nou a elektronickými vakuometry. 
Vhodná i pro autobusy a karavany. 
Displej s menu v češtině. Zabudo-
vaná databáze s 18 000 hodnotami 

pro plnění vozidel širokého rozsahu. 
Používaná k předvádění, plně funkční, 

záruka 1 rok!

Běžná MOC: 129 875 Kč (5 195 €)

Vyvolávací cena: 2 222 €

Zouvačka pro osobní automobily a moto-

cykly od FASEP, FAS RKE.1412
Poloautomatická zouvačka pro osobní, lehké 

užitkové automobily a motocyklová 
kola s ráfky od 10” do 20”. Zouvačka je 
spolehlivé zařízení s robustní kon-
strukcí a nízkými náklady na údržbu. 
Rozsah vnitřního uchycení: 12”–20”, 
vnějšího: 10”–18”, max. průměr kola: 

39” (1 000 mm), max. šířka kola: 12,5” 
(320 mm)

Běžná MOC: 54 050 Kč (2 162 €) 

Vyvolávací cena: 1 111 €

20 000 Kč
16 667 Kč bez DPH

27 777 Kč
23 148 Kč bez DPH

44 444 Kč
37 037 Kč bez DPH

60 000 Kč
50 000 Kč bez DPH

55 555 Kč
46 296 Kč bez DPH

94 444 Kč
78 703 Kč bez DPH

25 000 Kč
20 833 Kč bez DPH

33 333 Kč
27 778  Kč bez DPH



ZAPAĽOVACIE SVIEČKY

•  Program OE kvality pre všetky značky vozidiel.

•  Pokrytie 99% európskeho trhu predstavuje viac ako 

6.700 modelov.

•  Široký sortiment: Standard (Nickel), Double Platinum, 

Twin Tip (TT), Iridium Tough, Iridium Long Life, Iridium 

Power, Iridium Racing a Super Ignition Plugs (SIP). 

•  Ponuka zapaľovacích sviečok DENSO obsahuje nový 

rad Double Needle Iridium Tough® Spark Plugs. Dvoj-

hrotová Iridium Tough zapaľovacia sviečka produkuje 

vďaka dvom oproti ležiacim ihlám o priemere 0,4 mm 

ešte silnejšiu a rýchlejšiu iskru, čím sa umožní ešte 

rýchlejšie a kompletnejšie zapálenie zmesy. Práve to 

pozitívne ovplyvňuje výkon motora. Táto technológia 

okrem zlepšenia zrýchlenia, zníženia spotreby paliva až 

o 5% v porovnaní so štandardnou zapaľovacou svieč-

kou, predlžuje živostnosť sviečky až na 100.000 km. 

•  DENSO zároveň ponúka sortiment zapaľovacích svie-

čok pre motocykle, lodné a malé motory.

ŽHAVIČE

•  Jeden z najlepších programov žhavičov pre rozsah  

a výkon, ktorý vychádza z dedičstva DENSO ako lídra 

pre  originálnu výbavu dieselových systémov.

•  Rozšírené dožhavovanie, keramické a inštantné žhavia-

ce sviečky.

•  130 referenčných položiek pokrýva 2.600 aplikácií a to 

predstavuje 98% podielu vozidiel na trhu.

•  Rýchle zahriatie, mimoriadna spoľahlivosť a zvýšené 

teploty dožhavovania, ktoré pomáhajú výrazne znížiť 

hodnotu emisií výfukových plynov. 

Program DENSO pre európsky trh s náhradnými dielmi

SVETOVÝ LÍDER

Keď si kúpite DENSO zapaľovacie sviečky, žhaviče alebo iné časti, získate 

viac ako sa na prvý pohľad zdá. Každý diel totiž v sebe obsahuje viac 

ako šesťdesiat rokov vývoja a výroby jedného z významných svetových 

priekopníkov a lídrov originálneho vybavenia, pokrokových systémov 

technológií a komponentov pre automobilový priemysel. Jeho odbornosť siaha 

od manažmentu motora, cez klimatizácie a časti elektroniky pre bezpečnosť 

jazdy, komponenty hybridných vozidiel až po komunikačné systémy.  

DENSO zamestnáva približne 120.000 ľudí v 35 krajinách (vrátane Japonska). 

Skutočnosť je, že DENSO dodáva originálne vybavenie a systémy  

pre všetkých významných svetových výrobcov automobilov, čo má  

za následok, že dnes 9 z 10 áut na cestách jazdí s produktami DENSO.

Objavovanie spoločnosti DENSO

Koľko toho viete o spoločnosti DENSO? Môžete DENSO poznať ako názov 

uznávanej a rešpektovanej značky náhradných dielov, ale DENSO  

ako svetový líder originálnej výbavy pre prvovýrobu je už všeobecne menej 

známe spojenie. Práve preto sa pozrime na tohto japonského giganta  

a na to, čo dnes robí DENSO odlišným od ostatných.

LAMBDA SONDY

•  Rozširujúci sa program pre OE špecifikácie. 

•  Regulačné senzory (namontované pred katalyzátorom) 

a diagnostické senzory (namontované za katalyzáto-

rom).

•  Vyhrievané a nevyhrievané Lambda Sondy (spínacie 

typy), A/F senzory (lineárny typ), rovnako ako Lean Burn 

senzory a Titania senzory; ako priame fit a univerzálne.

•  263 položiek pre 1.700 aplikácií pokrýva 30% európ-

skeho vozového parku.

•  503 OE referencií, z nich až 283 je výhradne pod znač-

kou DENSO. 

SYSTÉMY RIADENIA MOTORA – UVEDENÉ NA TRH JÚL 2011

•  Program ponúka 10 položiek váh vzduchu (MAF), ktoré 

pokrývajú 47 OE položiek sú aplikovateľné pre 8 milió-

nov vozidiel a 5 položiek zapaľovacích cievok týkajú-

cich sa 11 OE položiek pre 4 milióny vozidiel.

•  Zapaľovacie cievky DENSO sú odolné voči extrémne 

vysokým teplotám, odporu oleja a poskytujú tesnosť 

voči vode s vysokým energetickým výdajom.

•  Inovácie senzora MAF ponúkajú na svete prvý senzor 

váhy vzduchu, ktorý je vložený v sacom potrubí; dosa-

huje zníženie veľkosti aj hmotnosti, čo umožňuje jedno-

duchšiu montáž.



STIERAČE

•  Vynikajúca, OE kvalita náhradných stieračov Flat, Stan-

dard, Zadných aj Hybrid.

•  Vysoko konsolidovaný sortiment obsahuje 124 polo-

žiek, ktoré pokrývajú 1.550 aplikácií pre 93% ázijského 

a 85% európskeho vozového parku.

•  Zakrivené, tvarované a spojler typy stieračov s bajone-

tom, hákom a twin-skrutkou pre inštaláciu.

•  Unikátny montážny systém multi-klip zaisťuje kompati-

bilitu s väčšinou európskych modelov vozidiel.

KABÍNOVÉ VZDUCHOVÉ FILTRE

•  Jedinečný produkt od svetovej jednotky, autora OE sys-

témov kúrenia, vetrania a klimatizácie. 

• Pokrýva 80% európskeho vozového parku.

• 312 položiek pre takmer 700 aplikácií. 

•  Vlna, ktorá je používaná ako materiál v kabínových 

vzduchových filtroch DENSO obsahuje až päť vrstiev, 

ktoré zachytia takmer 100% škodlivých látok a častíc. 

Jemné častice menšie ako 3 mikrometre (dieselové 

sadze), môžu preniknúť hlboko do pľúc, ale filtre DEN-

SO sú schopné odstrániť častice už o veľkosti 0,01 mi-

krometrov. 

5 faktorov pre DENSO

•  Svetovo druhý najväčší OE dodávateľ pre automobilový priemysel.

•  Popredný svetový vývojár moderných systémov, technológií a konštrukcií  

pre automobilový priemysel.

•  9 z 10 vozidiel na svete využívajú komponenty DENSO. 

•  Investuje každý rok viac ako 8% z celkových príjmov do vývoja a výskumu.

•  Ponúka široký program produktov OE kvality pre trh náhradných dielov.

TEPELNÉ SYSTÉMY

•  OE tepelnými systémami DENSO je vybavených takmer 

40% európskych vozidiel.

•  So 42% podielom na trhu OE je DENSO svetovým 

lídrom v oblasti A/C kompresorov, dodávaných aj pre 

top značky ako sú Audi, BMW, Fiat, Mercedes, VW, 

Porsche a Toyota.

•  Sortiment tepelných systémov DENSO pre aftermarket 

obsahuje: chladiče, kompresory klimatizácií, kondenzá-

tory, chladiace ventilátory (sahary), vnútorné ventilátory, 

intercoolery, radiátory kúrenia a iné...

•  A/C Compresor Repair Network – prvá unikátna servis-

ná sieť svojho druhu pre opravy kompresorov.  

ŠTARTÉRY & ALTERNÁTORY

•  28 položiek Štartérov & Alternátorov pre aplikáciu viac 

ako 260 kľúčových vozidiel.

•  Každé zariadenie je v balení kompletne nové, nie repa-

sované. Bez zbytočného navyšovania ceny je zabezpe-

čená vysoká kvalita produktu z originálnych dielov za 

konkurencieschopné ceny.

•  DENSO pracuje na tom, aby bolo k dispozícii viac ako 

400 ďalších položiek – vrátane TOYOTA. 

www.denso-am.eu
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www.trwaftermarket.com/cotec

TRW-Safety

.
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Vážení zákazníci, čtenáři,

pro mnohé z vás je VIP Club Inter Cars již součástí 

života a jeho prostřednictvím poznáváte nové 

přátele ze stejného oboru, máte možnost vidět 

zajímavá místa a zároveň si odpočinout a na-

čerpat nové síly do další práce. Mnohými je náš 

věrnostní program ještě neobjeven nebo nevy-

užíván a právě těmto zákazníkům bychom rádi 

v několika následujících řádcích přiblížili, o co se 

jedná a co VIP Club Inter Cars nabízí.

V letošním roce absolvovali členové VIP Clubu 

v rámci našeho věrnostního programu 4denní 

plavbu po holandských kanálech, zájezd s ná-

dechem adrenalinu do Abú Dhabí, konkrétně 

zábavního parku Ferrari World a zájezd na řeckou 

Krétu. Perla letošního roku - Kuba se již nezadrži-

telně blíží. Určitě je na co se těšit.

Jak se můžete stát

členem VIP Clubu Inter Cars 2012?

VIP Club Inter Cars 2012 je věrnostní program 

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

určený všem obchodním partnerům registrova-

ným v některé z našich poboček a jeho prostřed-

nictvím se již osmým rokem snažíme naše loajál-

ní zákazníky odměnit za jejich věrnost, spolupráci 

a nabídnout jim určitou přidanou hodnotu v po-

době zajímavých akcí a zájezdů a upevnit tak 

naše společné obchodní partnerství. Na základě 

výše realizovaného obratu u naší společnosti 

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

váte VIP body a jim příslušné karty různých hod-

not, od bronzové, která je základní kartou, přes 

stříbrnou a zlatou až po platinovou. Čím vyšší 

hodnotu VIP karty získáte, tím zajímavější a větší 

balík bonusů máte možnost využít. Body se vám 

připisují automaticky za každou realizovanou ob-

chodní operaci, tzn. zboží objednané, zakoupené 

a zaplacené v cenách bez DPH u společnosti In-

ter Cars.

Za nákup dílů pro osobní automobily:

každých 100 Kč = 1 bod.

Za nákup dílů pro nákladní automobily:

každých 200 Kč = 1 bod.

Jaké karty VIP Clubu Inter Cars 2012

můžete získat?

Bronzová VIP karta

Pro zisk bronzové VIP karty musíte na svém VIP 

účtu dosáhnout hodnoty alespoň 8 000 bodů

a tím splníte základní podmínku členství ve VIP 

Clubu Inter Cars 2012.

Stříbrná VIP karta

Stříbrnou VIP kartu získáte v momentě dosažení 

hodnoty alespoň 13 000 bodů na svém VIP účtu.

Zlatá VIP karta

Pro získání zlaté VIP karty musí hodnota vašeho 

VIP účtu být alespoň 18 000 bodů.

Platinová VIP karta

Vlastníkem platinové VIP karty se stáváte teh-

dy, když je na vašem VIP účtu alespoň 23 000 

bodů.

Na  co se můžete ve  VIP Clubu Inter Cars 

2012 těšit?

10denní pobyt v Tanzánii a Zanzibaru

Vydejte se s námi na podzim 2013 na cestu 

snů do srdce Afriky. Divoká a krásná Tanzánie 

vám zjeví svoji nespoutanou nádheru. Objevte 

krásy této panenské přírody! Navštívíte světo-

známé národní parky. Ngorongoro (tzv. osmý 

div světa ) je rozlehlé území rozprostírající se 

mezi stěnami obrovské kaldery, prastarého vy-

haslého vulkánu. Nachází se zde největší kon-

centrace volně žijících afrických zvířat. Serenge-

ti – nejslavnější a nejrozsáhlejší chráněné území 

Afriky. Zdejší krajině dominuje velký počet nád-

herných zvířat, mezi kterými nechyběj pakoně, 

zebry, žirafy, lvi, gepardi, leopardi, hyeny, sloni 

nebo nosorožci.

Až se dosyta nabažíte africké divočiny, čeká vás 

tajemný Zanzibar. Vraťte se na chvilku zpět ča-

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

plachetnice plné koření a korzárské fregaty číha-

jící na kořist. Zanzibar, bájná křižovatka východ-

ních a západních kultur, proslulý obchod s otro-

ky, brána do Indického oceánu… V dnešní době 

můžete kromě originální architektury, ve které 

se střídají prvky kolonialismu s arabským svě-

tem, obdivovat především nádherné pláže. 

„Ostrov hřebíčku“ a Freddieho Mercuryho nabízí 

něco pro každého z vás, proč si tedy neokořenit 

život s Inter Cars?

Relaxační 8denní pobyt v Turecku

Turecká riviéra, která je dokonalou zárukou 

úžasného koupání a potápění, ničím nerušené 

relaxace na vyhřátých plážích, ale také poznává-

ní přírodních a historických krás, nám poskytne 

azyl v červnu 2013. Vydejte se tedy za sluncem, 

odpočinkem a poznáním a vychutnejte si pře-

krásné pobřeží plné kouzelných romantic-

kých zátok, mírné a úrodné nížiny nebo drsné 

a nespoutané pohoří Taurus. Čeká vás pobyt 

ve skvěle vybaveném 4* hotelu s bazénem, 

pláží, mnoha bary a all inclusive programem 

s množstvím fakultativních výletů. 

Lyžování v Alpách 

Konec ledna 2013 bude již tradičně věnován 

lyžování v Alpách na pomezí rakousko-italských 

hranic v oblasti Hermagor-Nassfeld s ubyto-

váním ve 3* hotelu, který je umístěn přímo 

na sjezdovce, takže cesta z lyžárny na svah trvá 

jen několik málo minut. V této lokalitě je téměř 

100% jistota výborných sněhových podmínek, 

110 km sjezdovek všech obtížností, 30 vleků 

a lanovek. Opět pro vás připravíme lyžařské zá-

vody, zajimavé a zábavné soutěže a velkou party 

s DJ v dnes již pověstném aprēs ski baru Zurber-

ghex – U Fatiho.

Užívejte si život s námi!
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Dodavatel do prvovýroby

LÍDR DÍKY KVALITĚ



Společnost DAT byla založena v  roce 

1931 jako poskytovatel datových služeb 

pro tehdy velmi mladou automobilovou 

branži. V současnosti poskytuje širokou 

paletu služeb různým subjektům, včetně 

kalkulace nákladů na  opravy motoro-

vých vozidel.

Přesný odhad nákladů na opravu vozidel 

je základem úspěchu nejen v opravárenství, ale 

také v oborech, jako jsou pojišťovnictví či zna-

lectví. Trendem současnosti je neustále rostoucí 

počet a rozšiřující se rozmanitost u nových typů 

a modelů motorových vozidel a komplexnější 

technika ve výbavě. 

To vše klade trvale zvyšující se nároky na přes-

nost a transparentnost kalkulace nákladů 

na opravu. V modulu Kalkulace oprav vozidel, 

který je nedílnou součásti aplikace SilverDAT® 

II, je možné vyhotovit spolehlivé, detailní, rychlé 

a cenově výhodné kalkulace nákladů na opra-

vu podle výrobcem stanovených norem oprav 

a údržby. Samozřejmostí je databáze cen ná-

hradních dílů a pracovních hodnot, které jsou 

platné pro český a slovenský trh a jež vycházejí 

z dat výrobců a dovozců motorových vozidel. 

Tyto ceny jsou průběžně aktualizovány u všech 

typů a modelů stejně jako u odpovídajících 

variant výbavy. Prvky standardní a příplatkové 

výbavy jsou jednotlivým vozidlům přiřazeny 

přesně a detailně podle jejich typu, modelu 

a období výroby na základě informací přímo 

od výrobců vozidel.

Kalkulace je opravdu snadná 

Kombinace dat, grafi ckého zobrazení a integro-

vané logiky oprav, jakož i automatické zohled-

nění všech souvisejících prací, jsou spolehlivým 

základem pro stanovení rozsahu poškození, roz-

počet nákladů na opravu havarovaných vozidel 

nebo znalecké posudky, které budou kalkulová-

ny prostřednictvím datového a informačního 

systému SilverDAT® II. Systém těží z rozsáhlé 

a precizně zpracované databáze vozidel, která 

v současnosti zahrnuje na 1720 typových se-

šitů (ve srovnání s cca 1 050 u konkurenčního 

systému). 

Veškeré informace pocházejí přímo ze systémů 

výrobců (ELZA, ETKA, E-CAT atd.). Systém také 

nabízí velmi podrobný a přesný, do detailu zpra-

covaný rozpis výbav vozidel, pracovních pozic 

a postupu opravy – včetně lakýrnických prací. 

Navíc v ceně platformy SilverDAT® II získá auto-

mobilový opravář či obchodník  profesionální 

systém na oceňování vozidel a širokou databázi 

pravidelných servisních úkonů s intervaly podle 

předpisu výrobců. V grafi ce je zobrazována prů-

běžná cena za opravu (ND, práce, lakování, celko-

vá částka) spolu s okamžitým náhledem na číslo 

a cenu dílu.

Náklady na lakování jsou optimalizovány

Systém SilverDAT® II má schopnost pracovat 

s různými kvalitami laků, tedy možnost uzpů-

sobit rozpočet použitým materiálům s doloži-

telným výpočtem konkrétního nákladu na jed-

notku plochy. Cena lakovacích materiálů se při 

použití prémiových laků (Spies Hecker, Standox, 

PPG, Glasurit, Nexa apod.) pak může navýšit – 

a to legitimně a prokazatelně – případně také 

ale i snížit, pokud jsou použity levnější, případně 

průmyslové laky. Tím se zásadně liší od systémů, 

ve kterých jsou ceny materiálů nastaveny pevně, 

pouze s možností změny pomocí korekce prů-

měrné hodnoty (bez defi novaných jednotek). 

Součástí databáze jsou i plochy konkrétních 

karosářských dílů, tento systém tak umožňuje 

vytvářet precizní kalkulace oproti kvalifi kova-

ným odhadům. Kalkulace oprav nebo podkladů 

pro znalecké posudky vyhotovené v aplikaci 

SilverDAT® II jsou v současnosti bezvýhradně 

uznávány všemi pojišťovnami v Německu, Čes-

ké republice, na Slovensku a postupně k tomu 

přistupují i další významní partneři ze všech 14 

zemí Evropy, kde v současnosti společnost DAT 

působí.

Výhody systému

Kalkulace lze vytvářet v on-line systému nebo 

ve verzi instalované přímo v počítači. K dispozici 

je také serverová verze pro neomezený počet 

uživatelů, počet klientů na serveru není zpo-

platněn. Systém lze tedy použít v rámci fi rmy 

na libovolném počtu pracovišť – například pro 

servis i prodejnu ojetých vozidel současně – a to 

za cenu jedné licence. 

Program je stabilní a (kromě dotazu na VIN vo-

zidla) nevyžaduje připojení k internetu. V rám-

ci výše paušálu je zdarma zahrnuta licence 

na identifi kaci vozu dle VIN (VIN Dekodér). Za je-

den on-line dotaz přímo na server výrobce se 

účtuje nevelká jednorázová paušální platba. 

Systém SilverDAT® II nabízí široké možnosti ko-

munikace a přenosu dat. Pokud oba subjekty 

pracují s tímto systémem, je zajištěn bezpro-

blémový přenos vytvořených kalkulací, včetně 

potřebné dokumentace konkrétního případu. 

Pro komunikaci s  ostatními systémy umožňuje 

program vytvářet datové věty, které umí v sou-

časnosti importovat do více než 200 systémů. 

DAT poskytuje zainteresovaným softwarovým 

společnostem a poskytovatelům/prodejcům 

dealerských a servisních systémů řízení (DMS) 

popis rozhraní SilverDAT® II zdarma. 

Snadné ovládání

Spolu s jedinečnou logikou postupů oprav 

(automatické zohlednění souvisejících a elimi-

nace duplicitních prací) SilverDAT® II umožňuje 

rychlý, snadný, jistý a kvalitní výpočet nákladů 

na opravu. Vše začíná pečlivě zpracovaným 

výběrem vozidla buď prostřednictvím vyhle-

dávacího stromu typů, modelů a jednotli-

vých provedení, nebo pomocí integrovaného 

on-line VIN-Dekodéru. Díky tomu dostává uživa-

tel do ruky přesný  rozpis standardní, příplatkové 

i mimořádné výbavy v závislosti na přesném 

datu, resp. období výroby pro model automo-

bilu, který má opravovat.

Síla a tradice

Prestiž fi rmy DAT zvyšuje i to, že jejími společníky 

jsou mimo jiné i svazy z německé automobilové 

branže: VDA – Svaz automobilového průmyslu, 

VDIK – Mezinárodní svaz výrobců motorových 

vozidel, ZDK – Ústřední svaz německých auto-

opravářů. Díky tomu, že DAT navíc velmi úzce 

spolupracuje s pojišťovnami, má přístup ke spe-

cifi ckému know-how od všech zúčastněných 

stran participujících na procesu oprav vozidel 

po nehodách.

V radě DAT se také angažují zákaznické svazy 

pod vedením německého autoklubu ADAC. 

Z pohledu hlavních účastníků trhu a potřeb 

zákazníků je tedy u DAT na jedné straně zajiš-

těna maximální úroveň kontroly a na druhé 

straně dostatek samostatnosti nutné k rozvoji 

společnosti. Díky dceřiným a podílovým spo-

lečnostem nebo smluvním partnerům je DAT 

zastoupen v mnoha evropských zemích. Své 

pozice si DAT zajišťuje zejména prostřednictvím 

unikátního a celoevropsky jednotného systému 

identifi kace motorových vozidel s označením 

„DAT Europe – Code“. Společnost má v součas-

nosti pobočky ve čtrnácti převážně členských 

zemích EU. Součástí fi remní fi lozofi e je i kvalitní 

zákaznická podpora a její zajištění je nezbytnou 

podmínkou při otevření každého nového trhu 

a pro následné působení na něm. Prodej a zá-

kaznickou podporu produktu v České a Sloven-

ské republice zajišťuje společnost DAT Czech & 

Slovak, s. r. o. 

Bližší informace o možnostech a způsobu distri-

buce lze získat na telefonu 283 931 831 nebo e-

-mailu: prodej@dat-czech.cz; info@dat-czech.cz.

__________________

Zpracováno s použitím materiálů společnosti 

DAT Czech & Slovak, s. r. o.

Silver DAT® II
profesionální kalkulace oprav od samotných výrobců automobilů, ověřená praxí
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Q-SERVICE

Q-SERVICE

Servisní koncept s mezinárodní působností a více než 10letou tradicí působí v České republice od roku 2009. Servisní koncept s mezinárodní působností a více než 10letou tradicí působí v České republice od roku 2009. 

V současné době je v Čechách a na Moravě pod hlavičkou Q-SERVICE (Quality-Service) již na 30 autoservisů a díky dynamickému růstu se jejich 

počet neustále zvyšuje. Obdobný trend je také v dalších zemích střední, jižní a východní Evropy, kde má společnost Inter Cars své zastoupení.

Zodpovědným výběrem, při kterém musí každý nový člen servisní sítě dosáhnout a trvale plnit standardizovaná vstupní kritéria, je ze strany pro-

vozovatele garantována vysoká a vyrovnaná úroveň služeb a odbornosti každého spolupracujícího autoservisu. Celkový počet členů servisní sítě Q-SERVICE je s ohl-

edem na kvalitu a prestiž této servisní koncepce stanoven tak, že v každém kraji České republiky bude postupně zapojeno jen několik spolupracujících autoservisů. 

Q-SERVICE přináší svým členům řadu zvýhodněni a podpůrných nástrojů, které jsou koncipovány do tzv. modulárního principu. Jde o pět základních modulů, které 

svým obsahem zasahují vždy jednu z důležitých oblastí podpory partnerského autoservisu:

 • řízení fi rmy a quality management

 • podpora v oblasti informačních technologií

 • technická data, informace a školení

 • zákaznický servis

 • reklama a marketing

Základní podmínky členství v servisní síti Q-SERVICE:

 • nezávislý autoservis

 • alespoň 4 servisní stání a 3 dílenské zvedáky

 • potřebné servisní vybavení pro diagnostiku systémů a odbornou montáž dílů

 • poskytuje široké spektrum profesionálních servisních služeb

 • samostatné prostory pro příjem zakázek 

     oddělené od dílenských prostor 

     (příjemné prostředí pro zákazníka - motoristu)

 • parkovací místa pro zákazníky servisu

 • zájem na stabilním rozvoji fi rmy, včetně 

     stabilizace pracovníků a 

 • jejich odborném vzdělávání

Proč přicházíme s unikátním softwarovým řešením pro servisy – QS Professional?Proč přicházíme s unikátním softwarovým řešením pro servisy – QS Professional?

Odpověď na tuto otázku naznačuje nové motto „We think diff erent“, které zároveň naznačuje směr, jakým se chceme v oblasti autoopravárenství ubírat:

„We think diff erent - Mají nás za šílence a snílky, rebely a potížisty, kteří se stále snaží měnit status quo a kteří nemají úctu ke starým pravidlům. 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.“

Chceme dělat věci jinak, nově a inovativně. To znamená vytvořit v tomto kontextu unikátní servisní koncept a mezinárodní síť, kde její členové kromě plnění jiných 

standardů, budou používat jednotné softwarové řešení. 

Toto řešení v praxi přinese nezanedbatelné výhody:

• Úspora času při obsluze zákazníka – rychlá identifi kace automobilu a dílu, vytvoření zakázkového listu a faktury

•  Úspora nákladů a času při řízení servisu – rychlé zadání a rozdělení práce, plánování kapacity servisu, kontrola provedených úkolů a zjednodušené jednání s do-

davateli (díky rychlé a přesné identifi kaci, objednání a příjmu dílů na sklad)

• Nastavení stejných interních procesů v servisu zajišťuje zvýšení konkurenceschopnosti členů sítě vůči originálním servisům.

• Zvýšení atraktivity servisu v očích konečného zákazníka prostřednictvím jasné a přesné kalkulace opravy podle normohodin výrobce a dané hodinové sazby 

tak, aby zákazník odcházel s přehledně vyčíslenou úsporou nákladů a s pocitem, že nebyl ošizen.

Výsledkem tohoto snažení bude mezinárodně uznávaná značka servisní sítě, do které se bude zákazník rád vracet a kdekoli se setká se značkou Q-SERVICE, vybaví 

se mu profesionální přístup a kvalitní služby.

Otakar Dvořák l manažer servisních konceptů l +420 602 969 823 l otakar.dvorak@intercars.eu l www.q-service.eu



IC_Technika (VIVID) 

Obsahuje komplexní informace potřebné pro práci moderního autoservisu. Obsah informací programu IC_Technika by zabral cca 20 000 

vytištěných stran. 

Jedná se o verzi programu Vivid, speciálně upraveného podle požadavků Inter Cars. Vivid je jeden z nejúspěšnějších a nejdokonalejších 

programů tohoto typu, který úspěšně slouží autoservisům v mnoha zemích po celé Evropě.

V následujících parametrech neexistuje obsáhlejší zdroj technických informací o vozidlech, 

než je IC _Technika:

 • identifi kace vozidla

 • kapaliny a maziva

 • regulační údaje

 • návody na opravy

 • technické výkresy (více než 25 000, detailní rozkreslení demontáže jednotlivých částí vozidla a interiéru...)

 • kompletní a standardizované údaje o motoru

 • identifi kace kódu EOBD a také interaktivní diagnostika chyb

 • pokyny a údaje o opravě motorů

 • ABS, klimatizace

 • detailní schéma zapojení elektrických systémů, audio, ABS a klimatizace

 •doby oprav a pravidelné servisní intervaly

Velmi užitečnou funkcí bude určitě modul diagnostiky poruchy systémů řízení motoru, kde se program ptá a podle odpovědi zužuje pole 

pro nalezení chybného dílu, způsobujícího špatnou činnost motoru. Na konci je výsledkem hledání obrázek vadné části, jeho lokalizace 

ve vozidle a charakteristika práce, což umožňuje potvrzení nebo vyvrácení diagnózy.

www.intercars.cz

IC_Technika je přehledná textovo-grafi cká elektronická databáze, která obsahuje technické informace k téměř všem modelům IC_Technika je přehledná textovo-grafi cká elektronická databáze, která obsahuje technické informace k téměř všem modelům 

aut v České Republice.aut v České Republice.

IC_CALCULATOR
Systémové řešení kalkulace a  objednávání náhradních dílů od  společnosti Inter Cars! Unikátní online aplikace, které Vám uspoří čas při identifi kací, Systémové řešení kalkulace a  objednávání náhradních dílů od  společnosti Inter Cars! Unikátní online aplikace, které Vám uspoří čas při identifi kací, 

vyhledávání a výběru náhradních dílů a ušetří peníze Vám nebo Vašim zákazníkům - majitelům vozidel.vyhledávání a výběru náhradních dílů a ušetří peníze Vám nebo Vašim zákazníkům - majitelům vozidel.

Jedná se o vzájemně provázaný a na sebe navazující software, pomocí kterého jednoznačně a rychle vyberete okamžitě dostupný náhradní díl ze sortimentu Inter 

Cars potřebný pro opravu vozidla. Samozřejmostí je zobrazení jeho ceny a objednání on-line.

Na vývoji aplikace IC_CALCULATOR se ve spolupráci s Inter Cars podílely renomované společnosti Quantum, TecDOC a DAT. Pomocí databáze TecDoc převádí OE 

čísla vybraných náhradních dílů na čísla náhradních dílů ze sortimentu Inter Cars. Výběr a objednávání náhradních dílů je tak díky propojení s kalkulačním softwarem 

SilverDAT®II a elektronickým katalogem IC WebCat otázkou několika mála minut / kliknutí. 

Zapomeňte na zdlouhavé a složité vyhledávání náhradních dílů, IC_CALCULATOR šetří Váš čas.

Hlavní výhody:

 •informace o vozidle ze zdrojů výrobce zaručí jednoznačnou správnost výběru náhradního dílu pro opravu vozidla

 •  rychlost jakou docílíte výběru správného a dostupného dílu ze sortimentu Inter Cars ušetří čas vám i majiteli vozidla tím, že náhradní díl odpovídá tomu 

demontovanému „na první pokus“

 •  okamžitě dostáváte informaci o absolutní i procentuální fi nanční úspoře při použití vybraných dílů Inter Cars vůči cenám dílů výrobce vozidla (ceny jsou 

výrobcem měsíčně aktualizovány)

 • unikátní systém je v návaznosti na sortiment dílů dodávaných společností Inter Cars (online informace o ceně 

a dostupnosti zboží)

Princip použití:

Při práci jsou použity tři spolupracující a na sebe navazující SW:

 • SilverDAT®II – informační systém pro opravy vozidel

 • TecDOC – databáze náhradních dílů

 • elektronický katalog IC WebCat
www.intercars.cz/ic-calculator/

QS Professional
Profesionální softwarové řešení pro správu a řízení zakázek autoservisu, vyvinuté společností Inter Cars a vytvořené speciálně pro Profesionální softwarové řešení pro správu a řízení zakázek autoservisu, vyvinuté společností Inter Cars a vytvořené speciálně pro 

potřeby autoservisů. potřeby autoservisů. 

Jedná se o unikátní nástroj, který v České republice, resp. i celé střední a východní Evropě nemá obdoby. Propojení několika samostatných 

modulů do jednoho systému usnadňuje práci, šetří Váš čas i peníze.

Výběr vozidla a náhradních dílů probíhá na základě rozklíčování VIN kódu a je doplněn rozsáhlou technickou dokumentací včetně výkresů. To 

vylučuje případný omyl při určování správného dílu.

Po identifi kaci vozidla a náhradních dílů vytvoříte během několika okamžiků kalkulaci dle normohodin stanovených výrobcem vozidla. Software je on-line napojen 

na sklady Inter Cars, takže vždy víte, jaké díly jsou momentálně k dispozic. Objednání potřebných dílů je otázkou okamžiku. 

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:

 • jednoduchá správa a řízení zakázek

 • úspora času a nákladů při: 

  • vyhotovení zakázky – během pár minut profesionální kalkulace na základě normohodin výrobce, uznávaná pojišťovnou

  • identifi kaci náhradních dílů – přesná identifi kace dílů na základě VIN kódu

  • 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

Martin Duda l Projektový manažer l +420 606 031 953 l martin.duda@intercars.eu l www.intercars.eu



Fleet program Inter Cars zajišťuje koordinaci a provádění údržby a servisu vozových parků středně velkých a velkých společností ve smluvních servisech. Fleet program Inter Cars zajišťuje koordinaci a provádění údržby a servisu vozových parků středně velkých a velkých společností ve smluvních servisech. 

Václav Chrenšč l Manažer projektu IC Fleet l +420 724 251 025 l vaclav.chrensc@intercars.eu  
HOT LINE: +420 724 454 706 l fl eetcz@intercars.eu l www.mifl eet.cz 

Spolupráce ve Fleet programu má pevná pravidla pro objednávání, provádění a konečnou fakturaci servisních zakázek. Pružnost v přizpůsobení se potřebám zákazníků, 

využití nejmodernějších informačních technologií a vysoká úroveň logistické podpory umožňuje zapojit do programu i ty nejnáročnější klienty.

Přínos pro servis:

 •stálý přísun zakázek

 • provize z namontovaných dílů Inter Cars

 • Inter Cars jako jediný smluvní partner a garant dobré platové morálky

 • dlouhodobá spolupráce

 • podpora v dalším vzdělávání

 • softwarová podpora

 • možnost přístupu k nejmodernějším technologiím a vybavení

Přínos pro klienta:

 • absolutní kontrola nákladů díky autorizaci každé zakázky

 • výběr dílů podle defi nice fl eetového zákazníka

 • opravy vozidel všech značek pod jednou střechou

 • kalkulace ceny zakázky dle norem předepsaných výrobci vozidel (provedená fi rmou Inter Cars)

 • žádný paušální poplatek

 • jeden partner pro celou údržbu Vašeho vozového parku

 • systémové řešení pro více zemí (CZ, SK, HU, RO, BG, HR, PL)

Fleet program – Motointegrator

FLEET

QS Android

Mobilní aplikace servisního konceptu Q-SERVICE  pro „chytré telefony“ s  operačním systémem Android, Mobilní aplikace servisního konceptu Q-SERVICE  pro „chytré telefony“ s  operačním systémem Android, 

kterou si zákazník, resp. kdokoli může stáhnout z  Android marketu „Google Play“ zdarma. Aplikaci kterou si zákazník, resp. kdokoli může stáhnout z  Android marketu „Google Play“ zdarma. Aplikaci 

připravujeme také pro operační systém iOS (iPhone, iPad…) připravujeme také pro operační systém iOS (iPhone, iPad…) 

V aplikaci zákazník najde mnoho užitečných informaci:

 •  technického rádce a tipy pro motoristu (platné silniční nařízení v jednotlivých zemích, tipy co dělat, 

při rozsvícení kontrolky na palubní desce a jiné) 

 • novinky v síti Q-SERVICE – co se děje nového (akce, nové QS)

 •  seznam servisů Q-SERVICE s jejich otevírací dobou a šíří nabízených služeb, s možností navigace 

k nejbližšímu servisu (pomocí stáhnutých navigací = Google Maps, IGO atd.)

 • vše samozřejmě ve vícejazyčném provedení 

SilverDAT®II

Software pro přesnou kalkulaci nákladů na opravu vozidla podle výrobcem stanovených technologií a normohodin.Software pro přesnou kalkulaci nákladů na opravu vozidla podle výrobcem stanovených technologií a normohodin.

V databázi, která je neustále aktualizována, se nacházejí údaje o opravách a údržbě pro více než sto tisíc provedení motorových vozidel, obsažených v 1.720 typových 

sešitech pro osobní, lehká užitková, nákladní vozidla a motocykly. 

Z informační a datové platformy SilverDAT®II mohou být také elektronicky přímo anebo prostřednictvím internetové aplikace DATNet® odesílána data kalkulací oprav 

havarovaných vozidel i odpovídající fotografi e týkající se pojistných událostí do externích aplikací, např. tzv. dealer management-systémů či přímo do pojišťoven.

Přednosti kalkulace nákladů na opravu vozidel SilverDAT II v kostce:

 • přesná indikace všech variant standardní, příplatkové a mimořádné výbavy v závislosti na období výroby

 • grafi ka s bezkonkurenčním rozlišením, jaké používají elektronické katalogy výrobců

 • nabídka montážních skupin pro vyznačení rozsahu opravy

 • možnost kalkulace ceny běžných servisních úkonů, mechanických oprav a údržby a lakování

 • průběžné zobrazení aktuální ceny a OE čísla dílu a částky za opravu

 • modul úkonů technické údržby podle výrobce pro doplnění kalkulace opravy v případě předepsané 

    servisní prohlídky

 • automatické vyhodnocování výhodnosti opravy karoserie oproti výměně skeletu karoserie

 • oddělená kalkulace poškození skla

 • volba mezi dvěma metodami lakování (dle norem výrobce nebo dle materiálového bodového 

    systému DAT Eurolak) s možností pracovat a kalkulovat s různými kvalitami laků -> přesný výpočet 

    spotřeby materiálu na jednotku plochy

 • komunikace v českém jazyce

 • kalkulace oprav či podklady vytvořené pro znalecké posudky jsou bezvýhradně uznávány všemi 

     pojišťovnami jak v Německu, tak postupně i v dalších zemích Evropy - v ČR 

     a SR je SilverDAT®II bez dalšího akceptován všemi pojišťovnami, přičemž 

     řada z nich si jej zvolila také jako vlastní kalkulační systém

 • navíc profesionální systém oceňování vozidel

SilverDAT®II kalkulace oprav vozidel či odhad nákladů na opravu je hotova za několik okamžiků.

www.intercars.cz www.dat-czech.cz
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DOPROVODNÝ PROGRAM

Filtron

Od svého založení v roce 1982 se Wix-Filtron specializuje na výrobu vysoce kvalitních fi ltrů 

pro automobilový průmysl, strojní a motorové jednotky, těžké stroje a speciální vybavení. 

Díky dynamickému vývoji působí společnost na celém světě.

Wix-Filtron je součástí mezinárodního motorového koncernu Affi  nia Group, lídra ve výro-

bě, distribuci a marketingu na globálním automobilovém trhu.

Neustálé investice do automatizovaných výrobních procesů, nových technologických 

řešení, efektivních a moderních výrobních linek a nepřetržité hledání lepších pracovních 

metod zajišťují nejvyšší kvalitu výrobků. Produktové portfolio zahrnuje více než 2 300 typů 

fi ltrů kvalitou srovnatelných s originálními díly. 

Značka Filtron je určena pro trh s náhradními díly a její fi ltry jsou vyrobeny podle stejných 

norem jako fi ltry dodávané automobilkám, např: Volkswagen, General Motors, Ford, Land 

Rover, Jaguar, Mercedes-Benz, Saab, Lotus, Harley Davidson, Suzuki a Aston Martin.

WIX-FILTRON Sp. z o.o., Ul. Wrocławska 145, 63-900 Gostyń, Polsko

www.fi ltron.pl; marketing@fi ltron.pl

FOMAR

Společnost Fomar Borg Automotive SA se může pochlubit více než stoletou historií, která 

jí zaručuje bohaté zkušenosti ve výrobě a obchodu, bohaté znalosti technologií, stejně 

jako vysoce kvalitní produkty a jejich efektivní fungování při každodenním používání. Jako 

první výrobce brzdových obložení v Polsku vyřadil z výroby azbestové materiály a nahradil 

je novou generací, která je ohleduplnější k životnímu prostředí a uživatelům, ale současně 

zvyšuje jejich použitelnost.

Fomar Borg Automotive S.A., ul. Okólna 45, 05-270 Marki

www.fomar.com.pl; handel@fomar.com.pl

GRENKE

Příběh společnosti Grenke se začal psát v jižním Německu ve městě Baden-Baden. 

Wolfgang Grenke objevil mezeru na trhu leasingu kancelářského komunikačního vybave-

ní a v roce 1978 se rozhodl založit vlastní fi rmu. Od té doby se jeho fi rma rozrostla do celé 

skupiny fi rem nabízejících leasingové, bankovní a faktoringové služby na evropském trhu. 

Leasing však i nadále zůstává její primární činností a společnost Grenke si drží vedoucí po-

stavení na trhu leasingu IT produktů pro malé a střední podniky. Důvod je jednoduchý. 

Ví, co je důležité pro malé a střední podnikatele, jako jste vy – osobní poradenství a péče, 

na míru šité modely fi nancování a služeb a efektivní organizační model a procesy, které 

umožňují uzavírat i smlouvy na fi nancování zařízení s velmi nízkou hodnotou. Tyto základní 

principy byly inspirací pro fi remní politiku od samého začátku.

GC Leasing Slovensko s.r.o., City Business Center I., Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava 

www.grenke.sk;  service@grenke.sk

Chicago 

CHICAGO Pneumatic – Americká společnost založená před více než 100 lety vyrábějící 

mimo jiné pneumatické nářadí a kompresory pro profesionální použití. Hlavními hesly 

společnosti jsou spolehlivost, výdrž a orientace na zákazníka. Distribuční síť rozšířená téměř 

po celém světě je v ČR zastoupena společností Inter Cars, která vám nabízí pneumatická 

zařízení včetně náhradních dílů k nim přímo ze skladu Chicago Pneumatic. 

Chicago Pneumatic, 1800 Overview Drive, Rock Hill, SC 29730

cp.northamerica@cp.com, www.cp.com

KYB

KYB je největší světový dodavatel tlumičů pro výrobce automobilů. Každý týden KYB vyrobí 

více jak milion tlumičů.  KYB Europe GmbH poskytuje prvotřídní kvalitu výrobků a zákaz-

nického servisu v aftermarketu v Evropě na Středním východě a v Africe. KYB Europe nabízí 

aftermarketové komponenty pro zavěšení kol automobilů, jako KYB tlumiče, KYB K-Flex 

vinutá pružina, KYB SMK montážní kity a KYB PK ochranné kity. 

KYB Europe Sp. Z o.o., Ul. Tama Pomorzańska 1, 70-030 Szczecin, www.kyb-europe.com

LuK – Schaeffl  er

Společnost LuK byla založena v roce 1965 v německém Bühlu a již téměř padesát let 

udává směr vývoje spojkových systémů. Jako první přišla s inovacemi, které se postup-

ně staly standardní výbavou moderních automobilů, jako je například spojka s talířovou 

pružinou v roce 1965 nebo spojková lamela s tlumiči torzních kmitů v r. 1976. Revoluci 

ve spojkové technologii způsobila fi rma LuK v roce 1985, kdy uvedla do sériové výroby prv-

ní dvouhmotový setrvačník – bylo to pro BMW řady 5, a neméně významný byl i vynález 

samonastavitelné spojky SAC v roce 1995. Všechny tyto inovativní technologie přispívají 

k úspoře paliva, snížení emisí a zvýšení jízdního komfortu.

Dnes je LuK jedním z největších dodavatelů spojkových systémů pro prvovýrobu i after-

market. Každé čtvrté auto vyrobené kdekoliv na světě sjíždí z výrobního pásu vybaveno 

spojkou LuK.

Schaeffl  er CZ, s. r. o., Průběžná 74a, 100 00 Praha 10

www.schaeffl  er-aftermarket.com; info.cz@schaeffl  er.com

MAHLE – KNECHT

Společnost Mahle je vůdčím partnerem celosvětového vývoje automobilového a mo-

torářského průmyslu. Není jen jedním ze 30 světově největších dodavatelů pro automo-

bilový průmysl, ale také jeden ze 3 nejlepších dodavatelů pro pístové systémy a součásti 

válců, ventilových rozvodů, systémů vzduchu a provozních kapalin. Téměř všichni výrobci 

automobilů a motorů jsou zákazníky Mahle – produkty Mahle proto najdete v každém 

druhém automobilu. 

Automobilový aftermarket těží z rozvoje znalostí, kterými Mahle disponuje – díky pokraču-

jícímu přenosu know-how ze sériové produkce do produktové škály pro obchod, servisní 

dílny a opravny motorů. Všechny aktivity pro nezávislý trh s náhradními díly jsou svázány 

s aftermarketem Mahle: téměř 1 500 zaměstnanců pracuje ve 24 mezinárodních zastoupe-

ních, z nichž je 6 prodejních kanceláří.

MAHLE Aftermarket GmbH, Pragstr. 26-46, 70376 Stuttgart, Německo

www.mahle-aftermarket.com

NGK

NGK je, co se zapalovacích svíček týče, světovou jedničkou. Dominuje světovému trhu jako 

výrobce zapalovacích svíček, zapalovacích kabelů a lambda sond prakticky pro každý au-

tomobil, motocykl, lodní, průmyslové a malé motory. Produkty NGK se pro jejich vysokou 

kvalitu a výkon používají při různých motoristických závodech. NGK je také významným 

světovým výrobcem originálního vybavení. 

NGK Spark Plug Europe GmbH, Harkortstr. 41, 40880 Ratingen, Německo

www.ngk.de

Nissens

Společnost Nissens A/S byla založena v Dánsku roku 1921. Dnes je tato rodinná fi rma, ve-

dená již 4. generací majitelů, jedním z největších výrobců chladičů a klimatizací v Evropě. 

Firma je rozdělena na průmyslovou a automobilovou divizi. Průmyslová divize zajišťuje 

řešení kompletních systémů chlazení pro zákazníky po celém světě. Automobilová divize 

nabízí více než 10 000 položek pro chlazení a 3 000 položek pro klimatizace. Neustále do-

chází k vývoji nových produktů a jejich zavádění do výroby za dodržování vysoké kvality 

dle standardů vyplývajících z požadavků norem ISO 9001 a QS9000. V továrnách v Dánsku, 

na Slovensku a v Asii jsou produkovány chladiče, jejich středy, intercoolery, chladiče oleje, 

topení a kondenzátory klimatizace pro osobní i nákladní vozy evropské, americké i asijské 

provenience, jakožto i pro speciální stroje. Veškerá produkce, která dosahuje úrovně stan-

dardů originálních dodavatelů, je distribuována po Evropě a celém světě prostřednictvím 

18 prodejních poboček.

NISSENS ČR, Panuškova 1100, 582 91 Světlá nad Sázavou

www.nissens.cz
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Média a internet

Jelikož chceme být v souladu s moderními trendy, 
klasické internetové stránky již nestačí. Abychom 
svým partnerům mohli poskytovat služby na nej-
vyšší úrovni, je orientace na sociální sítě nutnou 
podmínku. Z tohoto důvodu spravujeme vlastní
kanál na populárních stránkách YouTube a face-
bookové profi ly společnosti Inter Cars a servisní 
sítě Q-SERVICE.    

Internetové stránky jsou nedílnou součástí 

prezentace  všech důležitých aktivit 

společnosti  Inter Cars.

YouTube
www.youtube.com/user/InterCarsCZ
Na  proslulém videoportálu naleznete videa 
z nejrůznějších akcí. Například jsou zde klipy ze 
zájezdů VIP Clubu, veletrhů „Targi“, pořádaných 
mateřskou společností Inter Cars, či návody 
na používání softwarového vybavení. 
     

Facebook – Inter Cars
www.facebook.com/intercarscz.cz                                         
Facebookové stránky jsou orientované zej-
ména na naše stávající nebo potenciální záka-
zníky. Slouží hlavně k  prezentaci prodejních 
akcí a aktuálních novinek. Jednoznačnou výh-
odou je obousměrnost komunikace. 

Facebook – Q-SERVICE
www.facebook.com/QServiceCZ
Rozvíjející se komunikační kanál, 
zaměřený primárně na  návštěvníky 
autoservisů. V  souladu s  fi lozofi í 
„We think diff erent“ má oslovit širokou 
veřejnost s  nabídkou férového přístupu k  au-
toopravárenství.

www.intercars.cz
Moderní stránky se chlubí příjemným 
a  přehledným grafi ckým prostředím. Jedno-
duchá orientace umožňuje snadný přístup 
ke  všem potřebným informacím a  odkazům. 
Jelikož jsou pravidelně aktualizovány, jejich 
návštěvou máte vždy jistotu, že jste včas infor-
mování o nejnovějších akcích a událostech. 
     
www.q-service.eu
Webové stránky servisního konceptu Q-SER-
VICE jsou určeny pro běžné motoristy i  pro 
servisy. Motoristé ocení zejména praktické 
informace a  kontakty na  nejbližší servis, pro 
autoservisy jsou zde informace o  technických 
školeních a partnerská zóna s přístupem do e-
shopu reklamních předmětů. 

www.vybaveniservisu.cz
Na  internetových stránkách vybavení servisů 
naleznete většinu servisního vybavení, které je 
v nabídce Inter Cars. Ať se jedná o běžné klíče, 
přes plničky klimatizací, kompresory, vybavení 
pneuservisů, diagnostiky, až po  nejrůznější 
zvedáky, ke všemu zde naleznete stručný tech-
nický popis a obrázek.
    
www.mifl eet.cz
Fleet program společnosti Inter Cars má své we-
bové stránky zaměřené zejména na fi rmy, které 
mají zájem o servisování a správu oprav svého 
vozového parku. Nechybí základní informace 
o  programu, seznam zapojených autoservisů, 
legislativní podmínky a  samozřejmě kontakt 
na fl eetové oddělení. 

MotoIntegrator
Nová platforma automobilového trhu! Inovativní elektronické obchodování, které zákazníkům umožňuje nakupovat online náhradní díly i opravu vozidla. Nová platforma automobilového trhu! Inovativní elektronické obchodování, které zákazníkům umožňuje nakupovat online náhradní díly i opravu vozidla. 

Vše na jednom místě, jednoduše a intuitivně. Na webových stránkách si zákazník najde potřebné náhradní díly, vybere autoservis a zvolí způsob doručení Vše na jednom místě, jednoduše a intuitivně. Na webových stránkách si zákazník najde potřebné náhradní díly, vybere autoservis a zvolí způsob doručení 

(kurýr, osobně na pobočce, ve vybraném autoservisu).(kurýr, osobně na pobočce, ve vybraném autoservisu). Inter Cars Group

Základem jsou nejmodernější technologie, které 

nabízejí 

vynikající funkčnost a výkonnost v oblastech:

 • hledání a prezentace produktu

 • nákupní proces a zákaznický servis

 • zpětná vazba a ohlasy zákazníků

Každý produkt je důkladně popsán:

 • několik fotografi í a videí ve vysokém rozlišení

 • detailní popis dílu nebo příslušenství

 • galerie podobných a doplňkových produktů

 • seznam vozidel na které lze konkrétní díl použít

Zaručujeme:

 • doručení dílu do 24 hodin

 • záruku 3 roky

 • výběr z 1000 servisů po celé střední Evropě

V čem se odlišujeme:

 • přes 1 000 000 náhradních dílů a příslušenství

 • síť profesionálních partnerských autoservisů

 • profesionální prezentace produktů

 •  velké množství společných styčných bodů 

s potenciálním zákazníkem

pěě

nstnstnstnstnsts vívívívíví

isůisůisůisůisů

ůů ůů

Autodíly

Cena opravyAutoservis

Veletrh náhradních dílù pro osobní  

a nákladní automobily, náøadí, servisního 

vybavení a nových vizí v autoopravárenství!

Dodavatelé,

Inter Cars Show TRUCK, ZF Sachs Show TRUCK

Odborná školení a prezentace: 

Q-SERVICE - øešení pod jednou støechou
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Marketingové nástroje na podporu znaèky a loga
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Náøadí a servisní vybavení
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Speciální ceny na vybraný  

sortiment našich dodavatelù 

dílù pro osobní a nákladní 

automobily, servisní techniky, 

platné pouze bìhem  
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Bosal 

Bosal – fi rma v soukromém vlastnictví, založena v roce 1923 ve městě 

Alkmaar. V současnosti zaměstnává cca 5 500 zaměstnanců ve 34 výrobních 

závodech, 5 výzkumných a vývojových centrech a 18 distribučních centrech 

v Evropě, Severní a Jižní Americe, Jihoafrické republice a Asii. 

Bosal ČR, spol. s r. o. – výrobní závod a distribuční centrum v Brandýse nad 

Labem se zabývá OE výrobou a dodávkami pro aftermarket. Přibližně 600 za-

městnanců má na starosti výrobu výfukových systémů, katalyzátorů a obslu-

hu centrálního skladu aftermarketových dílů pro střední Evropu. Distribuce 

pro Českou a Slovenskou republiku probíhá každý pracovní den formou noč-

ního závozu. V nabídce fi rmy je ca 4 500 výfukových dílů, 2 100 montážních 

dílů, 850 katalyzátorů, 1 000 tažných zařízení a příslušných elektroinstalací.

Bosal ČR, spol. s r. o., Zápská 1857, 250 01 Brandýs nad Labem

www.bosal.com; info.bcr@eur.bosal.com

Bosch

Dnes už mezinárodní společnost aktivní v mnoha oblastech techniky, tech-

nologií a výzkumu oslavila v roce 2011 125 let od svého vzniku. Automo-

bilová technika představuje největší podnikatelskou oblast společnosti Ro-

bert Bosch GmbH s celosvětovým obratem 28,1 miliard euro v roce 2010. 

Celosvětově patří Bosch k největším výrobcům a dodavatelům automobi-

lové techniky i do prvovýbavy vozidel. V rámci společnosti existují odděle-

ní: benzinové systémy, dieselové systémy, podvozkové systémy, komfortní 

a energetické systémy, car multimedia, automobilová elektronika, prodej 

náhradních dílů (Automotive Aftermarket) a automobilová diagnostika. Ze 

širokého spektra produktů pro vybavení vašeho servisu vám nabízíme kom-

pletní vybavení moderní diagnostickou technikou, plničky klimatizace, vy-

bavení pneuservisů, zařízení pro geometrii kol, elektronářadí, testery, stolice 

a mnoho dalšího sortimentu vybavení dílen.

Robert Bosch, odbytová s. r. o., Pod Višňovkou 35/1661, 140 00 Praha 4

www.bosch.cz automobilova.technika@cz.bosch.com

Brembo

Rok 2011 byl významným milníkem pro společnost Brembo, když oslavila 

50 let činnosti, která byla poseta mimořádnými technickými, sportovními 

a obchodními úspěchy. 11. ledna 1961 Emilio Bombassei a Italo Breda zalo-

žil Offi  cine Meccaniche di Sombreno, která předcházela dnešní společnosti 

Brembo. Brembo je přední značkou v oblasti designu a výroby brzdových 

systémů pro vysoce výkonné automobily a motocykly, stejně jako pro užit-

ková vozidla. Výkon, komfort a design jsou hodnoty, které rozlišují značky 

a dělají z Bremba nejprestižnější brzdové systémy a komponenty ve světě.

Brembo Poland Sp. Z o.o., Ul. Roździeńskiego 13, , 41-308 Dabrowa Górnicza 

www.brembo.com; brembo@brembo.pl

Cartechnic

ATR je jedním z největších a nejúspěšnějších předních velkoobchodů na trhu 

s náhradními díly. Privátní značka ATR je zastoupena na německém trhu 

od poloviny 90. let. Cartechnic byl založen, aby nabídl zákazníkům levnější, 

ale vysoce kvalitní alternativu k existujícím prémiovým značkám. Na začátku, 

v polovině 90. let, obsahovala nabídka Cartechnic pouze nemrznoucí směsi 

do chladicích systémů nebo do ostřikovačů. V průběhu let byl ale sortiment 

rozšířen o více a více produktových řad. Dnes více než 500 položek nese 

označení Cartechnic.

ATR International AG , Otto-Hirsch-Brücken 17, D-70329 Stuttgart, Německo

www.cartechnic.de; info@cartechnic.de

Castrol

Nabídka společnosti Castrol zahrnuje komplexní sortiment maziv a specialit 

pro autorizované a nezávislé servisy, čerpací stanice a prodejce autopříslu-

šenství, včetně technické konzultace kvalifi kovaných specialistů. 

Produktová nabídka Castrol zahrnuje: motorové oleje, převodovkové oleje, 

multifunkční přísady do paliv, brzdové a hydraulické kapaliny, chladicí kapali-

ny a náplně do ostřikovačů, plastická maziva, motocyklové oleje a speciality, 

převodovkové oleje pro motocykly.

Castrol Lubricants (CR), s. r. o., V Parku 2294/2, 148 00 Praha 4

info.cz@castrol.com

Comma Oil & Chemicals Ltd

Comma Oil & Chemicals Ltd byla založená ve Velké Británii v roce 1965 jako 

nezávislý prodejce olejů. Obchod se velmi rychle rozrůstal a Comma se 

v krátké době stala hlavním dodavatelem motorových olejů autoservisům 

ve Velké Británii. V současnosti jsou produkty značky Comma určeny pro pro-

fesionální mechaniky a běžné motoristy kromě Velké Británie i na přibližně 

40 zahraničních trzích. 

Nabídka produktů se skládá z motorových a převodovkových olejů, kapalin 

pro automatické převodovky, nemrznoucích a chladicích směsí, přípravků 

na údržbu a ochranu, tuků a víceúčelových čisticích prostředků.

Comma Oil & Chemicals Ltd, Dering Way, Gravesend, Kent, DA12 2QX, UK 

www.commaoil.com; info@commaoil.com

ContiTech

ContiTech Power Transmission Group se sídlem v Hannover patří ke světové špičce 

výrobců rozvodových řemenů. Je jedním z hlavních světových dodavatelů řemenů 

do prvovýroby (OE) pro automobilový průmysl, v Evropě je číslem 1. Denně opouští 

moderní výrobní linky přes 250 tisíc řemenů. ContiTech dodává kompletní program 

automobilových řemenů nejvyšší kvality, který zahrnuje: rozvodové řemeny, drážko-

vé řemeny, klínové řemeny, kity – sady řemenů, spolu s kladkami, vodními pumpami 

atd. do všech populárních modelů automobilů.

ContiTech Polska, Power Transmission Group / Automotive Aftermarket, 

ul. Muchoborska 18, 54-424 Wrocław, www.contitech.pl; info@contitech.pl

DELPHI

Inovativní automobilové technologie společnosti Delphi, která vystupuje 

jako přední dodavatel originálních náhradních dílů a partner 25 předních 

výrobců automobilů, jsou montovány do miliónů vozidel po celém světě. 

Delphi přináší informace o OE produktech na trh s autopříslušenstvím – 

od nejnovějších chytrých systémů navržených pro zvyšování bezpečnosti 

před, během a po nehodě, až po pokročilou elektroniku hybridních vozi-

del, od benzinových a dieselových pohonných jednotek s vyšším výkonem 

a nižšími emisemi k energeticky efektivním systémům vytápění, ventilace, 

klimatizace a mnoho dalšího.

To vše pomáhá dělat vozidla bezpečnější a ekologičtější. Díky úzké spoluprá-

ci s výrobci vozidel v každé fázi jejich vývoje a produkce si Delphi vybudo-

valo pro tyto technologie vysoké renomé. Delphi díky znalosti technologií 

a vozidel ví, co je potřeba při jejich opravě. Veškeré tyto zkušenosti poskytuje 

aftermarketu, včetně inovativního hardwaru, softwaru a příslušenství. Auto-

servisům tak poskytuje všechny nástroje a podporu, kterou potřebují k práci 

s maximální efektivností a maximalizací zisku. 

Delphi Product & Service Solutions, KÉSZ Mester Irodaház, Mester u. 87, 1095 Bu-

dapest, Maďarsko, www.delphi.com
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Denso

Je čas přejít na DENSO! Nejefektivnější, silné a dlouhotrvající systémy jsou naši-

mi ideály. Pokud chcete být nejlepší ve svém oboru, nejlepší inspiraci nalezne-

te v přírodě. Denso tuto myšlenku přijalo a již od roku 1949 vytváří jedinečné 

produkty OE kvality pro špičkové automobilky a trh náhradních dílů po celém 

světě: žhaviče, zapalovací svíčky, kabinové fi ltry, části klimatizace, startéry a al-

ternátory, komponenty pro dieselové motory, stěrače, lambda sondy.

Denso Europe B.V., Hogeweyselaan 165, 1380 AB Weesp, Nizozemí

www.denso-europe.com

DAT

Společnost DAT byla založena v roce 1931 pro tehdy ještě velmi mladou auto-

mobilovou společnost a zavedla se v minulých desetiletích jako renomovaný 

poskytovatel dat, informačních systémů a služeb pro evropské automobilové 

společenství. Základní kompetence přitom spočívají v systémech pro kalku-

lace oprav a oceňování motorových vozidel, jakž i v prognózování jejich zů-

statkové ceny. K četným zákazníkům DAT se řadí automobilky, odborní znalci 

motorových vozidel, pojišťovny, banky, leasingové společnosti, daňoví poradci 

a právní zástupci či různé softwarové fi rmy a obchodníci. Jedním z nosných pi-

lířů fi lozofi e DAT je nabízet svým zákazníkům trvalé, obsahově rozsáhlé a snad-

no obsluhovatelná produkty za co nejpřístupnější cenu.

DAT CZECH & SLOVAK, s. r. o., Kostelecká 879/59, 196 00 Praha 96 – Čakovice, ČR 

www.dat-slovak.sk; hotline@dat-slovak.sk

ELRING

Originální náhradní díly Elring. Dobrá zkušenost. Každý den potkáte na silni-

cích miliony vozidel s technologiemi ElringKlinger – a fungují s nimi velmi dob-

ře! Můžete se spolehnout na kvalitu a spolehlivost originálních náhradních dílů 

Elring pro profesionální opravy. Elring nabízí široký sortiment těsnění a příslu-

šenství pro osobní automobily i užitková vozidla, vše zaměřené na uspokojení 

potřeb trhu. K dispozici jsou ve více než 140 zemích. Rychle a spolehlivě.

Mezinárodně renomovaná značka „Elring – Das Original“ je součástí ElringKlin-

ger AG - společnosti, která je vnímána jako vývojový partner, technologický lídr 

a dodavatel většině z automobilových výrobců.

ElringKlinger AG, Aftermarket division, Max-Eyth-Str. 2, 72581 Dettingen/Erms, 

Německo, www.elring.de; elring@mkservices.eu

EVERT

Značka Evert byla uvedena na trh v roce 2009 jako projekt polského Inter Cars. 

Hlavním cílem značky je nabídnout garážovou techniku od renomovaných svě-

tových výrobců, a to po pečlivém výběru produktů, se silným důrazem na kvalitu 

a příznivou cenu. Při spuštění značky byli  dva dodavatelé – pro segment zvedá-

ků a pro pneuservisy. Více než 9 000 prodaných kusů zařízení po půl roce od vzni-

ku značky jsou důkazem, že kvalitní produkty mohou být dostupné pro každé-

ho. V současnosti se značka Evert rozrůstá o další segmenty produktů (plničky, 

kompresory, geometrie.) a další dodavatele produktů podrobených důkladné 

kontrole kvality.

Evert – Oddělení vybavení servisů a nářadí IC, exkluzivní distributor Inter Cars ČR, 

www.vybaveniservisu.cz

EXIDE

Exide Technologies je lídrem ve výrobě olovo-kyselinových akumulátorů. S ob-

chodním zastoupením ve více než 80 zemích světa a více než 120letou historií 

neustále přináší výrobky a služby, které uspokojují energetické potřeby moder-

ního světa v oblasti dopravy a průmyslu. Uznávané značky, jako např. EXIDE, 

Deta, Tudor, Fulmen, Centra, Sonnenschein, Hagen, Sonnak, poskytují výrob-

cům vozidel, distributorům, servisům a motoristům jistotu spolehlivosti a kva-

lity produktu, pro který se rozhodli. Moderní technologie, rozvinutý výzkum 

a vývoj a globální produkty udělaly z Exide Technologies žádaného dodavatele 

významných výrobců automobilů a trhu náhradní spotřeby.

Federal Mogul Friction Products, a. s., Jirchářská 233, 517 41 Kostelec nad Orlicí 

www.federalmogul.com, fmam@federal-mogul.cz

EVR - RUVILLE

Úspěšný příběh společnosti Ruville začíná chybějícím náhradním dílem. Po-

stupným vývojem událostí došlo v roce 1922 v Hamburku k založení fi rmy 

Egon von Ruville GmbH. Tento průkopnický duch vydržel téměř sto let, a to na-

vzdory rychle se měnícímu trhu a technickému pokroku. Inovační síla a stan-

dardy vysoké kvality umožnily vývoj společnosti od fl exibilního obchodního 

partnera po prozíravého servisního poskytovatele s vysokými výrobními stan-

dardy. Dnes je Ruville členem skupiny Schaeffl  er a ve světovém aftermarketu 

je proslulým specialistou pro motorové a podvozkové díly prvovýrobní kvality. 

Rozhodnutí upřednostnit Ruville přináší nejen náhradní díly v OE kvalitě, ale 

také efektivní řešení z jednoho zdroje. Jako systémový specialista pokračuje 

Ruville ve vývoji nových konceptů pro neustále se měnící tržní podmínky, 

zatímco produktové expertízy a vysoké servisní standardy pomáhají zjedno-

dušovat proces ve velkoobchodním sektoru a autoopravárenství. Know-how 

napříč systémy umožňuje Ruville vytvářet efektivnější procesy, ať se již jedná 

o koncové dodávky, skladování, poradenství nebo obchod.

Federal Mogul Friction Products, a. s., Jirchářská 233, 517 41 Kostelec nad Orlicí, 

www.federalmogul.com, fmam@federal-mogul.cz

FEBI

Febi Bilstein je jedním z největších světových výrobců (přes 10 000 m2 výrobní 

plochy) a dodavatelů (objem skladu: 291 000 m3) náhradních dílů pro osobní 

a užitkové vozy na aftermarketu. Značka Febi je synonymem pro kontinuitu, 

kvalitu, služby, spolehlivost a inovace po více než 160 let. Po celou dobu, od za-

ložení nezávislé rodinné společnosti až po současnost, je fi rma hrdá na schop-

nost nabídnout stále rostoucí a kompletní nabídku více než 20 000 náhradních 

dílů, které jsou dostupné ve více než 130 zemích světa. Navíc ve více než 69 

zemích světa má Febi vlastní dceřiný podnik nebo operuje prostřednictvím 

vybraných místních partnerů. A protože čas hraje důležitou roli, je v Německu 

a zahraničí připraveno k okamžitému doručení více než 100 milionů náhrad-

ních dílů z logistického centra v Ennepetalu. 

Febi Germany , Wilhelmstr. 47, 58256 Ennepetal, Německo, www.febi.com

Federal-Mogul

Společnost Federal-Mogul je vedoucí celosvětový dodavatel dílů pro motory, 

převody a bezpečnostní technologie, poskytující služby předním světovým vý-

robcům originálního vybavení pro osobní, lehká užitková, těžká, zemědělská, 

námořní, železniční, terénní a průmyslová vozidla a rovněž pro celosvětový trh 

s náhradními díly. Výrobky společnosti Federal-Mogul pro trh s náhradními 

díly se prodávají pod řadou značek, mimo jiné to jsou špičkové motorové díly 

AE, stěrače ANCO, zapalovací svíčky a stěrače Champion, těsnění Fel-Pro, brz-

dové obložení Ferodo, ložiska Glyco, pístní kroužky a vložky Goetze, manžety 

a olejová těsnění, výrobky pro podvozky Moog, komponenty těsnění National, 

písty a soupravy Nural, manžety a těsnění Payen, výrobky pro motory Sealed 

Power a výrobky pro brzdy a osvětlení Wagner. Navštivte fi remní web www.

federalmogul.com

Federal Mogul Friction Products, a. s., Jirchářská 233, 517 41 Kostelec nad Orlicí, 

www.federalmogul.com, fmam@federal-mogul.cz

1

12

28

10

11

25

19

25

1. PA
T

R
O

R
E

G
IS

T
R

A
C

E
 

IN
F

O
R

M
A

C
E

P
Ř

E
D

N
Á

Š
K

O
V

É
 

S
Á

LY

H
L

A
V

N
Í V

S
T

U
P

V
C

H
O

D

V
C

H
O

D

IN
T

E
R

 C
A

R
S

 S
H

O
W

 T
R

U
C

K
(P

Ř
E

D
N

Á
Š

K
O

V
Ý

 S
Á

L
)

G
A

M
E

Z
O

N
E

3
2

1

IN
T

E
R

 C
A

R
S

 S
H

O
W

 T
R

U
C

K
(P

Ř
E

D
N

Á
Š

K
O

V
Ý

 S
Á

L
)

C
A

T
E

R
IN

G
B

IE
R

F
E

S
T



ORLÍK

Firma ORLÍK-KOMPRESORY, výrobní družstvo, působí na českém trhu již od roku 1954. 

V roce 1956 přebrala fi rma výrobu tří typů pístových kompresorů od fi rmy ČKD Žandov, 

čímž se datuje počátek hlavního výrobního programu, a to výroba pístových kompreso-

rů o výkonnosti od 4,3 m³/h do 51 m³/h. V devadesátých letech fi rma začala s vývojem 

vlastních šroubových kompresorů a dnes může zákazníkům nabídnout tyto kompresory 

o výkonnosti od 10,5 m³/h. do 792 m³/h. Kompresory Orlík jsou díky své vysoké výkon-

nosti a spolehlivosti uplatňované v servisech všech typů a velikostí.

ORLÍK-KOMPRESORY, výrobní družstvo, Kubelkova 497, 560 82 Česká Třebová ,

www.orlik.cz

PROFITOOL

PROFITOOL je privátní značkou společnosti Inter Cars, která vznikla v roce 2006. Pod 

touto značkou najdete výběr velkého množství produktů širokého záběru od různých 

výrobců. Profi tool vám přináší celou škálu zařízení, nářadí a pomůcek vhodných pro pou-

žití ve vaší dílně za velmi výhodných nákupních podmínek. Několikaleté zkušenosti jsou 

dnes odrazem nabídky produktů se stabilní úrovní kvality.

PROFITOOL – Oddelení vybavení servisů a nářadí IC, exkluzivní distributor Inter Cars ČR, 

www.vybaveniservisu.cz

SHELL

Shell nabízí výjimečný výběr olejů a maziv. Každý výrobek, od nejnovějších syntetických 

produktů až po vyzkoušená a otestovaná běžná maziva, je navržen pro usnadnění výbě-

ru nejlepšího oleje nebo maziva pro vaše potřeby. Shell nabízí autoservisům celou škálu 

souvisejících služeb, poskytuje nástroje a znalosti potřebné k výběru a použití správného 

maziva pro zajištění maximální efektivity.

Jako světový lídr v oblasti maziv vám může Shell pomoci maximalizovat zisk díky třem 

hlavním bodům:

• Inovace – investice do vývoje a výzkumu

•  Partnerství – získáváme zkušenosti díky spolupráci na řešení náročných technických 

problémů

• Aplikace – poskytujeme nejlepší řešení

Cílem společnosti Shell je působit v České a Slovenské republice jako dodava-

tel maziv pro nezávislé autoservisy a franšízové sítě prostřednictvím jednodu-

chého a atraktivního portfolia produktů, cen a marketingové strategie. Skrze ško-

lení pomáháme každému autoservisu maximalizovat jeho ziskovost a rozšířit 

zákaznickou základnu.

Shell Czech Republic, a. s., Antala Staška 2027/79, 140 00 Praha 4,

www.shell.com

SEALEY

Největší dodavatel strojů a zařízení pro autoservisy ve Velké Británii. Sealey je jedním 

z předních dodavatelů vybavení servisů v Evropě. Nabízí nejlepší produkty, nejlepší hod-

notu a služby. S více než 30 lety zkušeností je dnes Sealey jasnou volbou profesionálů. 

Produkty jsou používány zejména v automobilovém sektoru, ale i v jiných odvětvích trhu.

Jack Sealey Ltd., Kempson Way, Bury St Edmunds, Suff olk, IP32 7AR, Velká Británie

SKF

Od svého založení v roce 1907 je SKF vedoucím dodavatelem OE dílů pro všechny velké 

světové výrobce automobilů a nákladních vozů. Tato společnost si vybudovala závidění-

hodnou reputaci výrobou vysoce kvalitních produktů pro téměř všechny rotující součásti 

nacházející se v moderních autech – od podvozku, pohonu kola motoru až po převo-

dovku.

SKF Ložiska, a. s., U Měšťanského pivovaru 7,  170 04 Praha 7,

www.skf.cz

SPIN

Spolehlivý výrobce plniček klimatizací se sídlem v italském Rimini, aktivní od roku 1978. 

SPIN je společností s více než 30letými zkušenostmi na trhu, inovativním přístupem, 

osvědčenou kvalitou a vysokou spolehlivostí. Společnost nabízí kvalitní zařízení, čehož 

je důkazem i velké množství spokojených zákazníků Inter Cars a neustále se rozrůstající 

sortiment v nabídce celé skupiny Inter Cars.

SPIN s. r. l., Via Casalecchio 35/G, 47924 Rimini (RN) Italy, 

www.spinsrl.it; info@spinsrl.it

TOPTUL

Značka TOPTUL – profesionální nářadí vznikla v roce 1994 po několika letech výroby 

nářadí pro renomované výrobce, jako jsou Beta nebo Mr. Big. Skupina ROTARY stojící 

za značkou byla založena v roce 1981 a v současné době je jedinou společností na světě, 

která se může pochlubit výrobou nářadí v objemu více než 150 tun za den. Inovace vý-

robce TOPTUL jsou přijímány jako nový standard a jsou vodítkem pro konkurenci. Po se-

dmnácti letech nezávislé produkce si značka vydobyla výbornou pověst díky produktům 

vysoké kvality a může si dovolit nabízet doživotní záruku.

TOPUL – Oddelení vybavení servisů a nářadí IC, exkluzivní distributor Inter Cars ČR,

 www.vybaveniservisu.cz

TRW

TRW Automotive Aftermarket je hlavním dodavatelem náhradních automobilových dílů 

originální kvality (OE), stejně jako servisního vybavení, technické a diagnostické podpory 

pro většinu automobilových výrobců a nezávislý aftermarket po celém světě. Poskyto-

vání vysoce kvalitních aftermarketových dílů zajišťuje partnerství s distributory a velko-

obchody. Autoservisům jsou k dispozici kompletní produktové a technické informace.

Jako jeden z vedoucích dodavatelů prvního stupně v automobilovém průmyslu má TRW 

Automotive závazek dodávat náhradní díly globálně, ale přizpůsobené místním pod-

mínkám. Aftermarket těží ze 100. výročí společnosti TRW jako dodavatele pro světové vý-

robce automobilů (OEM) – poskytuje automobilové díly a systémy pro osobní a užitkové 

vozy jejich výrobcům a následně aftermarketu a servisům. TRW je dnes světovým lídrem 

v dodávání systémů automobilové bezpečnosti.

TRW Automotive Aftermarket, Parts & Service Offi  ce, ul. Górczewska 124, 01-460 Varšava, Polsko, 

www.trw.com

VIVID

Společnost Vivid Automotive Data & Media je hlavní poskytovatel technických dat pro 

evropský automobilový průmysl. Již od roku 1995 působíme na automobilovém trhu 

s unikátní vícejazyčnou databází. Pokud sháníte data k údržbě, informace o opravách, 

diagnostice a další infomace k osobním automobilům, užitkovým a nákladním vozům, 

VIVID má pro vás řešení. 

Standardizovaná data jsou založena na dokumentaci od výrobců vozidel. Kvalifi kovaný 

personál se stará o pravidelné aktualizace a nejvyšší kvalitu poskytovaných technických 

informací. Unikátní systém umožňuje společnosti poskytovat databázi technických 

údajů pro osobní vozy Vivid WorkshopData ATI™ ve 23 jazycích, databázi pro nákladní 

vozy Vivid 

Vivid Automotive Data & Media BV, Koningsweg 29a, NL-3762 EA SOEST, Nizozemí,

info@vivid-europe.com; www.vivid-europe.com

SACHS

Ochota k inovacím bez kompromisů spolu s lety získaným know-how, a úsilí o nejvyšší 

kvalitu, to je charakteristické pro příběh úspěchu Sachs. To je důvod, proč spojky a tlu-

miče pérování SACHS patří mezi nejkonkurenceschopnější výrobky po celém světě. 

Nejnovější vývoj v oblasti automobilové techniky přichází z formule 1 přímo do našich 

výrobních procesů. SACHS také podporuje autoservisy a prodejce širokou škálou služeb. 

Základem globálního úspěchu v podnikání na trhu s náhradními díly je motto "Kvalita 

provedena v SACHS". Za tím si v Sachs stojí.

ZF Services GmbH, Ocelářská 35, 190 00 Praha 9,

www.zf.com/de/trading
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ZF Parts

Koncern ZF Friedrichshafen AG mající ve svém portfoliu jedny z největších
značek jako je Sachs, Boge, Lemförder a ZF Parts si vás dovoluje pozvat do svého
výstavního trucku při příležitosti akce Bierfest 2012 firmy Inter Cars pořádaného
dne 22. 9. v Bratislavě.

Tento koncern se řadí mezi největší a vůdčí firmy v automobilovém průmyslu.
Výrobky jako jsou spojky, tlumiče, díly podvozku a řízení firma vyrábí již více než 100
let a má s výrobou velké zkušenosti. Mezi odběratele patří skoro všichni výrobci
automobilů a to i ti nejznámější.

Firma je aktivní i v oblasti sportu a to od lehkého tuningu, přes rallye, okruhy až
po formuli F1. Firma dbá i o snížování spotřeby paliv i materiálů, recyklaci a okolní
porstředí. Aktivně se také podílí na vzdělávání svých pracovníků ale i mladých.

Aktivní podvozek SACHS
zvyšuje Vaši bezpečnost
a jízdní komfort při jízdě
za jakýchkoliv podmínek

Dvouhmotné setrvačníky
SACHS zaručí pohodlí
Vaší jízdy, snižují vibrace
a rezonance karosérie

ZF Friedrichshafen AG, Ocelářská 35, Praha 9
jiri.kropacek@zf.com, www.zf.com
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For better business
Schalldämpfer · Katalysatoren · Montageteile · Anhängevorrichtungen · Elektrosätze

PRECISION HAS

Yes we admit it: We are in love with our products. Our engineers 

are fascinated by pistons, cylinders, kits sets, piston ring sets, 

bearings and valves. And by filters for air, oil, fuel and cabin air. 

And our production teams are absolutely obsessed by quality 

without compromises. The result: Engine parts and filters for 

the initial fitting of all reputable car manufacturers. And – in the 

same quality without compromises – for the Aftermarket. Isn’t 

that wonderful? www.mahle-aftermarket.com

ITS OWN 
AESTHETICS.



Ve stručnosti přinášíme přehled základních 

výhod, které pramení z používání IC_WebCat. 

Mnozí z vás již tento katalog aktivně používají, 

přesto pro ně tento článek nebude „nošením 

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

užitečným pomocníkem při rozhodování, který 

nástroj pro objednávání dílů používat.

Co to vlastně IC_WebCat je? Jak již název 

napovídá, jedná se o internetovou vezi IC_Ka-

talogu. V porovnání s IC_Katalogem vynikne 

hlavně jeho přívětivější uživatelské prostředí 

a z něj plynoucí snadnější obsluha. A jaké jsou 

jeho přednosti? Hlavní výhodou je bezesporu 

přístup odkudkoliv. Odpadá instalace katalo-

gu, stačí pouze připojení k internetu.

Katalog samozřejmě umožňuje: 

- vyhledání dílů dle jednoduchého stromu

- vyhledání dílů dle katalogového čísla

- vyhledání dílů dle OE čísla

- další přehled aplikací na konkrétní nalezený díl

- zobrazovat popis dílů

- zjistit zaměnitelnosti dílů

- sledování on-line stavů náhradních dílů ve 

- skladech

- zobrazování velkoobchodních a maloob-

- chodních cen

- možnost zákazníka vyjádřit se k dílům

- zobrazovat obrázky dílů

- zobrazovat přehled VIP bodů

- díky aplikaci „Můj účet“ zobrazovat přehled 

- dokladů (objednávky, dobropisy…)

- vytvoření seznamu oblíbených vozů na další

- hledání

Množství výhod a možností, které WebCat 

nabízí, je nepochybně mnohem větší, v pře-

hledu jsou uvedeny jen ty nejvýznamnější. 

Proto nesmíme opomenout, že IC_WebCat je 

také nedílnou součástí IC_Calculatoru – oje-

dinělého SW řešení kalkulace oprav vozidel, 

kde spolupracuje se SW pro kalkulaci zakázek 

SilverDAT. 

IC_WebCat samozřejmě prochází neustálým 

vývojem a zdokonalováním, na kterém se sami 

aktivně podílíte. Je tedy svým uživatelům ve stále 

větší míře „šitý na míru“.

Mezi nejnovější zdokonalení patří: 

- náhrada plnohodnotného zobrazení

- scrollování oken ve výsledcích hledání zvlášť

- historie hledání 

- sledování stavu zákaznických kont

- (objednávky, faktury, stav dodávky)

- automatické přihlášení (zapamatování si

- přihlašovacích údajů) 

- přehledný návrat do výběru aut či skupin

- bez nutnosti znovuzadání

A co je potřeba k přihlášení se do IC_WebCatu? 

Stačí být registrovaným zákazníkem společnos-

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

smlouvu o používání WebCatu. Na základě toho 

vám bude přiděleno číslo karty a heslo, nutné 

pro přihlášení.

IC_WebCat
internetový katalog
společnosti Inter Cars

I N F O R M A C E  P R O  V Á S
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...a opravu vozidla

www.federalmogul.com

Věříte našim dílům
pro výrobu... 

Federal-Mogul je globální dodavatel dílů největším světovým automobilovým výrobcům právě tak, jako náhradních dílů pro trh s autopříslušenstvím. 

Díky rozsáhlému portfoliu pokrývá dodávky pro osobní a nákladní automobily, autobusy a stavební vozidla díly prodávanými důvěryhodnými značkami, 

z nichž některé jsou představeny dole. Využijte naše špičkové průmyslové inovace a ekologické technologie, stejně jako naše inženýrské a výrobní 

odborné znalosti. My poskytneme řešení, která  zlepší výhřevnost paliva, redukuje emise a zvětšete bezpečnost vozidla. 

SPIN BYLA ZALOŽENA V ROCE 1978 V ITALSKÉM RIMINI, KDE SE NA PLOŠE PŘES 3 500 M2 NACHÁZÍ VÝROBNÍ ZÁVOD. 
DNES, VÍCE NEŽ 30 LET OD JEJÍHO ZALOŽENÍ, JE SPIN ROZŠÍŘENÁ ZNAČKA NA AUTOMOBILOVÉM TRHU, A TO NA NÁ
RODNÍ I MEZINÁRODNÍ ÚROVNI. SPIN JE DYNAMICKÁ A MLADÁ SPOLEČNOST, KTERÁ ZAMĚSTNÁVÁ ODBORNÍKY, VY
ŠKOLENÉ PRO ZAVÁDĚNÍ NEJNOVĚJŠÍCH TECHNOLOGIÍ S DŮRAZEM NA KVALITU.

Plně automatická A/C plnička BREEZE BIGAS

Špičkový model – plnička klimatizace Breeze TFT s tiskárnou Bigas pro provoz s chladivem R134a a HFO1234yf.

Plnička s barevným TFT displejem 5,6“ je vybavená speciálním softwarem pro případ použití plynu HFO1234yf jako čištění 

vnitřního okruhu hadic před použitím druhého chladiva.

Stroj je vybavený vakuovým čerpadlem o výkonu 100l /min. 2 nádržemi do 12,5 kg, kompresorem o výkonu 400gr/min 

s dvojicí rychlospojek pro R134a a HFO1234yf a tiskárnou v ceně. Stanice může pracovat i pro hybridní instalaci. 

ATF 4000

Zařízení pro výměnu oleje v automatických převodovkách ATF 4000.

Volba manuálního nebo automatického módu, automatické vstřikování přísad (500 ml), vícejazyčný software s ikonami, 2 čer-

padla (220 V, AC), 2x 30l nádrže (volitelné), 2 elektronické robustní váhy, olejový fi ltr s magnetickým snímačem, sada s měrkami 

pro uzavřené převodovky, aktualizace softwaru pomocí USB portu, ochrana proti přetlaku při „automatické recyklaci“, průtoko-

měr (starý/nový) s LED osvětlením, adaptéry, InfoBalik, tiskárna (volitelné).

CR4 TFT testovací stolice

Testovací stolice pro vstřikovače a čerpadla Common Rail.

Elektronická databáze, tiskárna, ultrazvuková čistička 2,7 l, test tlakové regulace pro pumpy, množství příslušenství a potřebné 

chemie. Pro systémy BOSCH, SIEMENS, DELPHI, DENSO, BOSCH MULTIJET. Barevný TFT displej 5,6“, kódovač a klávesy. Test SO-

LENOID a PIEZO vstřikovačů z databáze nebo ve volném módu (databáze je aktualizovatelná), databáze vlastních údajů, test 

tlakové regulace pro pumpy BOSCH CP1/CP3/CP4/, DEPLHI a SIEMENS HDI – E, testovací modul kompatibilní se stolicemi CR4 

(verze 41, H2, H3 s a bez investoru). 

Generátor ozónu

Nejsilnější na trhu (800 mg/h ozónu).

Nevyžaduje spotřební materiály. Vhodný pro automobily, dodávky a autobusy. Je vybavený 5 stupňovým časovačem. 
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I N F O R M A C E  P R O  V Á S

Vážení zákazníci a obchodní partneři,

čas letních dovolených a volnějšího provozu 

ve vašich dílnách a servisech se neúprosně blíží 

ke konci a pomalu se začíná podzim. Období, 

kdy se dílny začínají opět plnit zákazníky a je čas 

bilancovat a připravit se na případné investice 

vyšší hodnoty. Je to doba, která je z pohledu ná-

kupu garážového vybavení klíčovou, proto spo-

lečnost Inter Cars vždy v tomto čase připravuje 

zajímavé a speciální nabídky na nejprodávanější 

sortiment, jako jsou pneuservisní sety, zvedáky, 

diagnostiky atd. 

Tentokrát jsme se rozhodli nejen pro 

atraktivní snížení cen, ale také pro na-

bídku možnosti veškeré zařízení si 

v  rámci výstavy IC EXPO vyzkoušet 

a osahat.

Jedná se o prezentaci našich dodavatelů a výrob-

ků v oblasti náhradních dílů, příslušenství, auto-

chemie atd., především však o unikátní funkční 

expozici množství nejrůznějšího servisního vyba-

vení, které vám představíme na ploše 500 m2.  Vše 

plně funkční, s možností vyzkoušení.

Z nejdůležitějších expozic jmenujme například 

stání s dvěma funkčními geometriemi od vý-

robců FASEP a BUTLER, kde budete mít možnost 

přímo v provozu porovnat dvě rozdílné metody 

měření geometrie. Naši specialisté budou pří-

mo na vozidlech předvádět diagnostická zaříze-

ní od výrobců DELPHI, TEXA, BOSCH a BrainBee. 

Zároveň si vyzkoušíte pneuservisní vybavení 

od několika různých výrobců. Zastoupena bude 

privátní značka Inter Cars EVERT, dále pak italští 

výrobci FASEP a BUTLER nebo německý BOSCH. 

Expozice bude dále doplněna zvedáky EVERT, 

BUTLER a HERRMANN a plničkami klimatizací 

EVERT, VALEO a SPIN. To samozřejmě není vše 

a k vidění bude celá řada drobnějšího vybave-

ní, jako jsou odsávačky olejů, zvedáky motorů 

a převodovek, bodové zvedáky, kompresory, 

pneumatické nářadí, nářaďové vozíky, speciální 

přípravky pro práci na motorech, dílenské osvět-

lení a mnoho dalšího.

Jak již bylo zmíněno na začátku, chceme vám 

nejen zařízení předvést, ale současně i nabíd-

nout co možná nejlepší nákupní podmínky. 

Slevy oproti MOC dosahují až 44 %. Seznam 

produktů za speciální ceny naleznete na násle-

dujících stránkách. Novinkou je možnost fi nan-

cování nákupu všech zvýhodněných produktů 

za opravdu zajímavých podmínek vždy s malým 

dárkem navíc. 

Na důkaz toho, že si svých zákazníků a obchod-

ních partnerů vážíme i na osobní úrovni, bude 

večer pro naše nejlepší zákazníky pořádána 

velká VIP party Bierfest, ale trochu netradičně 

v irském stylu. Součástí tohoto večera bude 

celá řada doplňkových akcí. Jedna z nich je také 

speciální dražba. Nebudeme dražit vzácné ob-

razy či vázy, ale diagnostiky, plničku klimatizace, 

vyvažovačky a další neméně zajímavé produkty. 

Vyvolávací cena je zlomek ceníkové ceny a vy 

tak máte možnost pořídit vybavení do servisu 

za zvlášť výhodných podmínek.

 

Za realizační tým Inter Cars pevně věříme, že vás 

naše nabídka zaujme a můžeme se s vámi těšit 

na viděnou na Inter Cars EXPO 2012 v sobotu 

22. září v Bratislavě.
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Výstava nářadí  a ser visní  techniky

Technici,  obchodní zástupci  a  dodavatelé 

vám rádi  zodpoví  vaše dotaz y.

Elektromechanický dvousloupový bezpřejezdový zvedák, 3,5 t

HER ECO 2.35: V praxi ověřená německá kvalita, nekompromisně dokonalé provedení 

zaručí dlouholetý provoz. Nosnost 3 500 kg, výkon motoru 2x 2,4 kW, elektronická 

synchronizace ramen bez koncových spínačů, akustická a optická signalizace poruchy, 

permanentní kontrola matic (automatické vypnutí při opotřebování matic), nízká 

ramena, výška patky jen 95 mm, štíhlé sloupy, velká průjezdná šířka 2 595 mm, zdvih 

1 945 mm, doba zdvihu 45 s. Možnost dokoupit prodloužená ramena a extra záruku.

MOC: 87 000 Kč, EXPO cena: 61 800 Kč (2 444 €).  Sleva 29 %!
nebo:

Výše uvedený zvedák s dopravou + 5x 5l  soudek piva Heineken 

ve zvýhodněném balíku leasingu.

Ve 36 splátkách vše za cenu měsíční splátky 2 100 Kč!

1

Elektro-hydraulický dvousloupový zvedák, 3,2 t

- Slevy až 47 % !!! 

- Jen během EXPA extra zvýhodněný leasing !!!  

- Ceny jsou bez DPH. Doprava v ceně.

HER INTER 2.30:  Odlište se od konkurenčních autoservisů a zaujměte už prvním 

dojmem! Stylové okrouhlé sloupy s povrchem z ušlechtilé oceli a kvalitní 

německá produkce jsou zárukou pozitivního vnímání vaší práce. Nosnost 3 000 kg. 

Asymetrická, otočná ramena přizpůsobená pro velkou volnost dveří. Elektronické 

ovládání zvedáku s koncovými spínači a trvalé sledování bezpečnostních funkcí. 

Akustická a vizuální signalizace. Nepřetržitá kontrola matice s funkcí automatického 

vypnutí při opotřebení. Klávesnice s fólií. Ergonomické sloupy zabírají málo místa 

s velkým průjezdovým rozpětím 2 365 mm. Výška patky jen 75 mm.

MOC:  174 300 Kč, EXPO cena: 115 000 Kč ( 4 555 €).  Sleva 34 %!
nebo:

Výše uvedený zvedák s dopravou + 5 x 5l  soudek piva Heineken 

ve zvýhodněném balíku leasingu.

Ve 36 splátkách vše za cenu měsíční splátky 3 750 Kč!

Elektromechanický dvousloupový bezpřejezdový zvedák, 3 t2

BUT HYDROS70.32: Bezpřejezdový, nosnost 3 200 kg. Vyrobeno v Itálii. Vynikající systém 

synchronizace ramen podle rozložení váhy zvedaného vozidla. Bezpečnostní ventil 

pro zabránění přetažení a pro případ přetrhnutí vedení. Automaticky kontrolovaná 

rychlost spouštění. Synchronizační kabely zaručují nivelizaci ramen. Bezúdržbové 

válce. Automatické upnutí ramene po dobu zdvihu a automatické uvolnění při 

dosáhnutí podlahy ramenem. Trojúrovňová krátká ramena pro asymetrické zvedaní 

velkých vozů. Výška patky nastavitelná, min. 90 mm.

MOC: 96 500 Kč, EXPO cena: 73 333 Kč (2 899 €).  Sleva 24 %!
nebo: 

Výše uvedený zvedák s dopravou + 5x 5l  soudek piva Heineken 

ve zvýhodněném balíku leasingu. 

Ve 36 splátkách vše za cenu měsíční splátky 2 500 Kč!

3

SPECIÁLNÍ CENY!
MIMOŘÁDNÁ EXPO NABÍDKA GARÁ ŽOVÉ TECHNIKY

BR ATISL AVA, EUROVEA
Sklad 7,  22.  září,  9:00–16:00



Elektrohydraulický diagnostický čtyřsloupový zvedák, 4 t

EVERT6435B 52:  Ideální pro běžné servisní úkony i pro nastavení geometrie 

kol. Automatický přízdvih, kluzné desky, mechanické otočné desky v ceně. 

Certifi kovaná výroba ISO 9001, CE certifi kát produktu. 24 V koncový vypínač a řídicí 

jednotka. Hydraulický ventil přetížení, chlazení motoru. Několik bezpečnostních 

prvků. Délka nosníků 5 200 mm, výška zdvihu 1 850 mm a přízdvihu 45 mm, výška 

sloupu 2  364 mm. Více na www.vybaveniservisu.cz

MOC: 159 000 Kč, EXPO cena: 139 000 Kč (5 544 €).  Sleva 13 %!
nebo:

Výše uvedený zvedák s dopravou + 5x 5l  soudek piva Heineken 

ve zvýhodněném balíku leasingu.

Ve 36 splátkách vše za cenu měsíční splátky 4 550 Kč!
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Elektrohydraulický dvousloupový zvedák, 4 t

EVERT6254E: Díky základně je ideální pro nízké dílny. Nosnost 4 000 kg. Hliníková 

konstrukce motoru zabraňuje přehřátí. Systém ovládání a koncový vypínač s 24 V. 

Manuální spouštění pro případ výpadku proudu. Ochrana dveří, na patkách a před 

pohyblivými částmi sloupu. Adaptér pro nákladní vozy, se šroubovou regulací, 

stabilní a robustní ramena. Výška zdvihu 1 900 mm, doba zdvihu 55 s.

MOC: 57 900 Kč, EXPO cena: 42 800 Kč (1 690 €).  Sleva 26 %!
nebo:

Výše uvedený zvedák s dopravou + 5x 5l  soudek piva Heineken 

ve zvýhodněném balíku leasingu.

Ve 36 splátkách vše za cenu měsíční splátky 1 475 Kč!

5

Elektro-hydraulický dvousloupový zvedák, 3 t

EVERT6253E: Díky základně je ideální pro nízké dílny. Nosnost 3 200 kg. Hliníková 

konstrukce motoru zabraňuje přehřátí. Systém ovládání a koncový vypínač s 24 V. 

Manuální spouštění pro případ výpadku proudu. Ochrana dveří, na patkách a před 

pohyblivými částmi sloupu. Adaptér pro nákladní vozy, se šroubovou regulací, 

stabilní a robustní ramena. Výška zdvihu 1 900 mm, doba zdvihu 55 s. 

MOC: 53 900 Kč, EXPO cena zvedáku: 39 990 Kč (1 590 €).  Sleva 26 %!
nebo:

Výše uvedený zvedák s dopravou + 5x 5l  soudek piva Heineken 

ve zvýhodněném balíku leasingu.

Ve 36 splátkách vše za cenu měsíční splátky 1 400 Kč!
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Pneuservisní elektrohydraulický zvedák + sada pro mobilitu

EVERTMR30 + EVERTMOBILKIT: Zvedák určený pro pneuservisy a karosářské dílny, protis-

mykový systém na plošině, plošiny možno prodloužit, pneumatický blokovací sys-

tém. Díky sadě pro mobilitu můžete zvedák přemisťovat podle svých potřeb. Zvýšíte 

tak fl exibilitu použití zvedáku, resp. ušetříte místo v dílně. Systém ochrany patek. 

Nosnost 3000 kg, hydraulický zdvih 1 000 mm, min. výška 105 mm. Celkové rozměry: 

2 100 x 1 800 x 100 mm. 

MOC: 57 600 Kč, EXPO cena: 42 990 Kč (1 699 €).  Sleva 25 %!
nebo:

Výše uvedený zvedák s dopravou + 1x 5l  soudek piva Heineken 

ve zvýhodněném balíku leasingu.

Ve 36 splátkách vše za cenu měsíční splátky 1 450 Kč!
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Automatická vyvažovačka + zouvačka 

BUT LIBRAK 255+GAR 213: Profesionální automatická vyvažovačka, kvalitní italská 

produkce, množství funkcí pro přesnou a rychlou práci. Pneumatické upnutí 

a rameno pro automatické měření šířky ráfku. Barevný TFT SVGA 17“ monitor, 

průměr ráfku 10“–26“, šířka ráfku 1,5“–22“, maximální váha kola 70 kg. Zouvačka: 

vnitřní uchycení 12“ /20,5“, vnější uchycení 10“ /18“, maximální průměr kola 1 050 mm, 

upínací průměry 8“ /24“, maximální šířka kola 12“, síla odtlačeného talíře 3 600 kg.

MOC:  208 000 Kč, EXPO cena: 139 000 Kč (5 555 €).  Sleva 33 %!
nebo:

Výše uvedená sada s dopravou + 4x 5l soudek piva Heineken ve zvýhodněném 

balíku leasingu.

Ve 36 splátkách vše za cenu měsíční splátky 4 550 Kč!
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Automatická vyvažovačka + zouvačka

EVERTCB900B: Vyvažovačka vhodná pro menší servisy, LED displej, základní model 

pracuje i s hliníkovými disky (3 funkce ALU), autokalibrace, autodiagnostika, průměr 

ráfku: 10“- 24“, šířka ráfku 1,5“–20“, max. hmotnost kola 65 kg, výkon motoru 0,25 

kW, přesnost vyvažování +/- 1 g, 200 ot./min, průměr hřídele 39 mm, váha 110 kg.

EVERTLC890: Poloautomatická zouvačka, ruční odklápění ramene na bok, ruční 

spouštění a blokování hlavy, silné sevření čelistí, pro železné i hliníkové disky,  

výkon motoru 0,75/1,1 kW, prac. tlak 8–10 bar, vnitřní uchycení 12“–23“, vnější 

uchycení 10“–20“, průměr kola max. 47“, hmotnost 230 kg.

MOC: 48 800 Kč, EXPO cena: 27 000 Kč (1 066 €).  Sleva 44 %!
nebo:

Výše uvedená sada s dopravou + 2x5l soudek piva Heineken ve zvýhodněném 

balíku leasingu.

Ve 36 splátkách vše za cenu měsíční splátky 925 Kč!
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Automatická vyvažovačka + zouvačka + pomocné rameno

EVERTCB956B: Množství funkcí pro rychlé vyvažování. Vhodná pro středně vytížený 

servis. Grafi cký LED displej, max. hmotnost kola 75 kg, vyvažování +/- 1 g, 200 ot./min, 

pro ráfky průměru 10“–30“, šířky 1,5” až 20”, max. průměr kola 45“; průměr hřídele 

40 mm, váha 139 kg. EVERT885IT+EVERTAL320B: Zouvačka vhodná pro větší servisy. 

Pneumatické vychýlení ramene dozadu, pneumatické blokování, pomocné rameno 

výrazně urychluje a ulehčuje práci, vhodné pro železné, hliníkové, nízkoprofi lové 

i run-fl at pneumatiky. Výkon motoru 0,75/1,1 kW, prac. tlak 8–10 bar, vnitřní uchycení 

12“–23“, vnější uchycení 10“–20“, max. šířka disku 41“, hmotnost 340 kg.

MOC: 88 300 Kč, EXPO cena: 58 500 Kč (2 307 €).  Sleva 34 %!
nebo:

Výše uvedená sada s dopravou + 3x 5l  soudek piva Heineken 

ve zvýhodněném balíku leasingu.

Ve 36 splátkách vše za cenu měsíční splátky 1 975 Kč!
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Automatická vyvažovačka + zouvačka + rameno

FAS B221.G2.A:  Kvalitní italská produkce, jednoduchý a výborně sloužící stroj pro 

profesionální použití, 220 V, nízkootáčková = 98 ot./min, vyvažování 4–15 s, 

přesnost měření +/- 1g, průměr disku od 8“ (200 mm) do 26“ (500 mm), max. průměr 

kola 850/1 250 mm, max. šířka disku 16“ (415 mm), max. hmotnost kola 75 kg,,2D 

vstup, ALU-SE. FAS RAE.2102.22.2V: 2 rychlostní motor a stůl pro ráfky do 22“, 

230/400 V, 50Hz, 3Ph, max. šířka kola 14,5“. Vyzouvací síla 2,8 t. Pneumatické 

odklápění ramene ovládané pedálem. Pneumatické uzamykání hlavy ramene 

ve V i H směru, 3 sady krytek. FAS SA045: pomocné rameno pro snadnou demontáž 

a montáž nízkoprofi lových pneumatik.

MOC: 131 580 Kč, EXPO cena: 109 900 Kč (4 344 €).  Sleva 17 %!
nebo:

Výše uvedená sada s dopravou + 4x 5l soudek piva Heineken ve zvýhodněném 

balíku leasingu.

Ve 36 splátkách vše za cenu měsíční splátky 3 575 Kč!
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Diagnostika vozidel Delphi DS150 HW + SW

PLHSV10546+PLHSV10516: Diagnostika os. vozidla ve spojení s vaším PC/notebookem. 

Nová ergonomická verze modulu s osvětlením zásuvky vozu, HW vylepšeními, 

16pinovým EOBD kabelem, Bluetooth, USB a praktickým kufříkem. Česká jazyková 

verze, bezdrátový přenos, licence TRUCK (možnost dokoupit sady i samostatné 

kabely). Licence na 1 rok, po uplynutí lze zařízení dál používat. Možnost instalace 

na více PC/notebooků. SW pro Win XP, Vista, 7. Originál = návratnost! Intuitivní 

obsluha.

MOC: 49 500 Kč, EXPO cena: 42 444 Kč (1 699 €).  Sleva 15 %!
nebo:

Výše uvedená sada s dopravou + 1x 5l soudek piva Heineken 

ve zvýhodněném balíku leasingu.

Ve 36 splátkách vše za cenu měsíční splátky 1 450 Kč!
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NOVINKA

Bezdrátová přenosná geometrie kol, mechanické točny

FAS VDP-M.WinTRAX.VAPH: Kvalitní, rychlá, plnohodnotná a spolehlivá geometrie 

s velkým množstvím měřených hodnot. Mechanické otočné desky, lepší kontaktní 

hlavice. Možnost vložit data zákazníků. V balení s monitorem, PC a tiskárnou. Prak-

tický vozík na kolečkách. Úsporné na prostor v dílně. Průměr kola automobilu 

10“–21“, nákladní automobily 17“–26“. Databanka automobilů, zoom, autokalibrace, 

autodiagnostika. Přesnost měření 0,01°, 0,1 mm. Více na  www.vybaveniservisu.cz

MOC: 252 500 Kč, EXPO cena: 202 000 Kč (7 990 €).  Sleva 20 %!
nebo:

Výše uvedená geometrie s dopravou + 10x 5l soudek piva Heineken 

ve zvýhodněném balíku leasingu.

Ve 36 splátkách vše za cenu měsíční splátky 6 875 Kč!
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3D geometrie s unikátním technickým řešením

BUT SPEEDLINER3D.B + STDA117 : Jedinečné, patentované umístění kamer a 3D snímání 

terčů. V balení: konzole s PC, 19“ TFT monitor, klávesnice, tiskárna, automatická 

nabíječka, 2 senzory s kamerami, 2 páry samocentrovacích 4bodových svorek (pro 

ráfky 10“–24“), napájecí kabely pro měřicí hlavy, 1 pár mechanických točen S110A7 

(průměr 310 mm, nosnost 1 000 kg), rozpěra brzdového pedálu a držák volantu, ak-

tualizace databáze na 6 měsíců od zakoupení. Kamera se umisťuje přímo na zvedák 

pomocí speciální rychlospojky, která šetří místo v dílně, čas a zároveň chrání proti 

poškození při spuštění. Na kameře je zabudované dálkové ovládání. Komunikace 

přes Bluetooth. Databáze výrobců vozidel s 90 000 automobilů s možností vložení 

nových vozů. Vlastní databáze vozidel podle SPZ nebo jména zákazníka. Na displeji 

video s praktickým návodem jak danou operaci vykonat. V balení vedení pro 

nabíjení baterií i přímo na senzorech. Více na www.vybaveniservisu.cz

MOC: 346 500 Kč, EXPO cena: 253 000 Kč (9 999 €).  Sleva 27 %!
nebo:

Výše uvedená geometrie s dopravou + 10x 5l soudek piva Heineken 

ve zvýhodněném balíku leasingu.

Ve 36 splátkách vše za cenu měsíční splátky 8 000 Kč!
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Elektromechanický dvousloupový bezpřejezdový zvedák, 3 t

0986400H32A: HYMAX S 3000 E-set, vyrobeno v Německu, nosnost 3 000 kg, 

elektronická synchronizace, elektrickopneumatické zajištění. Asymetrická ramena, 

kratší rameno otočné v úhlu 180°, odolná matice z Nylatronu, vysoce kvalitní šroub, 

čas zdvihu 40 s, výška zdvihu 2 010 mm, dva motory o výkonu 3 kW, napájení 400 V, 

minimální výška pro uchycení 95–140 mm.

MOC: 91 800 Kč, EXPO cena: 66 990 Kč (2 650 €).  Sleva 27 %!
nebo:

Výše uvedená zvedák s dopravou + 5x 5l soudek piva Heineken 

ve zvýhodněném balíku leasingu.

Ve 36 splátkách vše za cenu měsíční splátky 2 275 Kč!

12



Diagnostika vozidel BRAIN BEE F-TOUCH HW + SW

0XBEF-TOUCH + 0XBEF-TOUCH12START : Cenově velmi výhodná, rychlá diagnostika 

v českém jazyce. Použití s vaším PC/notebookem. Univerzální a rozsáhlá možnost 

nasazení, zajímavé pokrytí asijských vozidel a speciální funkce v ceně zařízení, které 

u jiných diagnostik nenajdete. SW lze po skončení licence používat bez omezení. 
Automatická aktualizace po připojení na internet. Více na www.vybaveniservisu.cz

MOC: 45 600 Kč, EXPO cena: 36 000 Kč (1 433 €).  Sleva 21 %!
nebo:
Výše uvedená sada s dopravou + 1x 5l soudek piva Heineken 
ve zvýhodněném balíku leasingu.

Ve 36 splátkách vše za cenu měsíční splátky 1 225 Kč!
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NOVINKA

Dílenský vozík JUMBO s výbavou, 360 ks nářadí

GT-36001:  8 šuplíkový vozík (5 plně vybavených šuplíků) o celkovém počtu 

360 ks kvalitního profesionálního nářadí TOPTUL. Vhodný pro profesionální 

použití. Robustní konstrukce, centrální zámek, rozměry (š/v/h/): 892 x

x 498 x 857 mm. Více informací o vozíku a jeho obsahu najdete na 

www.vybaveniservisu.cz

MOC: 38 828 Kč, EXPO cena: 32 333 Kč (1 280 €).  Sleva 17 %!
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Diagnostika vstřikovačů a čerpadla YDT278 + YDT410

YDT278: Diagnostická souprava Sealed Rail poskytuje jednoduchou, úspornou 

diagnostiku čerpadel a vstřikovačů řady Common Rail. Instalace na vozidlo. 

Identifi kuje chybnou součástku (čerpadlo, vstřikovač) soustavy Common rail, 

kompatibilní se soustavami od společnosti DELPHI, BOSH, SIEMENS a DENSO.

YDT410: Doplněk k sadě YDT278 pro hloubkovou kontrolu čerpadla po zjištění 

poklesu tlaku ve vnitřní soustavě Common Rail. Vhodný pro palivové soustavy 

DELPHI DFP1  a DFP3, BOSCH CP1 a CP3, DENSO HP1/HP2 a HP3, SIEMENS DCP typ 1 

a DCP typ 2.

MOC:  43 230 Kč, EXPO cena: 28 100 Kč (1 111€).  Sleva 35 %!
nebo:

Výše uvedená sada s dopravou + 1x 5l soudek piva Heineken ve zvýhodněném 

balíku leasingu.

Ve 36 splátkách vše za cenu měsíční splátky 950 Kč!
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Dielenský vozík s výbavou 227 kusov náradia

GCAJ0018:  5 vybavených šuplíků s 227 ks nejpoužívanějšího nářadí TOPTUL. 

Kvalitní konstrukce, vodicí lišty s ložisky, centrální zámek, rozměry 

(š/v/h/): 687 x 459 x 995 mm, maximální zatížení šuplíku 38 kg. Celková 

hmotnost 95 kg.Více informací o vozíku a jeho obsahu najdete na www.

vybaveniservisu.cz

MOC: 23 030 Kč, EXPO cena: 20 166 Kč (797 €).  Sleva 13%!
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Diagnostika vstrekovačov novým SPIN CR4 TFT EVO

SPIN 02.020.12:  Nový model, rok výroby 2012. Testovací stolice s elektronickou řídící 

jednotkou. V ceně je elektronická databáze, tiskárna, ultrazvuková čistička 2,7 l, test 

tlakové regulace pro pumpy, množství příslušenství a potřebné chemie. Pro systémy 

BOSCH, SIEMENS, DELPHI, DENSO, BOSH MULTIJET.

Barevný TFT displej 5,6“, kódovač a klávesnice. Test SOLENOID a PIEZO vstřikovačů 

z databáze nebo ve volném módu, databáze je aktualizovatelná. Databáze vlastních 

údajů, test tlakové regulace pro pumpy BOSCH CP1/CP3/CP4, DELPHI a SIEMENS 

HDI-E, testovací modul kompatibilní se stolicemi CR4 (verze H1, H2, H3 s a bez inves-

toru). Bohaté příslušenství je součástí balení. Více informací na www.vybaveniservisu.cz 

MOC:  437 500 Kč, EXPO cena: 349 999 Kč (13 999 €).  Sleva 20 %!
nebo:

Výše uvedená sada s dopravou + 10x 5l soudek piva Heineken 

ve zvýhodněném balíku leasingu.

Ve 36 splátkách vše za cenu měsíční splátky 11 150 Kč!

Diagnostika vstřikovačů SPIN CR4 TFT EVO17

NOVINKA



Elektronický detektor úniku chladiva s CZ ověřením ZDARMA

007950013840:  Kvalitní elektronický tester úniku chladiva Magneti Marelli s CZ 

ověřením, vyžadovaným SCHZ k udělení oprávnění pro práci s chladivem. 

Jednoduché ovládání, akustická a světelná signalizace, délka sondy 43 cm, 

baterie součástí balení. Ověření a certifi kát v akční ceně. 

Běžná MOC: 4 400, EXPO cena: 3 550 Kč (140 €).  Sleva 20 %!
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Mimořádná sleva na vybraný sortiment BOSCH21

Sleva na celý sortiment nářadí vybraných dodavatelů

Sleva na celý sortiment nářadí vybraných 
dodavatelů. Jen v EXPO týdnu vám k vaší 

velkoobchodní ceně NAVÍC SNÍŽÍME 
maloobchodní cenu o dalších 10 %!!!

Platí na celý sortiment* výrobců: Hans tool + Toptul + Profi tool 
+ Sealey

*Neplatí na vozíky uvedené výše a produkty ve slevě. MOC z IC Katalogu sníženou o 10% uvidíte 
na vaší faktuře. Platí pro produkty objednané v EXPO týdnu: 17 - 22. 9. 2012
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Sada na opravu vedení klimatizace DORMAN

DOR800-600:  Rozsáhlá sada nářadí za fantastickou, bezkonkurenční cenu! 

Nevyhnutelná k opravě vedení klimatizace vozidla při netěsnostech, 

po nehodách a kdykoliv je systém klimatizace poškozený. Instruktážní video 

na YouTube, odkaz najdete na www.vybaveniservisu.cz, sekce KLIMATIZACE, 

Servisní nářadí a přípravky AC, Nářadí pro opravy, Ostatní nářadí.

Běžná MOC: 10 341 Kč, EXPO cena: 6 325 Kč (250 €).  Sleva 39 %!
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0 684 400 540:  KTS 540 diagnostika (samotný HW bez SW)
Běžná MOC: 53 430 Kč, EXPO cena: 42 800 Kč (1 692 €). Sleva 20 %!
F 002 DG0 4DA: ACS 651, automatická plnička klimatizace, elektronické váhy, tiskárna
Běžná MOC:  88 140 Kč, EXPO cena: 70 600 Kč (2 791 €). Sleva 20 %!
1 691 500 003: BSA 4211 S3 Brzdová stolice, ekonomické řešení, možnost rozšíření.
Běžná MOC: 150 000 Kč, EXPO cena: 120 000 Kč (4 800 €). Sleva 20 %!
1 691 600 302 + 1 691 700 300 + 1 691 620 300: BSA4341 + BSA 535 + SDL 430, 
Kompletní brzdová stolice s množstvím dodatečných modulů.
Běžná MOC: 460 000 Kč, EXPO cena: 368 000 Kč (14 564 €). Sleva 20 %!
1 694 100 080: TCE 4420, zouvačka pneumatik
Běžná MOC: 70 000 Kč,    EXPO cena: 56 000 Kč (2 216 €). Sleva 20 %!
1 694 100 230: WBE 4430, vyvažovačka
Běžná MOC: 120 000 Kč, EXPO cena: 96 000 Kč (3 799 €). Sleva 20 %!

Automatická plnička klimatizací EVERT MADE-IN-ITALY22
EVERTACBASIC:  Automatická plnička klimatizace EVERT, 12,5 kg, vnitřní nádoba, široká 

možnost použití. Vyrobené v EU. Vhodná pro všechny osobní a nákladní vozy. Ruční 

ovládání/zavírání ventilů. Automatický provoz. Digitální displej, manuální přidávání 

oleje a UV barviva. Bohatá zásoba dílů, fi ltrů, olejů. Vlastní databáze. Vakuová 

pumpa 70 l/min, tiskárna součástí balení.

Běžná MOC: 59 999 Kč, EXPO cena: 47 990 Kč (1 900 €).  Sleva 20 %!
nebo: Výše uvedená sada s dopravou + 1x 5l soudek piva Heineken 

ve zvýhodněném balíku leasingu.

Ve 36 splátkách vše za cenu měsíční splátky 1 600 Kč!

OVERENIE 

ZDARMA !!



Comma Oil & Chemicals je hrdým technickým partnerem šampionátu FIA Formule 2. Všechny formule 
Williams JPH1B F2 využívají produkty COMMA. Tím je zajištěno to nejlepší testování produktů. Pokud 
zvolíte značku COMMA, můžete si být jisti, že je to správná volba.
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R U B R I K A

SILA VÝKONU
Castrol EDGE  je rad najmodernejších a najvýkonnejších motorových olejov 
vyvinutých na báze novej technológie Fluid Strength Technology™. 

Fluid Strength Technology™je technologický systém aktívne zosilňujúci olejový film,
ktorý sa trvalo prispôsobuje potrebám motora za akýchkoľvek jazdných podmienok.

Zažite silu na vlastnej koži na CASTROLEDGE.COM

CSTR Edge inz FORD 08-12 A4.indd   1 15.8.2012   13:29
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K O N T A K T Y

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 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:  739 079 460

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 




