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

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

Chcete vědět více o D-Power?
Zeptejte se vašeho prodejce.
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Vážení a milí čtenáři, obchodní přátelé, 

vítejte na stránkách nového vydání

IC Journalu, tentokrát dvojčísla.

Vzhledem k tomu, že jsem v letošním roce 

ještě neměl příležitost s vámi prostřednic-

tvím IC Journalu komunikovat, chtěl bych 

vám dodatečně popřát šťastný a úspěšný rok 

2010. I my bychom chtěli k vašemu úspěchu 

přispět a podpořit Váš profi t. Z těchto dů-

vodů vám nyní, těsně před hlavní sezonou, 

přinášíme dvojčíslo IC Journalu nabité maxi-

mem zajímavých informací, akcí a nabídek.

Když jsem přemýšlel nad obsahem tohoto 

úvodního slova, na mysli mi mimoděk vyta-

nuly úvodníky předchozích čísel Inter Cars 

Journalu, kde jsem se častokrát zamýšlel nad 

rychlostí, kterou plyne čas. V tomto úvodním 

slově bych na „čas“ navázal a trošku toto 

téma rozvedl nad současnými tématy.

Začnu v lehkém tónu. Ruku na srdce. Ani 

nestihneme v klidu vstřebat vánoční atmo-

sféru, užít si rodiny, možná někteří hodnější 

se pokochat dárky a už je tu onen mnou 

v minulých číslech zmíněný „fi čák, mazec“ 

pracovních dnů, kdy se prakticky již v zimě 

připravujeme na jarní sezonu. Hned pak 

klepe na dveře našich účetních systému či 

daňových evidencí „berňák“, rychle prožít 

Velikonoce, už je tu léto, prázdniny, stres 

z toho, zda podzim přinese prodej zimních 

produktů a jestli jsme dobře připraveni na 

zimu. A tak dále, a tak dále. Každý rok je náš 

program a plán podobný jako vejce vejci.

Snaha všechno urychlovat, přeskakovat, je 

někdy opravdu až brutální, neboť tvrdíme, že 

čas jsou peníze. Možná se jednou dožijeme 

chvíle, kdy během rána oslavíme Velikonoce, 

během dopoledne se skočíme vykoupat 

k moři, odpoledne stihneme postrašit děti 

Mikulášem s čerty, večer sníme vánočního 

kapra a o půlnoci si připijeme šampaňským. 

Během dne budeme vše vyřizovat prostřed-

nictvím skypu, videokonferencí a mobilních 

komunikátorů. Tedy jeden rok zmáčkneme 

do jednoho dne. Šílené, co myslíte?

Realita všedních dní se zase až tak této úvaze 

nevzdaluje.

Nicméně faktem je, že existuje pár věcí, 

či hodnot, které nejde v žádném případě 

urychlit nebo zkrátit. Mezi ně zcela jistě patří 

vztah lidí, obchodní partnerství nebo přátel-

ství. Tyto hodnoty pro svůj vznik a budování 

právě potřebují onen permanentně chybě-

jící čas. 

Bohužel největším příkladem toho, že vše 

potřebuje čas, je české pojetí demokracie. 

My jsme si demokracii vyložili asi takto: „co 

není zakázáno, je dovoleno“ a každý se pod-

le toho chová. Vždyť Evropa, kterou náš pre-

zident odsuzuje, se demokracii učí již téměř 

století. Našich 20 let je opravdu málo a bude 

ještě chvilku trvat, než i demokracie po čes-

ku bude tak, jak má být.

V jednom článku jsem četl, že současná 

ekonomická situace byla mnohými obchod-

níky zneužita a s odvoláním na tuto krizi se 

obchodování nahradilo doslova vydíráním, 

provázeným vulgarismy a invektivami. Urči-

tě nad tímto stavem nebudeme rezignovat, 

co říkáte? 

Musím přiznat, že si na tento článek často 

vzpomenu a dávám autorovi za pravdu, nic-

méně stejně jako fi lmový hrdina boxer Roc-

ky Balboa po obdrženém direktu opět vstal, 

podobně bychom se měli i my nad tímto 

jednáním povznést a pokusit se s tím bojo-

vat. Jsem si totiž naprosto jist, že se časem 

naučíme jak oné demokracii, tak i správné-

mu jednání v běžném obchodě.

Přes tento můstek národních pohledů se 

můžeme dostat k našemu podnikání. Ač se 

vám to může zdát jako fráze, my v Inter Cars 

si toto minimálně uvědomujeme. Víme, že 

krátkodobý vztah (mám na mysli obchodní) 

si lze tzv. koupit výhodnou cenou, obrov-

ským rabatem, ale tento vztah končí, jakmile 

se zboží vyfakturuje. 

Strategií Inter Cars je budování spíše dlou-

hodobého partnerství, založeného na dob-

rém vztahu, důvěře, určité jistotě a kvalitě 

poskytnutých služeb. Mnoho nástrojů jste 

v roce 2009 začali využívat mnohem inten-

zivněji, o tom svědčí rozšiřující se rodina 

našeho-vašeho VIP Clubu Inter Cars. Že by 

to byla cesta jak budovat vzájemný vztah? 

To, zda se nám toto daří, posoudíte vy, naši 

zákazníci.

Aby spolupráce s Inter Cars byla pro vás 

v duchu uvedené strategie, připravili jsme 

i na letošní rok mnoho zajímavých projektů, 

které vám pomohou v nelehkém podnikání, 

jakým autoopravárenství zcela jistě je. De-

tailní informace o těchto akcích, projektech 

a novinkách najdete na stránkách tohoto 

vydání IC Journalu.

Závěrem mi dovolte, abych se ještě jednou 

a naposledy vrátil k uplynulému roku. Rád 

bych vám touto cestou poděkoval za vaši 

spolupráci, bylo nám potěšením být vaším 

dvorním dodavatelem náhradních dílů a vě-

říme, že tuto spolupráci budeme v roce 2010 

nadále rozvíjet.

K poděkování připojím přání mnoha osob-

ních a pracovních úspěchů, a ať vás zdraví 

a štěstí provázejí celým rokem 2010.

Úspěšnou jízdu v roce 2010 vám přeje

Martin Havlík

Výkonný ředitel Inter Cars Česká republika
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Testování tlumičů pérování

Lyžování v Alpách s VIP Clubem Inter Cars

Již šestým rokem se snažíme zpříjemnit naši 

spolupráci určitou „přidanou hodnotou“ 

a tou je náš věrnostní program VIP Club Inter 

Cars. Mnozí z vás již měli možnost zúčastnit 

se některé z námi pořádaných akcí a tak mo-

hou posoudit, jakým způsobem se nám to 

daří a jaká je atmosféra těchto akcí. S novým 

rokem je tady i nová podoba a skladba aktu-

álního VIP Clubu Inter Cars. A co konkrétně 

jsme pro vás připravili? Jednotlivé akce jsou 

variabilní a tak má každý člen VIP Clubu Inter 

Cars možnost výběru buď klidnější odpo-

činkové akce, nebo naopak akce s trochou 

adrenalinu a dobrodružství. K již tradičnímu 

lyžování přibyla na výběr adrenalinová akce 

s raftingem, v rámci relaxačního pobytu 

v Turecku možnost třídenního lehce adre-

nalinového výletu. K top akci, kterou beze-

sporu návštěva Indie bude, asi není třeba 

dalších voleb. Představení jednotlivých akcí 

naleznete na stranách 20 a 21. Věříme, že 

i při těchto akcích bude heslo VIP Clubu In-

ter Cars: „Užívejte si život s námi!“ beze zbyt-

ku naplněno.

V říjnu loňského roku proběhlo opět ve spo-

lupráci se společností ZF Trading testování 

tlumičů. Tato společnost, která je jedním 

z našich předních dodavatelů a nabízí ve 

svém portfoliu značky Sachs, LMI a Boge, 

nám zapůjčila speciální testovací zařízení. 

Testování probíhalo ve vybraných městech 

a bylo pro všechny zájemce zcela zdarma. 

Během tohoto "testovacího turné", nad kte-

rým měli také patronát členové naší servis-

ní sítě AutoCrew, si přišlo tlumiče pérování 

otestovat více než 500 zákazníků. Někteří 

prošli bez problémů, jiným byla doporučena 

výměna tlumičů za zvýhodněných podmí-

nek u našich partnerů sítě AutoCrew.

V lednu se uskutečnil další zájezd v rámci 

věrnostního klubu VIP Club Inter Cars 2009, 

tentokrát do rakouského alpského střediska 

Kaprun v oblasti Zell am See u Salzburgu. 

Členové VIP Clubu si tři dny užívali ideální 

sněhové podmínky a komfort příjemného 

hotelu Koch. Díky vydařenému počasí, skvě-

lé partě a dobré organizaci se tradiční lyžo-

vačka opět vydařila.

Pokud se chcete dozvědět více o tomto zá-

jezdu, přečtěte si reportáž na straně 22.

Vás ve spolupráci se sp
olečností 

ZF Trading        
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Kalendář Inter Cars 2010

Spuštění nových webových stránek www.autocrew.cz

Nové webové stránky www.vybaveniservisu.cz

I v letošním roce společnost Inter Cars 

představila exkluzivní nástěnný kalendář 

vlastní výroby. Již několik let připravujeme 

pro naše zákazníky nástěnný kalendář s 

ženskými akty vyobrazenými s různými te-

matickými motivy z automobilové branže. 

Zadáním kalendáře navíc k základní funkci, 

kterou každý kalendář plní, je také zpříjem-

nit práci mechaniků v servisech. Kalendář 

je zároveň důkazem toho, že náhradní díly 

montované do opravovaných automobi-

lů mohou rovněž představovat umělecké 

prvky. Jeho úkolem je současně upozor-

nit na nejširší nabídku náhradních dílů ve 

střední a východní Evropě, kterou u společ-

nosti Inter Cars naleznete.

V letošním kalendáři prezentují své pro-

dukty společnosti: Continental-Contitech, 

Castrol, Sachs, Moto Integrator, Knecht-

fi lter, Ate, TRW, Ruville, KYB, SKF, Bosch 

a Evert. Autorem kalendáře je W. Bakiewicz 

– známý polský fotograf, specializující se 

mimo jiné na fotografování ženských aktů.

Všechny listy z kalendáře naleznete v koláži 

na stranách 35 a 38.

Začátkem letošního roku jsme pro vás aktualizovali webové stránky 

AutoCrew a zároveň jsme je „oblékli“ do nové podoby. Stránky jsou 

nyní přehlednější, mají modernější vzhled a vylepšenou funkčnost. 

Mimo jiné na nich naleznete kontakty na všechny servisy AutoCrew 

včetně kompletní nabídky jejich služeb, dále pak informace o probíha-

jících akcích, aktuálních novinkách a mnoho dalšího. Zákazníci určitě 

ocení možnost on-line objednání na konkrétní den a hodinu do vybra-

ného servisu. Věříme, že motoristická veřejnost i naši servisní partneři 

najdou na těchto webových stránkách všechny potřebné informace.

Jedním z našich cílů je, stát se významným dodavatelem 

vybavení dílen a autoservisů. Z těchto důvodů jsme pro 

vás připravili a na začátku roku 2010 spustili nové inter-

netové stránky www.vybaveniservisu.cz a na Slovensku 

www.vybaveniedielni.sk s online katalogem garážového 

vybavení, který si klade za cíl nabízet dílenské vybavení 

přehlednou a uživatelsky příjemnou formou.  V součas-

nosti na nich naleznete průřez naším sortimentem, který 

bude průběžně doplňován a do budoucna by se měl stát 

věrnou kopií IC_Katalogu v oblasti garážového vybavení.

Věříme, že se tyto internetové stránky stanou užitečným 

pomocníkem při vašich nákupech a budeme se těšit se na 

budoucí spolupráci.

Náhled našich nových internetových stránek naleznete na 

str. 5.
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Polosyntetické mazivo na bázi mědi odolné 

vůči vysokým teplotám v rozmezí –32 až 

982 °C. Vynikající ochrana proti korozi, oděru 

a zapékání kovových dílů. Usnadňuje mon-

táž a demontáž všech součástí vystavených 

vysokým teplotám i po dlouhém používání. 

Obsahuje mikročástice mědi. 

Aplikace: mazivo vhodné pro snadnou mon-

táž/demontáž zapalovacích svíček.

Balení: 226 g

Index IC: PER 60-073

Cena: 324,- Kč

100% syntetické mazivo odolné vůči ex-

trémním teplotám v rozmezí –54 až 1538 °C.

Maximální ochrana proti korozi, oděru a za-

pékání kovových dílů. Usnadňuje montáž 

a demontáž všech součástí vystavených 

vysokým teplotám i po dlouhém používání. 

Obsahuje keramické částice.

Aplikace: mazivo vhodné pro snadnou mon-

táž/demontáž závitových dílů. Odstraňuje 

hluk a mírní vibrace kotoučových brzd. 

Balení: 226 g

Index IC: PER 60-075

Cena: 426,- Kč

Uvedené ceny jsou maloobchodní

v Kč bez DPH. Změna cen vyhrazena.
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Permatex – mazivo na bázi mědi

CARTECHNIC žárovky

Permatex – mazivo na bázi keramických částic

ABE „Automotive Brake Engineering” 

Od listopadu minulého roku obsahuje na-

bídka společnosti Inter Cars 120 nových refe-

rencí vodních čerpadel značky THERMOTEC 

pro evropské a asijské vozy. Nabídka tohoto 

výrobce bude postupně rozšiřována.

Příklad referenčního označení:

D1F061TT – Vodní pumpa PEUGEOT 

306 / PARTNER, Citroën XSARA 1.6 / 1.8 /

i rv. 92�
Cena: 849,- Kč

D1X012TT – Vodní pumpa OPEL ASTRA 

F / CORSA B 1.2 / 1.4,  DAEWOO  LANOS 

1.5 97� Cena: 690,- Kč

D13030TT – Vodní pumpa MAZDA 

323 1.5 / 1.6 / 1.8 94�, MX-3 / MX-5 91�
Cena: 989,- Kč

Uvedené ceny jsou maloobchodní v Kč 

bez DPH. Změna cen vyhrazena.

Výběr ze sortimentu Thermotec naleznete

na str. 31.

V naší nabídce nově naleznete automobi-

lové žárovky značky Cartechnic, které jsou 

k dispozici v běžných kategoriích (H1, H3, H4, 

H7, P21W, R10W, R5W, C5W, C4W, W5W).

Příklad referenčního označení: CART……

Rádi bychom vás informovali o zavedení 

nové produktové značky ABE – „Automoti-

ve Brake Engineering”, která jistě zaujme šíří 

sortimentu v oblasti brzdových systémů ur-

čených pro evropské a asijské vozy. Nabídka 

této značky se v blízké době rozroste o brz-

dové čelisti, kotouče, bubny a v dalších mě-

sících také o brzdové destičky, válečky, díly 

brzdové hydrauliky apod.

Schéma číslování produktů v IC Katalogu:

C1/C2….ABE – brzdové destičky pro přední 

i zadní nápravy.  

C0/CR….ABE – brzdové čelisti / sady čelistí 

pro parkovací brzdu.

C5….ABE – brzdové válečky

C6….ABE – brzdové bubny

C8….ABE – brzdové hadice

C9….ABE – brzdové válce

F8….ABE – posilovače spojky

F9….ABE – hlavní válec, spojka

kompletní nabídka produktů v oblasti brzdových systémů

stí 

4
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Společnost Inter Cars patří již několik let k největším distributorům náhradních dílů na českém trhu. 
Naším cílem je stát se i významným dodavatelem vybavení dílen a autoservisů. V současné době 
v naší nabídce naleznete výrobky desítek předních výrobců z tohoto oboru. Na začátku roku 2010 
byly spuštěny webové stránky www.vybaveniservisu.cz  s  on-line katalogem garážového vybavení, 
který si klade za cíl nabízet dílenské vybavení přehlednou a uživatelsky příjemnou formou. V součas-
nosti na nich naleznete průřez naším sortimentem, který bude průběžně doplňován a do budoucna 
by se měl stát věrnou kopií IC_Katalogu v oblasti garážového vybavení.

Věříme, že se tyto webové stránky stanou užitečným pomocníkem při vašich nákupech
a těšíme se na budoucí spolupráci.

Přinášíme vám náhled našich nových webových stránek www.vybaveniservisu.cz:

w
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www.rb.cz   business linka 841 164 164

Výhodnější úrok a fi remní fi nance kdykoliv k dispozici

� ZDARMA vedení spořicího účtu s výhodným úrokem
� Bezpečný přístup prostřednictvím internetového bankovnictví
� Žádné zbytečné poplatky – platíte jen za služby,
   které skutečně využíváte

Vážíme si spolupráce se společností
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IC Journal: Další rok uplynul jako voda. Jak 

se vydařil rok 2009 z pohledu skupiny Inter 

Cars South?

Tomáš Kaštil: Rok 2009 dopadl jak pro celou 

skupinu Inter Cars, tak pro naši jižní větev 

lépe, než jsme předpokládali. Pokud bude-

me hovořit řečí čísel, pak se nám konsolido-

vaně podařilo dosáhnout nárůstu obratu na 

úrovni 32 %. Konkrétně pak Česká republika 

18,3 %, Slovensko 27 %, Chorvatsko 19 %, 

Maďarsko 19 % a Rumunsko 3754 %. Vzhle-

dem k tomu, že Rumunsko odstartovalo svo-

ji činnost na podzim roku 2008, bude toto 

číslo zavádějící, a proto uvedu raději i srov-

nání s plánem. Rumunsko tedy v roce 2009 

zrealizovalo 220 % rozpočtovaného obratu.

IC Journal: A jaké by bylo hodnocení, po-

kud bychom nehovořili řečí čísel?

Tomáš Kaštil: Taktéž velmi pozitivní. Přestože 

byl rok 2009 rokem velmi náročným, rokem 

velkých změn na všech evropských trzích, 

podařilo se nám dokončit všechny klíčové 

projekty, které jsme na rok 2009 plánovali.

IC Journal: Které to byly?

Tomáš Kaštil: Vzhledem k tomu, že jich byla 

celá řada, zmíním jen ty nejdůležitější. V po-

lovině roku 2009 byl otevřen nový HUB – re-

gionální skladové centrum v Myslowicích 

(cca 15 km od Katowic), které se stalo cen-

trálním skladem pro zásobování celé jižní 

skupiny včetně České republiky a Slovenska. 

V první polovině roku jsme ukončili transfor-

mační proces v Chorvatsku a díky tomu za-

čali v druhé polovině roku realizovat nárůsty 

na úrovni 40 %. V Rumunsku se nám podařilo 

otevřít 7 nových poboček a zásadním způso-

bem posílit naši pozici na tomto novém trhu. 

V polovině roku jsme úspěšně naimplemen-

tovali nový ERP systém – Navision Attain v IC 

Maďarsko a tím připravili solidní základ pro 

další expanzi na maďarském trhu a v závěru 

roku se nám podařilo úspěšně završit projekt 

Lavina, který tuto expanzi odstartoval.

IC Journal: Projekt Lavina? Můžete nám 

o něm říci trošku více?

Tomáš Kaštil: Velmi rád. Společnost Lavina 

je, vlastně byla, největším nezávislým dis-

tributorem na maďarském trhu – mám na 

mysli distributora, nikoli tzv. velkoobchodní-

ka, jako je např. Inter Cars. Firma Lavina byla 

tedy největším distributo-

rem na celém maďarském 

trhu exkluzivním a největším 

distributorem společnosti Láng 

Auto, patřící do skupiny Elit. V listo-

padu roku 2009 pak společnost Lavina 

vypověděla svoji exkluzivní smlouvu se spo-

lečností Láng Auto a podepsala franšízovou 

smlouvu se společností Inter Cars Hungary. 

V průběhu listopadu jsme tak překonverto-

vali 3 pobočky společnosti Lavina na 3 nové 

franšízové pobočky společnosti Inter Cars, 

a to ve městech Hatvan, Miskolc a Eger.

IC Journal: To vypadá jako trefa do černého.

Tomáš Kaštil: Nepochybně. Díky obratu, kte-

rý Lavina dělala, došlo téměř okamžitě k ná-

růstu obratu IC Hungary o 70 %. 

IC Journal: Bylo něco, co se v průběhu roku 

2009 nepovedlo?

Tomáš Kaštil: Zcela určitě. Nebudeme si na-

lhávat, že všechno je ideální a všechno zafun-

govalo tak, jak mělo. Věcí, které se nepovedly, 

byla celá řada. Pro nás je podstatná jedna věc, 

a to skutečnost, že ty zásadní chyby se nám 

podařilo odstranit téměř okamžitě a ty méně 

zásadní v akceptovatelné době. Nás samozřej-

mě každá chyba, kterou uděláme, mrzí a sna-

žíme se ji odstranit tak rychle, jak jen to jde. 

IC Journal: Jaké jsou tedy plány Jižní skupi-

ny na rok 2010?

Tomáš Kaštil: V rámci IC South je rozpočto-

vaný konsolidovaný nárůst 45 % ve srovnání 

s rokem 2009. Naše pozice na českém a slo-

venském trhu je poměrně stabilní, takže zde 

očekáváme nárůsty na podobné úrovni, jako 

tomu bylo vloni. Velký progres očekáváme 

na trzích Maďarska a Chorvatska, kde již vý-

sledky za měsíc leden ukazují na nárůsty na 

úrovni 80 %, resp. 60 %. Samozřejmě dalším 

tahounem růstu bude Rumunsko, kde se 

nárůst za měsíc leden pohybuje na úrovni 

500 % ve srovnání s rokem 2009.

IC Journal: Co na výsledky Jižní skupiny 

a její plány na rok 2010 říkají dodavatelé?

Tomáš Kaštil: Upřímně řečeno, neznám do-

davatele, kterému by se takové výsledky 

a plány nelíbily. Zejména v době krize. Díky 

těmto výsledkům se nám podařilo získat 

maximální podporu všech klíčových doda-

vatelů, kteří chtějí participovat na dalším 

rozvoji Jižní skupiny. A to včetně těch, kteří 

ještě v loňském roce měli exkluzivní smlou-

vy s některým z našich konkurentů, které 

v tomto roce již neprodloužili, a navázali 

přímou spolupráci s naší společností. To po-

važujeme za jeden z klíčových úspěchů loň-

ského roku v rámci naší Jižní skupiny.

IC Journal: Jaké hlavní projekty jsou při-

praveny na rok 2010?

Tomáš Kaštil: O projektech Jižní skupiny by-

chom mohli hovořit celé hodiny. Proto se 

pokusím opět zaměřit pouze na ty nejdůleži-

tější. Samozřejmě jedním z klíčových projek-

tů je další rozšiřování pobočkové sítě, a to ve 

všech zemích Jižní skupiny, tzn. CZ, SK, HU, 

HR a RO. V první polovině roku nás čeká další 

implementace Navisionu Attain, tentokrát 

v Chorvatsku. V průběhu roku pak otevření 

nového centrálního skladu v Chorvatsku. Ob-

dobně velký projekt nás čeká v Rumunsku, 

kde nám otevření centrálního skladu umož-

ní expanzi do jižních a východních regionů 

Rumunska a otevře dveře ke vstupu na trh 

Bulharska. Dalším projektem, který je už nyní 

ve fázi realizace, je spuštění webové verze 

IC Katalogu pro všechny země Jižní skupiny. 

Tento projekt by měl být dokončen v průbě-

hu první poloviny roku. Dalších projektů, jako 

je spuštění programu fl eet management, 

spuštění servisní koncepce Q-servis apod., je 

celá řada a jen jejich vyjmenování by zabralo 

poměrně dost času. O všech těchto projek-

tech se nicméně budou čtenáři IC Journalu 

průběžně dovídat na jeho stránkách.

IC Journal: Přejeme tedy, aby se všechny 

projekty podařilo úspěšně zrealizovat 

a dosáhnout plánů na rok 2010.

Tomáš Kaštil: Děkujeme. Rozhodně uděláme, 

co bude v našich silách, aby to tak dopadlo.

Tomáš Kaštil
Chief executive offi  cer
Inter Cars South International Group
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? � 5 let zkušeností na českém trhu

�  13 poboček v největších městech 

jednotlivých regionů

�  nejširší multibrandingová nabídka 

náhradních dílů

�  obsáhlá nabídka vybavení servisů 

a dílen

� podpora prodeje

� široké možnosti fi nancování

 

1. SORTIMENT

• Skladové zásoby – dostupnost zboží

�  V sortimentu Inter Cars naleznete více 

než 1 000 000 referencí, a tak disponu-

jeme největším centrálním skladem ná-

hradních dílů v rámci střední a východní 

Evropy.   

�   Každá z poboček Inter Cars disponuje ve 

svém regionu nadprůměrnou skladovou 

zásobou zboží, představující až 4x větší 

objem, než má jakákoliv pobočka naší 

konkurence.

�   Více než 250 000 referencí s dodávkou 

z centrálních skladů Inter Cars do 24 ho-

din.

 

• Multibranding – možnost výběru 

Co je to multibranding? V praxi multibran-

ding znamená, že zákazník společnosti Inter 

Cars si může kdykoliv vybrat ten výrobek, 

který mu nejvíce vyhovuje z hlediska růz-

ných kritérií – cena, značka, kvalita, dostup-

nost atd.

• Konkurenceschopná cena  

Díky centralizovanému nákupu je cena na-

šich produktů vždy konkurenceschopná 

a neustále kontrolovaná. Nebojte se porov-

nat naše produkty s konkurencí!

• PREMIUM CLUB Inter Cars / PREMI-

UM CLUB Inter Cars (ASIATIC Range)

Disponujeme velmi širokou nabídkou ná-

hradních dílů od renomovaných výrobců. 

Navíc jsme se rozhodli některé, námi prefe-

rované výrobce zařadit do projektu PREMI-

UM CLUB Inter Cars. Nákupem sortimentu 

těchto dodavatelů máte zaručenu výbornou 

dostupnost, dobrou cenu a v neposlední 

řadě i nadstandardní marži.

SACHS, LUK, KAYABA, ATE, CONTITECH, 

KNECHT, DELPHI, NGK, TRW, FILTRON, 

BOSCH, CASTROL, SHELL, EVR, BOSAL

KYB,  MAGNUM, AISIN,  EXEDY, MITSUB-

OSHI, KASHIYAMA , AKEBONO,  555, OE,  

UNION JAPAN, MICRO,  JC PREMIUM, 

YEC, KANACO, KOYO, NTN, NSK, GMB 

• Privátní značka – 4max

Jako další alternativu Vám nabízíme vlastní 

značku náhradních dílů – 4max. V nabíd-

ce 4max máte možnost výběru z více než 

25 000 položek v 64 různých kategoriích vý-

robků. Tato nabídka je neustále rozšiřována 

a dnes obsahuje: 

� ložiska kol;

� homokinetické klouby;

� spojky;

� brzdové destičky;

� zrcátka;

� motorová těsnění;

� stěrače;

� díly řízení;

� karosářské díly;

� a dalších více než 50 kategorií výrobků.

• Vybavení dílen a diagnostika

�  Široká nabídka vybavení dílen a servisů: 

zvedáky, prezouvačky, zouvačky, ruční 

nářadí, přístroje.

�  Diagnostické přístroje Bosch, Delphi, Texa.

� Plničky klimatizací.

Naši proškolení pracovníci jsou připraveni 

vám pomoci s výběrem optimálního řešení 

podle vašich potřeb a nabídnout i zajíma-

vý program fi nancování. Pro demonstraci 

a předvedení, jak zařízení funguje, máme 

předváděcí vozidlo, tzv. „TOOLBUS“, který je 

k dispozici všem našim zákazníkům v Česku 

i na Slovensku. Toolbus je vybaven vestav-

bou skříněk a speciální úpravou stěn uzpů-

sobených k výstavě nářadí a vybavení dílen. 

V předváděcím vozidle je nainstalováno přes 

260 kusů nářadí, dílenský vozík s nářadím, 

diagnostická zařízení, plnička klimatizací 

a další vybavení.

2. SOFTWARE

• IC_Katalog – elektronický katalog 

k jednoduchému vyhledávání náhrad-

ních dílů 

Elektronický katalog IC_Katalog je moder-

ním programem připraveným naší společ-

ností pro distributory, prodejny a především 

pro autoservisy. Umožňuje rychlé vyhledá-

vání požadovaných náhradních dílů, také 

jejich úplnou identifi kaci díky přiloženým 

technickým informacím (rozměry, fotografi e, 

elektrická schémata, druh materiálu, hmot-

nost apod.) a samozřejmě snadné objed-

návání. Katalog je pravidelně aktualizovaný, 

což zaručuje přístup do nejnovější nabídky 

výrobců automobilových dílů. Katalog obsa-

huje kompletní sortiment Inter Cars, off -line 

i on-line stavy skladů Inter Cars, umí zobra-

zit maloobchodní cenu i nákupní cenu pro 

zákazníka, dokáže převádět OE čísla na ob-

jednací čísla Inter Cars a samozřejmě ještě 

mnohem více.

Nejnovější edice umožňuje objednávání 

zboží přímo z katalogu. V katalogu je inte-

grován modul umožňující kontrolu „normo-

časů“ jednotlivých oprav, informaci o servis-

ních prohlídkách, možnost vytvořit kalkulaci 

ceny opravy pro zákazníka autoservisu včet-

ně ceny za servisní úkony atp.

IC_Katalog je pro zákazníky společnosti 

Inter Cars zcela ZDARMA. 

• IC_Technika  –  elektronický program 

k vyhledávání technických a servisních 

dat

IC_Technika je profesionální software, bez 

kterého se dnes neobejde žádná kvalitní 

autoopravna. Tento program je přímo nabit 

technickými a servisními daty potřebnými 

pro každodenní práci autoservisu. Obsahuje 

technická data, data nastavení a montážní 

postupy pro více než 5 000 vozidel. 

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

Vzor obj. čísla: 4901-03-0004P

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

Vzor obj. čísla: 4910-01-0006P

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

Vzor obj. čísla: 0602-01-0004P

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

Vzor obj. čísla: 4301-10-0009P

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

Vzor obj. čísla: 4708-10-0001P

8. Autobaterie
Prověřená kvalita za zajímavé ceny.

Vzor obj. čísla: 0608-03-1001E

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

Vzor obj. čísla: 4703-03-4087P

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

Vzor obj. čísla: 4204-00-1763P

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

Vzor obj. čísla:4708-11-0001P

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

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

Vzor obj. čísla: 0220-01-0003P

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

Vzor obj. čísla: 0211-04-05429P

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

Vzor obj. čísla: 5206-02-0001P

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

Vzor obj. čísla: 4302-07-3039P

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

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

Vzor obj. čísla: 4708-12-1331P                       

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

Vzor obj. čísla: 4908-01-0890R

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

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

Vzor obj. čísla: 5211-02-1101P

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

Vzor obj. čísla: 4708-06-0002P

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

Vzor obj. čísla: 5201-01-0210P

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

Vzor obj. čísla: 0212-01-0117P

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

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

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

Vzor obj. čísla: 0206-01-0005P

19. Autobaterie
Osvědčená kvalita a zajímavá cena.

Vzor obj. čísla: 0608-03-0005E

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

Vzor obj. čísla: 5401-05-0005P

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

Vzor obj. čísla: 0220-07-0019P

22. Karosářské díly
Široká nabídka dílů pro opravy 
karoserií.

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

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

Vzor obj. čísla: 2001-01-0005E

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

Vzor obj. čísla: 1201-00-0002E

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

Vzor obj. čísla: 1601-00-0001E

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

Vzor obj. čísla: 4302-09-0445R

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

Vzor obj. čísla: 4910-01-0068P

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

Vzor obj. čísla: 0218-01-0280P

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

Vzor obj. čísla: 5201-01-0874P

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

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

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

Vzor obj. čísla: 5903-08-0014P

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

Vzor obj. čísla: 5002-03-0009P

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

Vzor obj. čísla: 5404-13-0002P

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

Vzor obj. čísla: 4506-01-0002P
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IC_Technika obsahuje např.:

�  servisní intervaly vozidel;

�  montážní postupy pro nastavení časová-

ní motoru, montáže a demontáže;

�  technické výkresy jednotlivých kompo-

nent daného vozidla;

�  informace o provozních kapalinách 

a mazivech;

�  normalizovaná data pro nastavení motoru;

�  identifi kace kódů EOBD včetně diagnos-

tiky závad;

�  elektrická schémata ABS, komfortní elek-

troniky atp.;

�  normočasy oprav.

IC_Technika je zpoplatněný produkt, který 

při zakoupení a následné aktivaci funguje 

1 kalendářní rok (365 dní od data aktiva-

ce). Zákazník má možnost si IC_Techniku 

vyzkoušet po dobu 30 dnů zdarma!

Zákazníkům je k dispozici buď instalace na 

DVD, nebo internetová verze.

3. REKLAMA  A  MARKETING

• Krátkodobé prodejní kampaně

V průběhu roku pro vás připravujeme různé 

krátkodobé prodejní akce na určitý sorti-

ment (brzdy, tlumiče pérování, spojky, nábo-

je a ložiska, díly řízení atd.) nebo sortiment 

určitých dodavatelů, ve kterých máte mož-

nost získat zajímavé bonusy. Bližší informace 

vždy naleznete v IC Journalu, na letácích 

nebo na našich internetových stránkách 

www.intercars.cz. 

• VIP Club Inter Cars

Můžete se stát členem VIP Clubu Inter Cars, 

věrnostního programu společnosti Inter 

Cars Česká republika. Jeho cílem je odměnit 

vás za vaši loajalitu a umožnit vám navázání 

užších vztahů s našimi zákazníky z jiných re-

gionů a nabídnout dle motta VIP Clubu Inter 

Cars „Užívejte si život s námi!“ něco navíc. Pro 

členy VIP Clubu Inter Cars jsme v uplynulých 

letech připravili např. každoroční lyžování 

v Alpách, 8denní relaxační pobyty v Egyptě 

a Turecku, exotické pobyty v Číně, Keni nebo 

ve Vietnamu.

• IC Journal

Každé 3 měsíce si můžete v novém čísle ča-

sopisu IC Journal přečíst maximum informa-

cí o společnosti Inter Cars, všechny důležité 

novinky v sortimentu, prezentace dodava-

telů, přehledy akcí a prodejních kampaní 

připravených na nejbližší období, zajímavé 

čtení z oblasti automobilů, servisní techniky, 

diagnostiky a nových technologií a mnoho 

dalšího.

IC Journal je Vám pravidelně zdarma zasílán.

• Servisní síť „Auto Crew“

V případě splnění stanovených kritérií se mů-

žete stát jedním z členů mezinárodní servisní 

sítě profesionálních nezávislých autoservisů 

– AutoCrew, která byla založena v roce 1997 

společností ZF-Trading GmbH (výrobce pro-

duktů SACHS). Od roku 2009 je vlastníkem 

mezinárodní licence společnost Bosch.

Hlavní oblasti podpory partnerů AutoCrew 

v CZ:

�  reklama a marketing;

�  školení;

�  vybavení dílen;

�  oblast IT.

4. BONUSOVÉ SMLOUVY
– FINANCOVÁNÍ

Nabízíme a poskytujeme svým zákazníkům 

několik forem zvýhodnění formou bonuso-

vých smluv. 

�  i-Bonus – speciální bonusová smlouva 

poskytovaná zákazníkům používajícím 

pro objednávání náhradních dílů inter-

netové objednávky programu IC_Kata-

log. Bonus je poskytován formou dob-

ropisu na účet zákazníka nebo formou 

marketingového plnění a je vyplácen 

kvartálně. Výše dodatečného bonusu je 

2 % z celkového obratu uskutečněného 

přes internet.

�  Bonusová smlouva - jedná se o klasic-

kou bonusovou smlouvu, která zákaz-

níka zaváže na předem stanovený a do-

hodnutý obrat. V případě jeho splnění 

má zákazník možnost čerpat bonus ve 

výši 1 %, 1,5 % nebo 2 % opět formou vy-

placení dobropisu na účet nebo formou 

marketingového plnění. Zpravidla se 

uzavírá na 1 rok nebo na příslušné kvar-

tály roku.

�  Bonusová smlouva TRW – je obdobou 

klasické bonusové smlouvy uvedené 

výše, je však určena speciálně členům 

distribuční sítě TRW.

�  Speciální bonusové smlouvy – použí-

vají se například při speciálních akcích 

a prodejních kampaních a jsou opět 

pouze modifi kací stávající klasické bonu-

sové smlouvy. Liší se výší poskytovaného 

bonusu. (např. akce „Až 20 % navíc u In-

ter Cars!“ atd.).

• Financování nářadí, zařízení a ser-

visního vybavení

Poskytujeme svým zákazníkům několik fo-

rem fi nancování nářadí, diagnostiky, servisní 

a dílenské techniky atp. Určitě máme pro 

každého z vás řešení a jsme připraveni po-

moci při rozvoji vašeho podnikání.

Těším se na další spolupráci s vámi všemi. 

Martin Havlíček
Obchodní ředitel
Inter Cars Česká republika
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Vše zase pasuje. 
Diagnostika i díly Bosch

www.bosch.cz

Nejlepší zákazníci jsou spokojení zákazníci. Aby to tak zůstalo, nabízí Bosch 
jedinečnou kombinaci efektivní diagnostiky, rychlého i spolehlivého dodavatel-
ského servisu a největší nabídku náhradních dílů na trhu. A tam, kde se toto 
vše spojuje, tam pasují nejen díly, ale také časový plán, organizace a výsledky. 
Diagnostika a díly: To umí jen Bosch.
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Vážení zákazníci a kolegové,

velmi dlouho jsem se zamýšlel nad obsahem 

tohoto příspěvku. Vzhledem k mé krátké pů-

sobnosti v tak úspěšné a rychle expandující 

společnosti je pro mne velmi těžké napsat 

vám něco o tak důležité části celého systé-

mu, jako je logistika. Určitě jste již mnoho-

krát slyšeli nebo četli o odděleních a lidech 

v nich, kteří se starají o každodenní chod tak 

složité věci, jako je obchod s náhradními díly. 

Výborná spolupráce mezi těmito odděleními 

tvoří pevný základ, ze kterého vychází veške-

rá síla společnosti a bez něhož by logistika 

a vůbec celý systém nikdy nefungoval.

V současné době je 13 poboček Inter Cars 

zásobováno čtyřmi trasami, které vyjíždě-

jí každý den ze dvou skladů ve Wroclawi 

a nově otevřeného skladu v Myslowicích. 

Pro zajištění co nejlepšího servisu vyjíždějí na 

každou trasu dvě závozová auta. První a nej-

důležitější závoz je určen převážně pro zá-

kaznické objednávky, a proto je jeho dojezd 

na všechny pobočky IC v nočních hodinách. 

Druhý vůz přijíždějící v ranních hodinách je 

určen pro skladové objednávky, které jsou 

samozřejmě neméně důležité, protože zajiš-

ťují každodenní dobrou dostupnost nejvíce 

obrátkového zboží.

Pro zajištění hlavních myšlenek při distribuci 

zboží, což je rychlost, přesnost, spolehlivost 

a zachování maximální možné kvality zboží, 

jsou používány 7paletové vozy Mercedes 

Sprinter s maximální celkovou hmotností 

do 3,5 tuny. Tyto vozy nemusejí dodržovat 

bezpečnostní přestávky, mají povolenou 

rychlost jako osobní automobily a v zimních 

měsících jsou díky jízdním vlastnostem tím 

nejlepším řešením.

     

Veškerý servis týkající se dopravy zboží na 

jednotlivé pobočky zajišťuje společnost 

TOMSPEDIT pánů Černocha a Skalky. Hlav-

ním pilířem a velmi důležitou součástí této 

společnosti je, dle mého názoru, odborník 

na slovo vzatý, pan Macíček. Hlavním cílem 

TOMSPEDITU  je bezchybný servis při záso-

bování za  každé situace. Rád bych díky to-

muto článku poděkoval všem řidičům této 

společnosti, protože když v jejich kraji zuřily 

loňské přívalové deště a záplavy tak všichni 

do jednoho pracovali na zásobování pobo-

ček Inter Cars čímž dokázali svoji profesiona-

litu a loajálnost vůči všem zákazníkům, kteří 

čekali na zboží. Takže ještě jednou DÍKY.

Dalším výrazným zlepšením kvality distri-

buce zboží je plošné zavedení systému 

čárových kódů. Díky pracovníkům skladu 

Vestec pod vedením pana Mařánka byl 

tento systém zaveden i na pobočce Plzeň, 

kde se v praxi opět potvrdil jeho obrovský 

potenciál. Implementace bude dále pokra-

čovat ve skladu P10, což je distribuční cent-

rum umístěné v  polském skladu Myslowice. 

Tento krok zajistí rychlejší a přesnější příjem 

a výdej zboží a tím opět zlepšení a zrychlení 

služeb distribuce ke konečným zákazníkům 

v Čechách a na Moravě.

Nezanedbatelnou součástí celého systému 

je výborná spolupráce všech zemí patřících 

do skupiny IC SOUTH, což jsou Slovensko, 

Rumunsko, Maďarsko, Chorvatsko a hlavně 

Česká republika. Pobočky ve všech jmeno-

vaných zemích velmi úzce spolupracují jak 

při zajištění importu od dodavatelů tak při 

distribuci zboží určeného konečným zákaz-

níkům.

Rád bych také zmínil jednu ze zásadních 

věcí, kterou společnost Inter Cars dodržuje, 

a zajišťuje tím kvalitní služby pro všechny zá-

kazníky. Je jí zachování rovnováhy mezi kva-

litními službami poskytovanými dodavateli 

logistických služeb a náklady vynaloženými 

na tyto služby. Liší se tím od konkurenčních 

společností, které se snaží velmi drastickým 

způsobem snižovat náklady, a kvůli tomu 

používají stále více praxí neprověřené fi rmy, 

což je dle mého názoru velmi krátkozraká 

strategie.

Využiji tohoto článku k rekapitulaci nejdůle-

žitějších událostí v logistice a distribuci zboží 

v uplynulém roce 2009:

Nové pobočky

Jako nejdůležitější moment vidím otevření 

nových poboček v Jihlavě, Velkém Meziříčí 

a Ústí nad Labem, které pokryjí nezanedba-

telnou část území České republiky. Jsem si 

jistý, že tyto pobočky pod vedením manaže-

rů Roberta Matouška, Miroslava Žampacha 

a Petra Haskeie budou velkou posilou při 

distribuci náhradních dílů k rukám všech zá-

kazníků IC CZ.

Otevření nové závozové trasy z Wroclawi

V souvislosti s otevřením pobočky v Ústí nad 

Labem byla vytvořena již čtvrtá závozová 

trasa, vedoucí ze skladu ve Wroclawi přes 

Hradec Králové a Dolní Chabry do Ústí nad 

Labem. Díky tomuto posílení se výrazně 

zlepšil čas dodání zboží ze skladu Wroclaw.

Spojení Myslowice–Wroclaw

Vybudováním nové trasy mezi sklady v Mys-

lowicích a ve Wroclawi jsme zajistili dostup-

nost zboží ze skladu P10 v Myslowicích pro 

všechny zákazníky Inter Cars Česká republi-

ka, včetně zajištění dodání zboží od společ-

nosti Magneti Marelli do druhého dne od 

objednání.

Závěrem bych chtěl zdůraznit, a myslím, že 

mluvím za všechny spolupracovníky společ-

nosti Inter Cars, že jediným a hlavním cílem 

je vytvoření bezchybné komplexní logistiky 

vedoucí ke spokojenosti největšího možné-

ho počtu zákazníků a díky tomu narůstající 

expanzi na všech evropských trzích s ná-

hradními díly.

Tímto bych vám za oddělení logistiky a ce-

lou společnost Inter Cars rád popřál do no-

vého roku 2010 mnoho úspěchů v obchodě 

i osobním životě.

Lo
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istika
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František Charvát
Logistik IC CZ
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Na začátku nového roku 2010 se společ-

nost Inter Cars Slovenská republika  roz-

rostla v pořadí o třináctou pobočku, ten-

tokrát v oblasti jižního Slovenska. 

Tento region jsme doposud úspěšně ob-

sluhovali prostřednictvím pobočky v Nitře. 

Protože ale naší deklarovanou snahou je 

být co nejblíže k zákazníkům, rozhodli jsme 

se podpořit své obchodní aktivity v regionu 

kvalitním logistickým bodem. Vyústěním 

této snahy je slavnostní otevření pobočky 

Inter Cars v Nových Zámcích. 

Pobočku najdete v centru města, v areálu 

bývalého showroomu KIA. Na ploše 2 000 m2 

se nachází kompaktní areál s pohodlným 

parkováním, kde kromě pobočky bude 

umístěno také školicí centrum fi rmy Inter 

Cars. O tomto na Slovensku jedinečném 

projektu se dočtete níže. Provoz v Nových 

Zámcích pod vedením našeho zkušeného 

zaměstnance Romana Fazekaša bude obslu-

hovat následující města: Šurany, Nové Zám-

ky, Kolárovo, Komárno, Hurbanovo, Štúrovo, 

Želiezovce. 

Skladové zásoby optimalizujeme tak, aby 

citlivě odrážela potřeby zákazníků v regionu. 

Naší snahou je vytvořit vám, svým zákazní-

kům, podmínky pro to, abyste se mohli vě-

novat pohodlně činnosti, kterou umíte nej-

lépe, opravě aut a nezatěžovali se činnostmi, 

které umíme efektivně řešit my. Z tohoto 

důvodu neustále rozšiřujeme naše služby: 

nejširší nabídka náhradních dílů skladem, 

nejširší pobočková síť na Slovensku, prodej, 

montáž, poradenství, fi nancování, revize 

v oblasti garážové techniky, nabídka škole-

ní, školicí středisko vybavené k teoretické 

i praktické výuce.

Všechny tyto služby jsou k dispozici našim 

stálým i novým zákazníkům. 

Na vaši návštěvu se těší

tým pobočky Nové Zámky

Szabolcs Hadar 
vedoucí prodejny

Richard Halász 
rozvoz

Jozef Barta 
prodejce

Viktor Bombicz 
rozvoz

Roman Fazekas 
manažer pobočky

Juraj Haver 
rozvoz

Kontakt:

Inter Cars Nové Zámky

Ďumbierska 4

940 01  Nové Zámky 

 Tel.: (+421)-35-32 60 222

 Fax: (+421)-35-32 60 229

E-mail: nove.zamky@intercars.sk
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Stejně jako v každém čísle našeho čtvrt-

letníku i v tomto vám představíme jed-

nu z našich poboček. Tentokrát se jedná 

o zcela novou, v pořadí již 13. pobočku 

společnosti Inter Cars Česká republika, 

s. r. o., a to v Ústí nad Labem. Slavnostní 

otevření pobočky proběhlo 21. 9. 2009.

V nově zrekonstruovaných prostorech po-

bočky naleznete velmi širokou škálu náhrad-

ních dílů pro osobní, užitková a nákladní vo-

zidla, dále pak náhradní díly pro motocykly, 

návěsy a další různé příslušenství, včetně dí-

lenského vybavení a diagnostiky. Dále v naší 

nabídce naleznete jednu z nejširších nabídek 

náhradních dílů pro japonské a korejské au-

tomobily na českém trhu. V nabídce našich 

služeb je také možnost fi nancování zboží 

prostřednictvím společnosti ESSOX – a to již 

od 3 000 Kč.

Celý sortiment je pro vás připraven na sklado-

vé ploše cca 450 m2, okamžité zásoby ihned 

k odběru pak představují cca 8 000 položek. 

Tyto parametry jsou většinou standardní pro 

jakýkoliv jiný velkoobchod, významnou před-

ností naší pobočky však je využívání sklado-

vých zásob cca 1 000 000 položek v největším 

skladu náhradních dílů ve střední a východní 

Evropě, který se nachází ve Varšavě. Naše po-

bočka je z tohoto skladu zásobována dvakrát 

denně nočními závozy, zboží je potom ráno 

distribuováno našim zákazníkům. Denní roz-

vozy zajišťujeme třemi vozidly a po telefonic-

ké domluvě jsme schopni zavézt zboží opera-

tivně i zákazníkům, kteří ho akutně potřebují.  

Další možnost dozásobování a zvyšování do-

stupnosti náhradních dílů v ústecké pobočce 

nabízejí české pobočky, a to především tři 

pražské, dále pak Plzeň, České Budějovice 

a Hradec Králové. 

Pobočka má otevřeno denně kromě nedělí, 

a to v pracovní dny od 8:00 do 18:00 hod., 

v sobotu pak od 8:00 do 12:00 hod. 

Kvalita poskytovaných služeb je garantová-

na zkušeným a početným týmem kvalifi ko-

vaných pracovníků podporovaných kolegy 

z centrály společnosti Inter Cars v Praze.

Odměnou všem našim zákazníkům je mož-

nost využívat věrnostní program VIP Club 

Inter Cars, díky kterému se můžete podívat 

např. do exotického Vietnamu, k moři do 

Egypta nebo na lyžování do Alp. Pravidelně 

pro vás připravujeme nejrůznějším akce, se 

kterými Vás pravidelně seznamují naši ob-

chodní zástupci, popř. jste o nich informová-

ni prostřednictvím IC Journalu.

Rádi bychom poděkovali všem stávajícím 

zákazníkům naší nové pobočky za jejich 

projevenou přízeň a ty, kteří s námi zatím 

nespolupracují, zveme k návštěvě a vzá-

jemnému seznámení se a navázání možné 

spolupráce. 

Naše společnost si zakládá na své schopnos-

ti nabídnout zákazníkům to nejlepší na trhu 

s náhradními díly a i proto jste vy, vážení zá-

kazníci, srdečně vítáni; jsme tu pro Vás

Karel Desenský
obchodní zástupce

Jan Zajíček
operátor

Miroslav Petráš
obchodní zástupce LKW

Tomáš Hladký
operátor

Petr Haskei
vedoucí pobočky

Jan Stibor
operátor

Tomáš Mühlbauer
obchodní zástupce

Naděžda Císařová
účetní

Lukáš Bačina
skladník

Tomáš Vávra
obchodní zástupce

Jan Příhoda
rozvoz

Kontakt:

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
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Jak už je v našem čtvrtletníku pravidlem, 

pokračujeme i v tomto čísle IC Journalu 

v představování našich zákazníků. Tento-

krát jsme zavítali do pražského autoser-

visu a požádali o rozhovor pana Braného 

z BP Autoservisu.

Řekněte nám něco o začátcích vašeho 

podnikání, kdy jste se rozhodl pro otevře-

ní autoservisu?

Společnost BP Autoservis, s. r. o., vznikla

6. 9. 2006 a je členem celosvětové sítě Bosch 

Car Service. Otevření servisu se datuje ke 

2. 10. 2006. V tento osudný den jsme se 

s nadšením pustili do práce, a přestože byl 

první rok velmi náročný, stálo to určitě za to. 

V současné době máme šest servisních stá-

ní, z toho pět je vybaveno zvedáky a jedno 

rovnací stolicí. Dále disponujeme geometrií, 

autodiagnostikou Bosch, plničkou klimatiza-

cí, zouvačkou, vyvažovačkou a nově již zmí-

něnou rovnací stolicí. Firma je autorizována 

k provádění záručních i pozáručních oprav 

zařízení značky Bosch.

Jaké služby nabízíte vašim zákazníkům?

Firma zajišťuje běžný servis a kompletní 

servisní prohlídky, pneuservis s možností 

uskladnění pneumatik stálých klientů, mě-

ření emisí a také pravidelné prohlídky na 

STK. Dále zajišťujeme opravy vstřikovacích 

systémů naftových a benzinových motorů, 

autoelektriky a elektroniky, startérů, alterná-

torů a brzdových systémů včetně ABS pro 

všechny automobilové značky, servis a pl-

nění klimatizace, výměny autoskel a montáž 

tažných zařízení. Pro uvedené opravy máme 

k dispozici nejmodernější testovací a dia-

gnostické přístroje, jako je například systé-

mová analýza BOSCH FSA 740 a KTS 650 pro 

testování motorů a jejich řídicích systémů 

pro téměř všechny automobilové značky. 

Od loňského podzimu máme vlastní klem-

pírnu s lakovnou. Pro stálé klienty nabízíme 

10% výhodu „slevových karet na práci“.

Škála těchto služeb vyžaduje jistě schop-

ný tým lidí?

Ano, zcela jistě. Zkušení automechanici se 

pravidelně účastní technických školení, aby 

technické novinky a změny v autoopravá-

renské branži získávali z první ruky. Klademe 

důraz na prvotřídní kvalitu náhradních dílů, 

proto jsme si z mnoha dodavatelů vybrali 

právě společnost Inter Cars. Koncový zákaz-

ník si tak může vybrat z nabídky nacházející 

se někde uprostřed mezi značkovým servi-

sem a nezávislým autoservisem.

Jak začala vaše spolupráce se společností 

Inter Cars?

Na trh s náhradními díly postupně přicházela 

spousta nových dodavatelů. Vyzkoušeli jsme 

spolupráci s různými dodavateli, ale hledali 

jsme fi rmu, která nám dokáže poskytnout ši-

roký sortiment náhradních dílů v dobré kvali-

tě, za rozumnou cenu, s dobrou dostupností 

na skladě, jednoduchým objednáváním, 

pravidelným rozvozem a podporou pro náš 

odborný růst. Společnost Inter Cars mne za-

ujala pro svůj široký záběr sortimentu, kvali-

tou a rychlostí dodávek. Najdou se u vás díly, 

které jsme dříve museli řešit jen v „originále“. 

Toto nám bylo nabídnuto obchodním zá-

stupcem Tomášem Kucharčíkem, působícím 

na pobočce Inter Cars Praha – Dolní Chabry, 

a posléze mne přesvědčilo i příjemné vystu-

pování a jednání operátorů této pobočky.

 Jaké další benefi ty vám přináší spoluprá-

ce se společností Inter Cars?

Kromě věcí, které jsem už jmenoval, je pro nás 

velkým přínosem možnost účasti na technic-

kých školeních pořádaných společností Inter 

Cars. Dalším mezníkem ve společné spoluprá-

ci, byla návštěva veletrhu „Targi“, kde se ještě 

intenzivněji prohloubila naše spolupráce 

s fi rmou Inter Cars. Velkou výhodou jsou též 

prodejní akce 3 x 3 a nabídka zimního balíčku, 

který je příjemným zpestřením a motivací pro 

naše odběry. Přínosem je rovněž bonusová 

smlouva a obratový potenciál.

Jaké máte plány do budoucna? 

Samozřejmě nemáme v plánu stagnovat, ale 

chceme se i nadále rozvíjet a nabídnout kli-

entům co nejlepší služby. Plánujeme v brzké 

době prodloužení pracovní doby od 7:00 

do 20:00 hodin. Jedním z hlavních plánů je 

celkový rozvoj fi rmy, otevření další pobočky 

a v budoucnu stěhování do větších prostor 

s větší možností parkovacích míst. 

Děkuji vám za rozhovor

a přeji mnoho úspěchů.
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Již čtvrtý rok poskytuje prešovská společ-

nost ESI CAR, s. r. o., se sídlem ve Športo-

vé ulici 2, majitelům motorových vozidel 

v Prešově a jeho blízkém okolí spolehlivé 

a kvalitní služby. Tuto společnost vlastní 

dva společníci – pan Miloš Turek a pan 

Vladimír Timko. O krátký rozhovor jsme 

požádali jednoho z nich, pana Vladimíra 

Timka. 

Jaký byl začátek vašeho podnikání? 

Když jsme v roce 2006 začínali, bylo naší 

hlavní myšlenkou vybudovat adekvátní al-

ternativu k síti značkových servisů. Adekvát-

ní ve smyslu poskytování kvalitních služeb, 

poradenství, personálu a vybavení servisu. 

Servis jsme otevřeli v pronajatých prosto-

rách, ale už v té době jsme byli přesvědčeni, 

že pokud chceme pokračovat, musíme být 

„ve svém”. V roce 2007 jsme koupili objekt 

na lukrativním místě, který jsme následně 

přestavěli pro naše potřeby, a 1. 1. 2008 jsme 

otevřeli tuto nově vybudovanou provozov-

nu. Již na začátku jsme byli rozhodnuti, že 

chceme být první Bosch Car Servis v tomto 

městě, což se nám i podařilo.

Jaké služby poskytujete vašim zákazní-

kům? 

Na ploše 320 m2 máme 4 pracovní stání se 

zvedáky a ještě jedno místo s diagnostikou. 

Náš kolektiv tvoří 4 mechanici, administra-

tivní pracovnice a já s kolegou Turkem jako 

přijímací technici a prodejci náhradních dílů. 

Zákazníkům nabízíme kompletní mecha-

nické opravy, výměny autoskel, pneuservis, 

kompletní elektroservis včetně široké nabíd-

ky diagnostických prací a oprav vstřikování 

benzinových a dieselových motorů, přípra-

vu vozidel na STK, prodej náhradních dílů 

a zároveň i klempířské práce, které řešíme 

subdodavatelsky. 

Jaké máte zařízení pro vaši širokou nabíd-

ku diagnostických prací? 

Servis máme vybaven diagnostickými pří-

stroji a mototestery fi rmy BOSCH, brzdovou 

stolicí, 3D geometrií, analyzátorem plynů, 

plničkou klimatizací, nářadím pro kompletní 

provádění mechanických prací. Zároveň pro-

vádíme montáž, záruční a pozáruční servis 

nezávislých topení Webasto a Eberspächer, 

kterých jsme autorizovaným distributorem. 

Pro tak širokou nabídku služeb potřebuje-

te kvalitního dodavatele náhradních dílů. 

Za dobu existence naší fi rmy jsme vyzkoušeli 

několik dodavatelů. Naší prioritou je dostup-

nost, široká nabídka dílů, cena a samozřejmě 

ze strany dodavatele podpora na vysoké od-

borné úrovni, spojená se seriózností a ocho-

tou řešit operativně každodenní záležitosti. 

Takovou podporu jsme měli od začátku od 

pobočky Inter Cars v Košicích a byli jsme 

velmi rádi, když jsme se dozvěděli, že Inter 

Cars bude v srpnu roku 2008 otevírat svou 

pobočku také v Prešově. Touto cestou záro-

veň děkuji kolektivu prešovské pobočky pod 

vedením pana Maroše Ondreje za vysokou 

úroveň poskytovaných služeb. 

Co je pro vás důležité při plánování bu-

doucnosti? 

V každém novém automobilu je více a více 

elektroniky, a z toho důvodu je prioritou di-

agnostika vozidel. Auta jsou sofi stikovanější, 

a proto je velmi důležitým faktorem i do-

stupnost a přístup k technickým informacím. 

Ale můžete mít tu nejlepší techniku na svě-

tě, a není vám k ničemu, pokud nemáte kva-

litní, odborně proškolený personál. I nadále 

plánujeme investovat do vzdělávání formou 

školení například ve školicím středisku Bosch 

v Praze. Samozřejmě budeme i nadále inves-

tovat do servisní techniky, abychom mohli 

rozvíjet, rozšiřovat a zkvalitňovat naše služ-

by pro naše dosavadní i budoucí zákazní-

ky. Uvažujeme o koupi diagnostiky Delphi, 

protože se tento výrobce prosadil jako další 

významný dodavatel nejen vstřikovacích 

systémů. 

Děkuji za rozhovor a přeji vám i vašim za-

městnancům mnoho pracovních i osob-

ních úspěchů.
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1. srpna 2009 se servisní síť AutoCrew 

v Česku rozrostla o dalšího člena. Je jím 

fi rma AUTIA PLUS, s. r. o. O rozhovor jsme 

požádali jednatele společnosti, pana Kyl-

sána. 

Kdy byla vaše společnost založena, co 

tomu předcházelo a jak jste se dostal 

k podnikání v oboru autoopravárenství?

Naše společnost Autia Plus, s. r. o., byla zalo-

žena 1. 8. 2005, kdy jsem se po zániku fi rmy 

Auto Punar Mazda v Jihlavě spolu s kamará-

dem, který sice pracuje v jiném oboru a má 

svou fi rmu na výrobu lahůdek, rozhodl, že 

budeme pokračovat v činnosti prodeje au-

tomobilů a v servisních službách. Vzhledem 

k tomu, že se v autoopravárenství pohybu-

ji celý svůj život, tak rozhodnutí podnikat 

v tomto oboru nebylo zase tak složité.

Jaké spektrum služeb ve vašem autoser-

visu poskytujete?

V naší fi rmě se zabýváme prodejem nových 

a ojetých automobilů značek Mazda, Škoda, 

Hyundai a skútrů Kymco. Co se týká servi-

su, provádíme veškeré služby, které s touto 

branží souvisejí, a to pro všechny značky 

automobilů. Navštěvují nás většinou věrní 

zákazníci, a to i ze vzdálených míst. Jezdí za 

námi jak za servisem, tak i pro nová nebo 

ojetá auta. Vzhledem k tomu, že se od roku 

1992 zabývám prodejem vozů Mazda a po-

stupně jsem pracoval i u Nissanu, Renaultu 

a Škody, je spektrum zákazníků široké. Naše 

obchodní vztahy byly vždy založené na 

ochotě a serióznosti, a snad i proto k nám 

zákazníci jezdí třeba z Prahy, ale i z Ostravy.

Počínaje srpnem 2009 jste se stali členem 

servisní sítě AutoCrew. Proč jste se rozhod-

li zapojit do servisní koncepce AutoCrew 

a co očekáváte od členství v ní?

V loňském roce jsem pověřil své spolupra-

covníky, aby rozšířili naše působení i na pro-

dej náhradních dílů, a tak jsme se postupně 

dostali ke společnosti Inter Cars a k servisní-

mu konceptu AutoCrew. Od této spoluprá-

ce očekáváme především rozšíření dalších 

služeb za výhodnějších cenových podmí-

nek, a tím i další nové zákazníky. Co se týká 

servisní sítě AutoCrew, myslím, že až bude 

automobilová veřejnost s jejím programem, 

možnostmi a výhodami více seznámena, 

bude koncept velmi zajímavý především pro 

neznačkové servisy.

Provozovatelem servisní sítě AutoCrew je 

společnost Inter Cars, která je také jedním 

z dodavatelů náhradních dílů pro váš ser-

vis. Jak zatím hodnotíte obchodní spolu-

práci s Inter Cars?

Spolupráci s Inter Cars hodnotím po roce 

spolupráce velmi kladně a už nyní mohu říct, 

že většinu dílů odebíráme právě od vás. Kdy-

by byl sortiment náhradních dílů ještě širší, 

byly by naše odběry ještě větší. Náhradní 

díly z Inter Carsu jsou ve velmi dobré kvalitě 

za přijatelnou cenu. Mnohdy kvalitou předčí 

i originály.

Plánujete v tomto roce i další aktivity pro 

zákazníky nebo rozšíření nabídky služeb?

Správně by se slušelo, a v podnikání je to pří-

mo nutnost, prozradit další plány pro zlepše-

ní naší nabídky služeb a dalších aktivit. Sou-

časný vývoj ekonomiky je ale takový, jaký je, 

a proto je naším hlavním cílem především 

udržet alespoň stávající stav.

Na závěr našeho rozhovoru bych se ještě 

rád zeptal, jak trávíte volný čas, když ne-

jste právě ve vašem servisu?

Svůj volný čas trávím především s rodinou 

doma a hlavně s vnoučaty. To je pro mne ten 

nejlepší odpočinek od všeho dění a starostí. 

Protože jsem aktivní sportovec, hrával jsem 

závodně fotbal, a to i ve vyšších soutěžích, je 

pro mne v současné době jedním z dalších 

koníčků sledování a navštěvování různých 

fotbalových utkání.

Děkuji vám za rozhovor a přeji do bu-

doucna mnoho úspěchů.
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Kontakt:

AutoCrew Jihlava
Autia Plus, s. r. o.

Demlova 30
586 01 Jihlava

otevírací doba: po–pá:  8–17 hod.
tel.: 724 722 939

e-mail: info@autiaplus.cz
www.autocrew.cz

NABÍDKA POSKYTOVANÝCH SLUŽEB:
- mechanické opravy
- diagnostika vozů
- garanční prohlídky
- geometrie
- opravy autoelektriky
- pneuservis
- servis klimatizací
- montáž autodoplňků
- karosářské opravy
- lakýrnické práce
- výměny autoskel
- montáž zabezpečení vozidel
- mytí vozu a interiéru
- zajištění měření emisí
- montáž a servis nezávislých topení
- servis ŠKODA, MAZDA, korejské vozy
- prodej náhradních dílů a autodoplňků
- zajištění STK
- odtahová služba
- zapůjčení náhradního vozidla
- vyzvednutí a přistavení vozidla
- vyřízení pojistných událostí
- půjčovna automobilů
- autobazar
- prodej pneu
- smluvní partner pojišťoven
- prodej služeb na splátky
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Ing. Otakar Dvořák
Manažer servisní sítě AutoCrew
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Představujeme vám nového člena ser-

visní sítě AutoCrew – Autoservis Kodrus 

v Rožňavě.

První městské výsady udělil městu podle 

tradice král Ludvík Veliký v roce 1382. Ve stře-

dověku se zde těžilo zejména zlato a stříbro, 

později se město stalo důležitým centrem ře-

meslné výroby a školství. Do města Rožňava, 

pojmenovaného podle názvu mimořádně 

výdělečného dolu Rosnoubana (Rozsnyó-

bánya, Rosenau), jsme zavítali na návštěvu, 

abychom vám představili nového partnera 

servisní sítě AutoCrew – Autoservis Kodrus 

a jeho majitele pana Ladislava Kišše.

Pan Kišš začal s podnikáním hned po Same-

tové revoluci v únoru roku 1990. Začátky 

podnikání však nebyly spojeny s automobi-

ly. Společnost Kodrus, jejíž název je odvozen 

od slovního spojení „Kovy druhotné surovi-

ny” začínala recyklací kovového a nekovo-

vého odpadu a šrotu, podnikáním v oblasti 

nakládání s odpady a odstraňování materi-

álu ze zarostlých a znečištěných ploch. Jak 

plynul čas, snižovala se poptávka o služby 

společnosti Kodrus. Bylo třeba změnit její za-

měření. Protože jedním z koníčků pana Kišše 

byla auta a hlavně diagnostika jejich závad, 

byl jen krůček k podnikání v dané oblasti. 

V roce 2004 vznikl Autoservis Kodrus, který 

najdeme na adrese: Jovická cesta – na pravé 

straně při příjezdu do Rožňavy od Rimavské 

Soboty.

Autoservis byl na začátku své činnosti za-

měřen pouze na diagnostiku závad a jejich 

opravy. O správné diagnostice se přesvěd-

čují jak samotní zákazníci, tak i značkové 

a neznačkové servisy z okolí Rožňavy. Svědčí 

o tom i tabule vyvěšené na průčelí budo-

vy (Bosch injection system a Delphi servis

centre).

Vlivem poptávky zákazníků postupně svoji 

nabídku služeb rozšířili – bez zaměření na 

konkrétní značku automobilů. Kromě uve-

dené diagnostiky a běžných servisních me-

chanických oprav zde dnes najdeme údrž-

bu klimatizace, opravy elektropříslušenství, 

vstřikovacích systémů, ale i dekarbonizaci 

motorů. Autoservis se třemi automechaniky 

disponuje čtyřmi zvedáky, pěti diagnostic-

kými zařízeními, plničkou klimatizací, zkou-

šečkou benzinových vstřiků a samostatnou 

přijímací kanceláří.

Na otázku, jaký měl důvod pro členství v ser-

visní síti AutoCrew a jaká jsou očekávání, pan 

Kišš říká: „Při podnikání kladu důraz na důvě-

ru a dobré osobní vztahy mezi obchodními 

partnery. Společnost Inter Cars mi tento 

vztah nabízí již od počátku naší spolupráce, 

a když mě oslovila s nabídkou na užší spolu-

práci v konceptu AutoCrew, tak jsem nabíd-

ku přijal. Samozřejmě očekávám od členství 

v AutoCrew, že posílím svoji pozici v regio-

nu a budu moci využít výhod, které mi toto 

členství nabízí. Už teď mohu reálně ocenit 

fi nanční podporu při opatřování servisního 

vybavení dílny a zajištění vnějšího označení 

servisu v barvách AutoCrew. Věřím, že toto 

je jen začátek úspěšné spolupráce a výhod, 

které mi členství přinese.”

Nedávno prošel servis úpravou exteriéru 

budovy – proběhla změna vzhledu do bílo-

červené barevné kombinace.

Volný čas v minulosti pan Kišš věnoval cho-

vu vzácných akvarijních rybek, dnes se chví-

le volna snaží strávit odpočinkem a relaxací 

na chatě v lůně přírody.

Děkujeme panu Ladislavu Kiššovi z autoser-

visu Kodrus za rozhovor a věříme, že rozhod-

nutí přidat se do rodiny AutoCrew bylo tím 

správným krokem do budoucnosti.

Kontakt:

AutoCrew Rožňava
Autoservis Kodrus

Českobratrská cesta 629
048 01 Rožnava

tel.: 58 732 1305
e-mail: kodrus@autocrew.sk

www.autocrew.sk

Robert Mitterpach
Manažer servisní sítě AutoCrew
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Co nabízíme?
 ■  spojení se silným a spolehlivým partnerem 

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

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

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

marketing a vybavení autoservisu
 ■  kompletní softwarové řešení pro profe-

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

Cars

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

bavením
 ■   poskytujete široké spektrum profesionál-

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

mavé lokalitě
 ■  máte stálé připojení k internetu a odpovídající 

IT vybavení
 ■  máte chuť se dále rozvíjet

H l in s k o

Z l ín

H lu k

O lom ou c

P r a h a

B r n o

K oš ic e

B r a t i s la v a

T r n a v a

K r em n ic a

S v i t

B a r de j ov

Paskov

Sereď

Topolčany

Stará Ľubovňa

Plzeň

Č. Budějovice

Jihlava

RožňavaBanská Bystrica

Prievidza

Hradec

Králové

Provozovatelem servisní sítě Provozovatelem servisní sítě AutoCrew AutoCrew v ČR a SR je společnost v ČR a SR je společnost Inter Cars Česká a Slovenská republikaInter Cars Česká a Slovenská republika

www.autocrew.cz / www.autocrew.sk

■  spojení sse silným aa spolehliivým parrtnerem 
v oblaststi dodávek náhradníícch dílù

■  stabilnní zázemí cceloevropsské Q-SSeervice - 
AutoCCrew

■  specciiální nákuppní podmínínky a boonusy
■  spolleečný a cíleený marketeting na ccelostát-

ní i regionální úrovni
■  fi naanční podpporu na šškolení, rreklamu,, 

mmarketing a vybaveníí autoserrvvisu
■  kokompletní sosoftwarovéé řešení pro profee-

ssionální auutoservis
■  značné koonkurenčnní výhodyy
■   možnost členství vve VIP Clubu Innter 

Cars

■ jste nnezávislý pprofesionnální autooservvis
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Vážení čtenáři, zákazníci, členové VIP 

Clubu, již šestým rokem pro vás připravu-

jeme věrnostní program – VIP Club Inter 

Cars. Každý rok vám nabízíme možnost 

zúčastnit se celé řady zajímavých akcí, 

ať už s dobrodružnějším nádechem pro 

ty odvážnější, nebo klidnějších, odpočin-

kových pro milovníky klidu a pohody. Ani 

letošní rok nebude výjimkou a věříme, 

že pro vás bude naše nabídka zajímavá 

a podpoří naši obchodní spolupráci.

Ještě než se dostaneme k tomu, co vás čeká, 

dovolte mi krátkou, ne nezajímavou rekapi-

tulaci toho, co už měli možnost členové VIP 

Clubu prožít a jakých akcí se celá řada z vás, 

členů VIP Clubu Inter Cars, zúčastnila. Z těch 

nejzajímavějších bych vybral loňský květno-

vý relaxační pobyt v Egyptě, kterého se zú-

častnilo přes 100 členů VIP Clubu i se svými 

rodinnými příslušníky. Z těch opravdu TOP 

bych zmínil loňskou návštěvu africké Keni 

se 40 členy VIP Clubu nebo předloňský výlet 

do asijské Číny. V rámci VIP Clubu Inter Cars 

2009 již v lednu proběhla tradiční „lyžovačka“ 

v Alpách, tentokrát v rakouském Kaprunu, 

s téměř 60 lyžaři (reportáž z této akce nalez-

nete v tomto vydání IC Journalu). V nejbližší 

době čeká členy VIP Clubu relaxační pobyt 

v Egyptě, tentokrát trochu netradičně, a to 

v podobě plavby lodí po Nilu se zastávkami 

a návštěvami nejznámějších egyptských pa-

mátek. Reportáž vám přineseme v některém 

z příštích vydání IC Journalu, stejně jako z té 

nejexkluzivnější akce letošního roku, kterou 

bezesporu bude návštěva exotického Vietna-

mu, která proběhne v září. Jsme velmi rádi, že 

svou účastí spoluvytváříte příjemnou a přá-

telskou atmosféru, bez které by se tyto akce 

neobešly. Zatím vždy bylo heslo „Užívejte si 

život s námi“ beze zbytku naplněno.

A teď už rychle k výše avizovanému, a to 

k tomu, co jsme pro vás připravili v rámci 

VIP Clubu Inter Cars 2010. I v letošním roce 

zůstaneme věrni nabídce relaxačních, zají-

mavých a adrenalinových aktivit a pobytů. 

Naše nabídka bude pro letošní rok variabil-

nější, abychom nabídli zákazníkům, co je 

jejich srdci bližší. Někdo se rád sluní na pláži 

u moře nebo u bazénu, jiný má raději adre-

nalin, další raději exotiku. Věříme, že naše 

nabídka každého něčím osloví. Prostřednic-

tvím členství ve VIP Clubu Inter Cars 2010 

se budete moci vydat do bájné Indie, získat 

relaxační pobyt ve sluncem zalitém Turecku, 

a tady je první možnost volby mezi sluně-

ním se na pláži nebo zpestřením pobytu 

o několikadenní putování přírodou a památ-

kami v národním parku Olympos, tradiční ly-

žování v některém z alpských středisek nebo 

možnost volby účasti na adrenalinové akci 

v Julských Alpách s raftingem a canyoningem.

Co tedy musíte udělat pro to,

abyste se stali členy VIP Clubu

Inter Cars 2010? 

Podmínky jsou velmi jednoduché. Stačí zís-

kat jednu z níže uvedených členských karet 

VIP Clubu Inter Cars 2010. Základní kartou, 

kterou můžete získat, je karta bronzová. Po-

kud získáte kartu vyšší hodnoty, získáváte za-

jímavější balík bonusů, případně vyšší počet 

míst na dané akci atd.

Bronzová VIP karta – pro zisk této karty 

musíte na svém VIP účtu dosáhnout hodno-

ty alespoň 7 500 bodů.

Stříbrná VIP karta – kartu získáte 

v momentě dosažení hodnoty alespoň

12 500 bodů na svém VIP účtu.

Zlatá VIP karta – abyste získali tuto kartu, 

musí hodnota vašeho VIP účtu být alespoň 

17 500 bodů.

Platinová VIP karta – vlastníkem této karty 

se stáváte tehdy, když je na vašem VIP účtu 

alespoň 22 500 bodů.

Pravidlo zisku VIP bodů zůstává stejné jako 

loňský rok. 

Tyto body získáváte za každý nákup, který 

uskutečníte u společnosti Inter Cars v období 

od 01/01/2010 do 31/12/2010:

za nákup dílů pro osobní automobily

- každých 100 Kč = 1 bod;

za nákup dílů pro nákladní automobily

- každých 200 Kč = 1 bod.

Body se vám připisují automaticky za kaž-

dou realizovanou obchodní operaci, tzn. 

zboží objednané, zakoupené a zaplace-

né v cenách bez DPH u společnosti Inter 

Cars. Pokud zakoupené zboží následně 

vrátíte, je vám příslušný počet bodů také 

odečten. Body získané v jednom roce 

nemůžete převádět do následujícího 

roku (netýká se prémiových startovních 

EXTRA bodů, přidělených za členství ve 

VIP Clubu Inter Cars v předchozím roce) 

a není možné je směnit na hotovost, event. 

uplatňovat k zaplacení zboží. Stav svých 

bodů si zároveň můžete kdykoliv zkont-

rolovat na nejbližší pobočce, na interne-

tových stránkách po vlastním přihlášení 

nebo přímo na účetním dokladu, který je 

vám námi vystaven při nákupu zboží.

Navíc máte také možnost získat spoustu 

tzv. EXTRA bodů, kterými můžete navý-

šit stav svého VIP účtu, a tím si pomoci 

ke členství ve VIP Clubu Inter Cars 2010 

(více informací jak získat EXTRA body 

vám poskytne vaše pobočka Inter Cars, 

případně je najdete v brožuře VIP Club 

Inter Cars 2010).

My všichni, kteří jsme pro vás VIP Club 

Inter Cars 2010 připravovali, věříme, 

že vás náš program akcí pro rok 2010 

zaujme a pokud ještě členy VIP Clubu 

Inter Cars nejste, že tento rok rozšíříte 

naše řady.  
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1. 8denní pobyt v tajemné Indii – září 2011

Poznávací zájezd do země bájné Šeherezá-

dy a Pohádek tisíce a jedné noci, nabízející 

množství rozmanitých míst, která již po sta-

letí přitahují cestovatele a dobrodruhy svou 

historií, architekturou a nezapomenutelným 

koloritem. Z těch nejvýznamnějších vybírá-

me např. Staré Dillí jako nejdůležitější islám-

ské centrum s Páteční mešitou a vyhlídkou 

na dillískou Červenou pevnost, Rádžghát 

jako vzpomínku na Mahátmu Gándhího, 

Ágru a asi nejznámější indickou památku – 

nejslavnější hrobku lásky Tádž Mahal, dále 

pak bývalé sídlo indických panovníků tzv. 

Červenou pevnost. Jedinečnou stupňovitou 

studnu baórí v Abhanéru, Džajpur se středo-

věkou astronomickou observatoří Džantar 

Mantar a symbolem města Havá Mahal – 

tzv. palácem větrů, Městským palácem – síd-

lem žijícího mahárádži. Exotický nádech má 

i možnost projížďky na slonech k opevně-

nému jantarovému paláci Ámbér. Bombaj 

jako symbolický vstup do Indie – tzv. Indická 

brána, „sloní“ ostrov Elephanta s jeskynním 

komplexem chrámů s ohromujícími socha-

mi hinduistických božstev. Ellóra – komplex 

34 džinistických, hinduistických a buddhis-

tických staveb, jež byly pět staletí vyseká-

vány do skalní stěny. Góa – někdejší portu-

galská kolonie s více než 100 km nejhezčích 

pláží Indie na pobřeží Indického oceánu 

a bohatou tropickou vegetací a koloniálními 

portugalskými stavbami. Indie má svou roz-

manitostí a malebností jistě co nabídnout.

2. Relaxační nebo adrenalinový 8denní 

pobyt v Turecku – květen 2011

Relaxační pobyt – čeká na vás skvěle vyba-

vený čtyřhvězdičkový hotel s maximálním 

pohodlím a službami all inclusive, s bazénem 

a pláží v dosahu hotelu.

Adrenalinový pobyt – pro zájemce je v rámci 

relaxačního pobytu připraven třídenní výlet 

(putování) v národním parku Olympos. Trasa 

povede nádhernou přímořskou a horskou 

přírodou, kde úbočí hor dosahujících přes 

2 500 metrů padají až k moři. Ubytování na 

trase je zajištěno v hotelech tříhvězdičkové 

úrovně a stravování formou polopenze. Dél-

ka jednotlivých denních pěších úseků je cca 

5 – 6 hodin chůze.

Turecko – křižovatka a kolébka kultur a jedno 

z nejúchvatnějších míst, kde se rodila světo-

vá civilizace. Najdete zde nádherné pláže, 

horskou přírodu a množství památek, které 

připomenou rozmanité kultury – Chetity, 

Řeky, Římany, Byzanc, turecký sultanát – a zá-

roveň nám tato země nabídne jedinečné 

přírodní zajímavosti jako Zelený kaňon – tře-

tí největší přehrada v Turecku nacházející se 

v srdci pohoří Taurus se smaragdově zelenou 

vodou. Pamukkale – osmý div světa a místo, 

kde minerální léčivé prameny během 15 000 

let vytvořily oslnivě bílé kaskády s jezírky napl-

něnými smaragdově zelenou vodou. Antalya 

jako centrum Turecké riviéry, město Demre 

– bývalé biskupské sídlo, odkud pochází slav-

ný svatý Mikuláš z Myry. Kekova – potopené 

město, kde je možné, díky průzračné vodě 

v laguně sledovat památky na dně moře. Tu-

recko je prostě země nekonečného množství 

chutí a půvabů, země, na niž se nezapomíná.

3. Lyžování nebo adrenalin v Alpách

– leden – duben 2011

Lyžování v Alpách – dnes již tradiční lyžování 

v některém z nejznámějších alpských zimních 

středisek se 100% jistotou skvělých sněho-

vých podmínek po celou sezonu, desítkou 

kilometrů dokonale upravených sjezdovek. 

Pro oddych a zábavu zde jsou bazény, sauny, 

bowling nebo noční lyžování a sáňkování, 

případně jízda na pneumatikách a celá řada 

dalších aktivit.

Adrenalin v Julských Alpách ve Slovinsku – 

pobyt v hotelu*** vybaveném posilovnou, 

saunou, bazénem. Rafting na řece Soča se 

stupněm obtížnosti III+, možnost výběru 

i dalších adrenalinových aktivit, jako canyo-

ning – sjíždění koryta horského potoka pl-

ného skalních skluzavek, tobogánů a vodo-

pádků, jízda na kajaku, hydrospeed, ale třeba i 

caving, paragliding, horská kola, golf, rybaření 

na Soči a slovinský večer s pečenými jehňát-

ky, kůzlátky, vínem, hudbou a projekcí diapo-

zitivů zdejší přírody s českým komentářem a 

mnoho dalšího dle vlastní chuti a zájmu.

Jako člen VIP Clubu Inter Cars 2010 mů-

žete získat celou řadu dalších výhod, 

např. přednostní právo účasti při ná-

vštěvách výrobních závodů, školeních 

a na jiných akcích pořádaných společ-

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

Užívejte si život s námi!

držitel zlaté VIP karty I 1 osoba

držitel platinové VIP karty I 1 osoba

držitel bronzové VIP karty* 1 osoba

držitel stříbrné VIP karty I 1 osoba

držitel zlaté VIP karty II 2 osoby

držitel zlaté VIP karty III 1 osoba

držitel platinové VIP karty II 2 osoby

držitel platinové VIP karty III 1 osoba

držitel bronzové VIP karty* 2 osoby

držitel stříbrné VIP karty I 1 osoba

držitel stříbrné VIP karty II 3 osoby

držitel zlaté VIP karty III 2 osoby

držitel platinové VIP karty I 1 osoba

držitel platinové VIP karty II 1 osoba

držitel platinové VIP karty III 3 osoby

* možnost volby Turecko nebo Alpy – jaro/zima
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Pro VIP zákazníky společnosti Inter Cars 

Česká republika, kteří v průběhu roku 

2009 nasbírali dostatečný počet VIP bodů 

potřebných minimálně pro zisk bronzové 

karty, jsme připravili tradiční a velmi oblí-

bený zájezd za lyžováním do rakouských 

Alp. Tentokrát se stalo cílem našeho výle-

tu světoznámé středisko Kaprun v oblasti 

Zell am See u Salzburku.

Vyráželi jsme od brněnské pobočky Inter 

Cars, která do příjezdu autobusu poskytla 

azyl, občerstvení a teplo všem zúčastněným. 

Náš odjezd byl naplánován na 12. 1. 2010 

ve 23:45 a všechny nás čekal noční přejezd 

Rakouskem do městečka Uttendorf, odkud 

jsme se vydávali vstříc lyžařským dobrodruž-

stvím.

Cesta byla poměrně dlouhá, ale vzhledem 

ke složení posádky lyžníků velmi rychle 

a příjemně utíkala. O zábavu opravdu nouze 

nebyla! Zadní část autobusu, interně pře-

jmenovaná na „vagon Morava“, byla skuteč-

ně neúnavná a dobře naladěná. Ovšem ani 

český vagon (přední část autobusu) se nene-

chala zahanbit a vzniklé mezery a chvilky kli-

du bravurně doplňovala. Jedinou komplika-

cí, zapříčiňující náš pozdní dojezd, tedy bylo 

asi hodinové uvíznutí v koloně na dálnici. 

Ovšem nakonec jsme šťastně dorazili k cíli, 

posnídali a vydali se zdolávat první lyžařské 

středisko Kitzsteinhorn v oblasti Kaprunu. 

Při příjezdu na parkoviště jsme jako první 

uviděli dráhu lanovky, která již není v provo-

zu. V roce 2000 se v tomto lyžařském středis-

ku odehrála velmi tragická událost, kterou 

zaplatilo svým životem 165 návštěvníků. 

Dnes je tato lanovka zabetonována a slouží 

pouze jako památní místo. Myslím, že každé-

mu z nás, když jsme toto dílo zkázy viděli na 

vlastní oči z velké blízkosti, zatrnulo! Místní 

dokonce na nějaký čas přestali na ledovci 

lyžovat a nechtěli vůbec do těchto míst jez-

dit. Každopádně dnes vede na ledovec nová, 

bezpečnější lanovka a všichni věří, že se nic 

podobného již nebude nikdy opakovat. Ale 

zpět k příjemnějším věcem.

Počasí nám opravdu přálo a vydrželo po celé 

tři dny naprosto fantastické. Sluníčko, mírný 

mráz, nádherný výhled – paráda. Z Kitz-

steinhornu z výšky přes 3 000 metrů byl na 

údolí Zell am See opravdu kouzelný výhled. 

Při každé jízdě dolů se nám naskytl téměř 

kýčovitý pohled na zasněžené vrcholky hor 

odrážející se na hladině Zeller See v údolí. 

Kolem nás se tyčilo a z vyhlídky bylo jasně 

vidět dalších 31 třítisícovek. Ovšem ten, kdo 

chtěl tuto nádheru spatřit, musel absolvovat 

362 metrů pěšky tunelem v nadmořské výš-

ce přes 3 000 metrů v přezkáčích na vyhlíd-

ku a poté zpět. Teprve při cestě zpátky, která 

byla celá do kopce, jsme ocenili připravená 

odpočívadla a lavičky. Zkrátka řidší vzduch 

nezahustila ani výborná slivovička! Ledovec 

nám tak učaroval, že jsme vydrželi jeho sva-

hy brázdit i druhý den.

Večer jsme využili účasti některých zákaz-

níků, kteří s námi absolvovali safari v africké 

Keni a byli ochotni okomentovat promítané 

video. Borek Seidl ze společnosti Morocity se 

svého komentáře zhostil lépe než profesio-

nál a vtipnými připomínkami nejen popsal 

všechny klíčové události, které se v Keni 

odehrály, ale ještě pobavil prakticky celý sál 

improvizovaného kina. 

Jak jistě všichni víte, třetí den je na horách 

vždy kritický. Tímto poznatkem jsme se řídi-

li a věnovali jsme se při lyžování i ostatním 

příjemným aktivitám. Z nabídky místních re-

staurací a hospůdek můžeme jen doporučit 

„létajícího jelena“, kterých se v oblasti Schmi-

tenhöhe prohnalo celé stádo a velmi obo-

hatilo lyžařské zkušenosti nejednoho z nás. 

Ovšem zlatý hřeb večera měl teprve přijít. 

Čekal nás 14 km dlouhý sjezd na sáňkách. 

Loňský 8 km dlouhý trénink se těm, kteří jej 

absolvovali, náramně hodil. Letošní sáňky to-

tiž byly mnohem adrenalinovější. Myslím, že 

bude naprosto stačit, když ve zkratce popí-

šu výsledek našeho sáňkování: Dvoje sáňky 

nenávratně zmizely v údolí, jeden účastník 

si odřel obličej a jeden (pozn. redakce: autor 

článku) si vyrazil zub. Tento výčet zřejmě ne-

potřebuje další komentář. 

I přesto byly letošní Alpy naprosto úžasné. 

Sešla se super parta, všichni si to užívali, po-

časí nám vyšlo, vrátili jsme se všichni a v po-

hodě – opravdu skvělé. Možná jedinou chy-

bu, objevil všímavý účastník našeho výletu. 

Nejmenovaný zákazník ze Slušovic si všiml, 

že nikde v celém údolí u Zell am See neroste 

jediná „trnka“!!! Tož jak tu ti lidé móžu vůbec 

žít?!
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OSRAM ULTRA LIFE – autožárovky s až 3x delší životností.
�as je relativní. Výborným p�íkladem jsou autožárovky OSRAM ULTRA LIFE, které svítí až t�ikrát 

déle, než b�žné autožárovky. Z tohoto d�vodu dává OSRAM jako jediný výrobce 3 roky záruku. 

Dlouhá životnost je d�kazem, že �as jsou peníze. Peníze, které ušet�íte s OSRAM ULTRA LIFE.

Svítí a svítí a svítí…
nekone�n� dlouho.

* Naše záru�ní podmínky naleznete na www.osram.cz

Nyní

se zárukou

3 roky.*

www.osram.cz

VID�T SV�T V NOVÉM SV�TLE
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V letošním roce čeká Domůvek kromě růz-

ných zážitkových aktivit a organizace další-

ho ročníku fl orbalového turnaje ještě jedna 

velká akce. 24. března budeme pořádat re-

gionální kolo 16. ročníku soutěžní přehlídky 

dětských domovů s názvem „Nejmilejší kon-

cert“. Děti budou soutěžit v oboru hudeb-

ním (sólový zpěv, vokální skupiny, sborový 

zpěv, hra na hudební nástroj), literárně dra-

matickém (umělecký přednes, malé jevištní 

formy) a v oboru muzikál. Ti nejlepší postou-

pí do celostátního kola.

Jelikož chceme být dobrými hostiteli pro 

soutěžící z 12 dětských domovů, bude tře-

ba zajistit nejen občerstvení pro děti, jejich 

doprovod, porotu i hosty, ale také hezké 

ceny výhercům, upomínkové předměty 

a další nezbytnosti. Střízlivý odhad je, že se 

budeme starat o asi 150–200 lidí.  Rádi by-

chom také pozvali širokou veřejnost, která 

by si prostřednictvím vystoupení šikovných 

dětí mohla udělat obrázek o tom, čím se 

děti v dětských domovech baví, co je zajímá 

a v čem vynikají.  

Náklady na tuto akci budou vysoké a veškeré 

prostředky si budeme muset zajistit ze spon-

zorských darů. Proto bych chtěla vás i vaše 

obchodní partnery požádat o pomoc při or-

ganizaci této akce v oblasti fi nanční, materi-

ální, případně služeb. Tímto také všechny na 

„Nejmilejší koncert“ srdečně zvu a osobně se 

zaručuji, že všichni sponzoři budou mít vy-

věšena svá loga v hlavním sále. Vaše nabídky 

s radostí přijmeme buď přímo v Dětském 

domově, ul. Boženy Hrejsové 1255, Strážni-

ce, na telefonním čísle: 518 334 578 nebo na 

e-mailové adrese: ekonom@domuvek.cz.

Vážení přátelé,

dovolte, abych Vás pozdravila v novém roce a popřála Vám všem, aby byl úspěšný a šťastný. Nejdříve 

ze všeho bych Vám jménem našich dětí chtěla poděkovat za dlouholetou přízeň a spolupráci. Děti 

mají v zaměstnancích fi rmy Inter Cars velké kamarády a na společné setkání se vždy neskutečně 

těší. Bohužel nedostatek času na obou stranách nám neumožňuje více setkání než několikrát do roka, 

ale o t o víc si to spolu užíváme.

I tentokrát k nám do Domůvku našel cestu Mikuláš. Naštěstí v Knize hříchů nenašel nic tak závaž-

ného, aby všechny děti nemohly být obdarovány sladkostmi. I když některé ve svých balíčcích našly 

i nějakou tu bramboru. Děti svatému muži i jeho družině předvedly, co mohly, jenom aby se nedo-

staly čertovi do pytle. Nejspíš se nebeské a pekelné ekipě u nás moc líbilo, protože Mikuláš zařídil 

dětem ještě další dárek. Každé dostalo krásnou mikinu s logem Inter Cars.

V čase vánočním na sebe myslíme ještě intenzivněji. Děti malují obrázky a dávají si hodně záležet, 

protože ty nejlepší se potom objevují na novoročenkách Inter Cars. Tímto způsobem potom můžeme 

i my pozdravit všechny obchodní přátele a zákazníky této fi rmy. 

Vánoční prázdniny byly opravdu dlouhé. Děti si je užívaly 16 dní. Sníh nikde, mráz nikde. Dům plný 

dětí, jen několik jich odjíždí ke svým rodinám, aby tam strávily sváteční dny. Na celé prázdniny 

odjíždějí čtyři děti, ostatní pouze na pár dní. Brusle a sáňky zahálej ve sklepě, musíme hledat jinou 

zábavu.

Na Štědrý den dopoledne ještě odjíždějí čtyři sourozenci ke své prababičce. Do poslední chvíle 

nebyl jejich odjezd jistý. Zítra už budou zase zpět v Domůvku. Ostatních 12 dětí, které neměly to 

štěstí být dnes se svými blízkými, se pomalu dostává do sváteční nálady. Poslední úpravy vánoč-

ních stromečků, zběžná kontrola, jestli se vše leskne jako od Mr. Proppera, a nažehlení večerních 

rób. Mezitím spousta televizních pohádek, pomoc s přípravou štědrovečerní večeře tetě kuchařce 

a nedočkavé pohledy z okna, jestli už bude konečně tma, aby Ježíšek mohl nadělovat. Skoro všichni 

se v tuto chvíli těší, až zasednou ke slavnostnímu stolu, protože od rána dobrovolně nic nejedli. Když 

budou mít štěstí, zahlédnou zlaté prasátko. V podvečer přichází tradiční vánoční návštěva, aby 

dětem popřála hezké svátky. Už svátečně oblečené a načesané děti vítají mezi sebou bývalou tetu 

ředitelku.

Konečně se usedá ke slavnostní tabuli a po zapálení svíček a popřání dobré chuti začíná hostina. 

Rybu se salátem vystřídají ovocné poháry a výborné vánoční cukroví, které si děti napekly se svými 

tetami a od té doby ho chodívaly tajně ujídat na půdu, kde čekalo na tu pravou chvíli. Teta dětem 

připravila malé překvapení. Vytahuje dlouhé prskavky a jde se na zahradu vyhlížet Ježíšek. Za chvíli 

už děti svolává domů jiná teta, která slyšela zvonit Ježíškův zvoneček. Děti se jdou podívat, jestli už 

Ježíška nepropásly. Zářící stromeček a hromada dárků – nastala ta dlouho očekávaná chvíle.

Děti si společně zazpívají koledu a vzájemně si podávají dárky. Nedočkavé prstíky zápasí s ozdob-

nými stuhami a s každým dárkem nastává další moment překvapení. Dárky, které poslal pražský Je-

žíšek, jsou od těch ostatních poznat na první pohled. Originální balení s ozdobou na každém dárečku 

dávalo tušit, že skrývá ten nejdůležitější dáreček pro každé z dětí. Pražský Ježíšek si dal hodně 

záležet, aby splnil každé přání, a bylo vidět, že vybíral dárky s velkou láskou. Spousty přehrávačů 

MP4, žehličky na vlasy, aku vrtačka, osobní váha, napařovací žehlička, parfémy a kosmetika, stříbro, 

značkové oblečení, věci pro sport, lego a další hračky – to není celý výčet krásných dárků, které 

uchvátily nejen jejich nové majitele. V ten večer se krásně usínalo i těm, kteří se těšili na Vánoce 

domů, a toto největší přání zůstalo nesplněno…

Ježíšku, mockrát děkujeme!!!
S přáním všeho dobrého, za všechny z Domůvku zdraví

teta Olga

Co nás čeká v roce 2010?
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Společnost NGK jako přední dodavatel 

zapalovacích a žhavicích svíček připra-

vila ve spolupráci se společností Inter 

Cars prodejní akci „S NGK a Inter Cars do 

Japonska“. Této akce se mohli zúčastnit 

všichni zákazníci, kteří v období od břez-

na do srpna 2009 nakoupili sortiment 

NGK. Exkluzivní zájezd do Japonska zís-

kal ten, který v tomto období nakoupil 

svíčky NGK v nejvyšší hodnotě. Co na „vý-

herce“ čekalo? Mimo jiné návštěvy měst 

Tokio, Ósaka, Kjóto, Nara a Kagoshima, 

dále pak prohlídka centrály NGK v Nagoji, 

továren NGK v Komaki a Kagoshimě, au-

tomobilky Toyota a samozřejmě i jízda 

neodmyslitelnou součástí Japonska – vy-

sokorychlostním vlakem Shinkansen. 

V následujících „lovcových zápiscích“ vám 

přinášíme zážitky jednoho z účastníků –

pana Zlocha, který se tohoto zájezdu pro-

bíhajícího ve dnech 21. 11. – 28. 11. 2009

zúčastnil.

1. den
Odlet z Prahy přes Amsterodam do Ósaky.

Vzdálenost více jak 9 700 km, doba letu cca 

12 hodin

2. den
Přistání v Ósace, prohlídka města a jeho pa-

mátek – zámek Ósaka, Umeda Sky Building – 

mrakodrapy vysoké až 173 m, spojené „plo-

voucí” rozhlednou s nádherným výhledem 

na celé město Osaka a jeho okolí.

Ubytování v hotelu, večeře v Umeda Sky 

Building ve stylu Teppanyaki (způsob pří-

pravy pokrmů přímo před hostem na speci-

álně upravených stolech s digestoří).

3. den
Celodenní prohlídka města Kjóto a jeho 

památek – zámek Nijo (památka UNESCO),  

chrám Rokuon-ji (zlatý pavilon na břehu 

jezera – je v seznamu World Cultural Heri-

tage).

4. den
Cesta vlakem Shinkansen do Nagoji – pře-

krásný zážitek – průměrná rychlost vlaku 

180 km/h, doba jízdy  cca 50 min – prostředí 

uvnitř je luxusní a dokonale čisté…

Prohlídka továrny NGK v Komaki - denní vý-

roba továrny cca 1,1 mil. svíček, na každém 

kroku je zjevná skvělá organizace práce.

5. den
Dopolední prohlídka automobilky Toyota. 

Do skupiny Toyota patří společnosti Denso 

Corporation, Aichi Steel Corporation, Toyo-

ta Tsusho Corporation, Hino Motors, JTEKT 

Corporation, Aisin, Seiki, Daihatsu Motor, 

Toyoda Gosei, a další (celkem 53 společností 

ve 26 zemích) – 71 116 zaměstanců (dohro-

mady 320 808).

Přelet do města Kagoshima a ubytování 

v hotelu

6. den
Prohlídka továrny NGK v Miyanojo, prohlídka 

zahrady Isoteien.

Přelet do Tokia a ubytování v hotelu.

7. den
Celodenní prohlídka Tokia a jeho památek – 

věž Tokyo Tower je s výškou 333 m nejvyšší 

železnou samonosnou věží na světě (pro 

srovnání – Eiff elova věž měří „jen“ 320 m). 

Návštěva komplexu Shoko Shuseikan. Večí-

rek v hotelu

8. den
Odlet z Tokia přes Amsterodam zpět do 

Prahy

Bezprostřední postřehy a dojmy p. Zlocha:

Všechny kulturní památky jsou udržované 

v perfektním stavu (uvnitř císařských palá-

ců se dokonce chodí bez bot).

Zaujala nás velmi chutná, lehká a pro oči 

pestrá strava + dobré pivo a kompletní 

servis včetně klečících číšnic, které podá-

valy přinesené jídlo v kleče. Ochutnali jsme 

snad úplně všechno. V některých restaura-

cích byla možnost výběru japonské (asijské) 

nebo západní (americké) kuchyně.

Personál je velmi vstřícný, skromný a stále 

se usmívající – většina lidí suverénně ovládá 

angličtinu.

Celý zájezd byl skvěle zorganizovaný, pro-

gram nabitý a velmi zajímavý. Jeho cílem, 

který byl bezezbytku naplněn, bylo nabíd-

nout nám co nejvíce hlavních "atrakcí", kte-

ré v Japonsku jsou. Za týden jsme nalétali 

ca 22 000 km  a další kilometry jsme urazili 

v autobuse nebo ve vlaku.

Kuriozitka na závěr: Ve všech hotelech byla-

vyhřívaná WC prkénka :-)

Celý zájezd byl pro všechny zážitek na 

celý život!
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S NGK do 
Japonska

Nakupujte sortiment NGK a získejte

zájezd zájezd dodo Japonska Japonska 
v hodnotě 

130 000 Kč130 000 Kč
Program zájezdu:

Návštěva měst: 

� Tokio � Osaka � Kyoto � Nara � Kagoshima

Prohlídka:

� centrály NGK v Nagoyi;

� továren NGK v Komaki, Kagoshimě;

� továrny Toyota.

Cesta vysokorychlostním vlakem Shinkansen.

Podmínky akce:

Zákazník, který u společnosti Inter Cars nakoupí

v období března až srpna 2009 sortiment NGK

v nejvyšší hodnotě ze všech, nejméně však 100 000 Kč, 

získá zájezd do Japonska v hodnotě 130 000 Kč.
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Tímto ohlédnutím bychom se chtěli ale-

spoň v krátkosti vrátit k loňské červnové 

světové rallye v Polsku, ve které byl orga-

nizačně a samozřejmě také sponzorsky 

zapojen Inter Cars. Světová rallye je vždy 

pro motoristického fandu obrovským lá-

kadlem! Někteří z nás měli to štěstí se jí 

zúčastnit, zažít něco naprosto nepopsa-

telného na vlastní kůži a vidět celou svě-

tovou jezdeckou elitu v akci na tak atrak-

tivním povrchu, jakým je šotolina. Inter 

Cars samozřejmě nemohl na Rally Poland 

chybět, a jak už bývá zvykem, pojal tuto 

akci více než vážně, velkolepě a rozhodně 

byl vidět.

Ve čtvrtek 25. 6. 2009 v 19:00 hodin jsme 

společně s několika motoristickými nadšenci 

z řad věrných zákazníků a zaměstnanců Inter 

Cars Česká republika vyrazili z Ostravy směr 

Mikolajky do oblasti Mazurských jezer. Čekal 

nás 1 000 km dlouhý noční přejezd napříč 

celým Polskem. Náš konvoj čítal 4 vozidla 

plná natěšených rallye fandů a vybavených 

různým stupněm navigace, od nejmoder-

nějších GPS přístrojů až po nejosvědčenější 

model typu „hlava-mapa“. A právě díky roz-

dílnému způsobu orientace a navigace jsme 

se poztráceli cca 30 km za polskými hranice-

mi a následně jsme se omylem našli na jed-

né benzinové pumpě, kterou jsme všichni 

bez předešlé domluvy jednotně navštívili. 

Každopádně domluva byla jasná: „Pokud se 

opět poztrácíme, ráno se sejdeme v Mikolaj-

kách na první rychlostní vložce.”

Cesta byla opravdu velmi náročná. Vzhle-

dem k tomu, že někteří účastníci zájezdu vy-

jížděli ze západních Čech nebo z Prahy, měli 

jsme za sebou ráno cca 14 hodin nepřetržité 

jízdy, z čehož více než 2/3 jsme absolvova-

li po polských cestách. Ovšem to, co nás 

teprve čekalo a mělo přijít, bylo natolik silné, 

že veškerá únava z nás spadla ve chvíli, kdy 

jsme spatřili trať rychlostní zkoušky. Obyčej-

ná polní cesta s písčitým základem, samou 

dírou a kameny, široká tak na jeden traktor. 

Moc jsme si nikdo neuměli představit, jak se 

na tomhle dá závodit. Opak byl pravdou.

Našli jsme si místo k pozorování, které se nám 

zdálo jako ideální, a čekali příjezdu předjezd-

ců. Nutno podotknout, že jsme při hledání 

ideálního výhledu absolvovali asi 3km výšlap 

vždy za další kopeček, kde to bude bezesporu 

parádní pokoukáníčko. Na obzoru se objevil 

první předjezdec. Viděli jsme tak 500 m trati 

a vzhledem k tomu, jak rychle se předjezdec 

blížil přes horizonty a dlouhé protahováky, 

bylo nám jasné, že to bude opravdu velká 

„palba“. První předjezdec byl sám prezident 

Inter Cars – Kryštof Oleksowicz v Subaru 

v barvách Inter Cars, další Subaru v barvách 

Inter Cars pilotoval legendární Ericsson a po 

třetím předjezdci jsme se již nemohli dočkat 

průjezdu dnes již šestinásobného světového 

šampióna, Sebastiena Loeba. 

To, co nám předvedl mistr volantu Loeb s Ci-

troënem C4 WRC, bylo peklo! Průjezd odpo-

rující všem pravidlům fyziky. Neskutečné!!! 

Následován Hirvonenem na Fordu v napros-

to totožném tempu. Všichni jsme stáli jak za-

řezaní a nevěřícně jsme smekali! Tito pánové 

zřejmě nechali mozek doma. 

Po druhém průjezdu světové špičky jsme se 

odebrali ubytovat. Inter Cars připravil speci-

ální stanové městečko umístěné na atrak-

tivním místě, přesně na půli cesty mezi tratí 

shakedownu, servisní zónou a superspeciál-

kou. Stanové městečko čítalo 900 stanů pro 

3–4 osoby a pozváno bylo více než 2 000 

účastníků. Megalomanský projekt dokreslo-

vala skvěle zvládnutá organizace, perfektní 

čistota, obrovské jídelní stany a samozřejmě 

jeviště, kde po celou doby rallye probíhal 

bohatý a rozmanitý kulturní program. Všech-

ny nás komfort takovéhoto stanování přímo 

uchvátil.

Ráno jsme se vydali na divácké místo, které 

měl rezervované Inter Cars jen pro své zvané 

hosty. Jednalo se o vyvýšeninu nad tratí, od-

kud bylo s přehledem vidět přes 2 km trati. 

Toto luxusní VIP místo jsme si opět museli 

zasloužit tak 5 km dlouhým výšlapem, ale 

stálo to za to. Opět jsme nevěřícně sledova-

li divoké průjezdy celého startovního pole 

a špičkové výkony všech jezdců. Bohužel do 

druhé etapy již nenastoupil vlivem vadné 

technice Maicej Oleksowicz (syn preziden-

ta Inter Cars) s vozem Peugeot 207 S2000. 

I přesto bylo komu fandit a co sledovat. Na 

druhý průjezd jsme se přesunuli na krásné 

horizonty, kde závodní speciály specifi kace 

WRC létaly bezmála 40 m vzduchem. Všem 

nám při každém průjezdu zcela zamrazilo. 

Byl to neuvěřitelný zážitek. Vyjeté koleje, od-

létávající balvany, mraky prachu a závoďák 

letí vzduchem na plný plyn rychlostí daleko 

přes 160 km/h. Bomba!

Poslední noc jsme strávili jako správná vý-

prava hodnocením zážitků u dobrého gri-

lovaného jídla, ucházejícího piva a hlavně 

v naprosto skvělé atmosféře stanového 

městečka, kterou samozřejmě dotvářela 

velmi povedená sestava rallye fandů z Inter 

Cars CZ.

V neděli ráno jsme navštívili servisní zónu, 

následně superspeciálku a odpoledne 

nás čekala cesta domů. Bylo to velkolepé, 

nezapomenutelné! Možná by se ještě jed-

nou prostřednictvím tohoto článku slušelo 

zpětně poděkovat všem účastníkům zájez-

du na Rally Poland za skvělou společnost, 

parádní zážitky a Inter Carsu PL za tu mož-

nost být tak blízko celému tomu kolotoči 

WRC. Myslím, že mnohým z nás se splnil 

jeden z krásných snů motoristického fandy 

rallye.
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Na konec zimní sezony a suché vozovky si musíme ještě chvíli počkat. Stejně tak 

i na kompletní nabídku letních pneumatik. Avšak již nyní, začátkem března, 

je jasné, že i v roce 2010 bude společnost Inter Cars se svou nabídkou 

pneu sortimentu patřit k těm nejlepším na trhu. V naší nabídce 

naleznete stejně jako v minulých letech všechny světové, reno-

mované značky, jako např. Pirelli, Goodyear, Michelin, Kleber, 

Dunlop a mnoho dalších. 

Zůstane většina známých profi lů, ovšem přibudou i ně-

které nové. Jako příklad uvádíme nový Pilot Sport 3 od 

výrobce Michelin. Nabídka pneumatik je rozmanitá, 

i co se rozměrů týká, neboť problémem pro nás 

nejsou malé rozměry na „městské“ vozy, široké 

nízkoprofi lové pneumatiky na sportovní vozy ani 

pneumatiky na vozy terénní. Výběr zajímavých 

pneumatik naleznete v následující tabulce.

Na

na 

e jasn

Objednací číslo Rozměr Značka Profi l LI/SI* Cena

165/70R14 LOKL 81T DHP2` 165/70R14 Kleber Dynaxer HP2 81 T 767

175/65R14 LOM 82T ENERGYS 175/65R14 Michelin Energy Saver 82 T 987

185/65R14 LOKL 86T DHP2` 185/65R14 Kleber Dynaxer HP2 86 T 803

185/65R15 LODU 88T STRES` 185/65R15 Dunlop SP Streetresponse 88 T 1 074

195/65R15 LOGO 91H EFGR` 195/65R15 Goodyear Effi  cientGrip 91 H 1 172

185/60R14 LOM 82H ENERGYS 185/60R14 Michelin Energy Saver 82 H 1 119

195/60R15 LOGO 88H EFGR` 195/60R15 Goodyear Effi  cientGrip 88 H 1 298

205/55R16 LOM 91V ENERGYS 205/55R16 Michelin Energy Saver 91 V 1 632

205/55R16 LOGO 91V EFGR` 205/55R16 Goodyear Effi  cientGrip 91 V 1 490

215/55R16 LOGO 93V OPGR` 215/55R16 Goodyear OptiGrip 93 V 2 325

225/55R17 LOGR 101W GGRIP 225/55R17 BF Goodrich G-Grip 101 W 2 820

195/50R15 LOU 82V RS-2 195/50R15 Uniroyal RainSport 2 82 V 929

225/50R17 LOP 94Y EAO 225/50R17 Pirelli Cinturato P7 Ecoimpact AO 94 Y 3 242

225/45ZR17 91WPZEROSAS 225/45ZR17 Pirelli PZero Rosso Asimm ZR 91W 2 152

225/45R17 LOC 94Y CSC3` 225/45R17 Continental SportContact 3 94 Y 2 454

235/45R17 LOP 94W P7 235/45R17 Pirelli P7 94 W 2 281

225/40ZR18 LOM 92W PS3 225/40ZR18 Michelin Pilot Sport 3 ZR 92W 2 970

195/70R15 LOM 104R AGILIS 195/70R15 Michelin Agilis 104 R 1 665

225/70R15 LDP 112S CHR 225/70R15 Pirelli Chrono 112 S 2 019

235/60R18 LTP 103V PZERAS 235/60R18 Pirelli PZero Rosso Asimm 103 V 3 099

255/55R18 LTM 109V LTHPN` 255/55R18 Michelin Latitude Tour HP N0 109 V 3 746

255/50R19 LTP 103W PZERMO 255/50R19 Pirelli PZero Rosso Asimm MO 103 W 4 175

275/40R20 LTGO 106Y EXC 275/40R20 Goodyear Excellence 106 Y 4 742

* LI - index nosnosti, SI - index rychlosti. 

Uvedené ceny jsou velkoobchodní v Kč bez DPH a jsou platné od 15. 3. 2010. Změna cen vyhrazena.
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X-FLOW TYPE LL 5W-30 
-  plně syntetický olej SAE 5W30 vhodný 

pro benzinové i naftové motory s pro-
dlouženým intervalem výměny oleje;

-  zajišťuje dokonalou čistotu motoru, 
snižuje emise a prodlužuje životnost 
motoru;

Splňuje specifi kace:  
ACEA: A3/B3, A3/B4, API: SL CF
GM-LL-A-025 (Opel B 040 2095, 2098)
VW 502.00, 505.00
Balení: 12*1 L / 4*5 L / 25 L
Obj.č.: X-FLOW LL 5W30 SYNT. 5L,
Balení 5L…910 Kč

X-FLOW TYPE PD 5W-40 
-  plně syntetický olej SAE 5W40 vhodný 

pro vozidla zn. VW / Audi / Škoda;
-  zajišťuje dokonalou čistotu motoru, 

snižuje emise a prodlužuje životnost 
motoru;

Splňuje specifi kace:
ACEA: A3/B3, A3/B4, API: SL CF
VW 505.01, Ford WSS M2C917-A
Balení: 12*1 L / 4*5 L / 25 L
Obj.č.: X-FLOW PD 5W40 SYNT. 5L,
Balení 5L…1 035 Kč

X-FLOW TYPE G 5W-40 
-  plně syntetický olej SAE 5W40 vhodný 

pro benzinové i dieselové motory, ví-
ceventilové, se vstřikováním a TD;

-  zajišťuje dokonalou čistotu motoru, 
snižuje emise a prodlužuje životnost 
motoru;

Splňuje specifi kace:
ACEA: A3, B3, API: SL CF
MB 229.1, VW 502.00, 505.00
Balení: 12*1 L / 4*5 L / 25 L / 60 L / 199 L
Obj.č.: X-FLOW G 5W40 SYNT. 5L,
Balení 5L…900 Kč

X-FLOW TYPE F 5W-30 
-  semisyntetický motorový olej SAE 

5W30 vhodný pro benzinové i diese-
lové motory, víceventilové, se vstřiko-
váním;

-  poskytuje efektivní ochranu za všech 
provozních podmínek;

Splňuje specifi kace:
ACEA: A1, B1, API: SL CF
Balení: 12*1 L / 4*5 L / 25 L / 60 L / 199 L
Obj.č.: X-FLOW F 5W30 SEMI. 5L,
Balení 5L…640 Kč

X-FLOW TYPE S 10W-40 
-  semisyntetický motorový olej SAE 

10W40 vhodný pro benzinové i die-
selové motory, TD, víceventilové i se 
vstřikováním;

-  poskytuje efektivní ochranu za všech 
provozních podmínek;

Splňuje specifi kace:
ACEA: A3, B3, API: SL CF
VW 502.00, 505.00
Balení: 12*1 L / 4*5 L / 25 L / 60 L / 199 L 
Obj.č.: X-FLOW S 10W40 SEMI. 5L,
Balení 5L…535 Kč

X-FLOW TYPE MF 15W-40 
-  minerální motorový olej SAE 15W40 

vhodný pro benzinové i dieselové 
motory;

-  obsahuje speciální minerální přísady 
snižující opotřebení a prodlužující ži-
votnost motoru;

Splňuje specifi kace:
ACEA: A3, B3, E2, API: SL CF, CG-4
MB 228.1, 229.1, VW 502.00, 505.00
VOLVO VDS, MAN 271, ALLISON C4
Balení: 12*1 L / 4*5 L / 25 L / 60 L / 199 L
Obj.č.: X-FLOW MF 15W40 MIN. 5L,
Balení 5L…525 Kč
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COMMA OIL
Comma Oil & Chemicals Ltd. je anglická naftařská společnost 

zabývající se výrobou motorových olejů, maziv a autokos-

metiky. Od roku 1989 je součástí největšího petrochemické-

ho gigantu Exxon Mobil, díky čemuž zákazníkům zaručuje tu 

nejvyšší možnou kvalitu. Společnost COMMA spolupracuje na 

vývoji svých výrobků s šampionátem FIA formule 2, je členem 

asociace ACEA evropských značek motorových vozidel a vlastní

certifi kaci BS EN ISO 9000:2000

Díky továrně v Kentu jsou produkty COMMA distribuovány 

a prodávány po celé Velké Británii. Prostřednictvím distribuč-

ní sítě v zemích BENELUXU jsou zásobovány i ostatní země EU. 

Výrobky jsou též exportovány i do východní Evropy, na Blízký 

a Dálný východ, jihovýchodní Asie, Austrálie a Afriky.

Oleje značky COMMA se snaží být pro své zákazníky jedničkou 

při volbě olejů do jejich automobilů, vzhledem ke své kvalitě 

a ceně. Hledáte-li kvalitu za rozumnou cenu, jsou právě oleje 

COMMA tou nejvhodnější variantou pro vás.

Od malých osobních automobilů až po vozy s vysokým výko-

nem je vždy k dispozici kvalitní mazací prostředek značky COM-

MA. Oleje COMMA splní motoristům všechny každodenní po-

třeby, pomohou jim maximalizovat výkon a prodlouží životnost 

automobilu. 

Oleje COMMA zaručují:
• ochranu motoru za všech provozních podmínek
• dokonalou čistotu motoru
• nízké tření pro nižší spotřebu paliva
• vysokou ochranu proti opotřebení

Radek Doležal
Produktový manažer

Uvedené ceny jsou maloobchodní v Kč bez DPH. Změna cen vyhrazena.
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Automobilový trh má mnoho nezávislých dodavatelů a jejich počet vzrůstá každým rokem. Inter 

Cars předčil očekávání majitelů starších vozů a připravil velmi zajímavou nabídku. Je logické, a kaž-

dý čtenář zajisté souhlasí s tím, že starší auta budou potřebovat levnější díly. Musí to být ovšem díly 

dobré kvality a také spolehlivé. Naším cílem je, aby nabídka náhradních dílů značky 4max zajistila 

zákazníkům maximum dílů. Vše samozřejmě za rozumné ceny, s garancí všech požadavků týkají-

cích se kvality a bezpečnosti. Všechny produkty 4max jsou uvedeny v elektronickém IC Katalogu. 

Aktuální nabídku 4max naleznete v následujícím přehledu:

Maximum dílů pro váš automobil – 4max

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

Vzor obj. čísla: 4703-03-4087P

Napínací a vodicí kladky
Tato skupina obsahuje také kladky 
dodávané společně s napínačem 
řemenu. Zakoupením těchto polo-
žek šetříte své peníze.

Vzor obj. čísla: 0211-04-05429P

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

Vzor obj. čísla: 5211-02-1101P

Žárovky
Široký sortiment žárovek včetně žá-
rovek pro nákladní automobily.

Vzor obj. čísla: 5401-05-0005P

Poloosy
Nabídka 4max zahrnuje kompletní 
nabídku poloos pro osobní a ná-
kladní automobily.

Vzor obj. čísla: 4302-09-0445R

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

Vzor obj. čísla: 0602-01-0004P

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

Vzor obj. čísla: 4204-00-1763P

Brzdové čelisti
Vysoce kvalitní brzdové čelisti pro 
všechny značky automobilů.

Vzor obj. čísla: 5206-02-0002P

Podvozkové díly
Nejpoužívanější hliníková závěsná 
ramena a další podvozkové díly.

Vzor obj. čísla: 4708-06-0002P

Čidla hmotnosti vzduchu (váhy 
vzduchu)
Nabídka 4max zahrnuje čidla hmot-
nosti vzduchu (váhy vzduchu) pro 
nejrozšířenější modely automobilů.

Vzor obj. čísla: 0220-07-0019P

Táhla a čepy řízení
Široká nabídka táhel a čepů řízení.

Vzor obj. čísla: 4910-01-0068P

Uložení hnacího hřídele
Nabídka uloženi hnacího hřídele 
pro nákladní automobily.

Vzor obj. čísla: 4301-10-0016P

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

Vzor obj. čísla: 4708-11-0001P

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

Vzor obj. čísla: 4302-07-3039P

Brzdové kotouče a bubny
Široká nabídka brzdových kotoučů 
a bubnů pro různé značky automo-
bilů včetně japonských.

Vzor obj. čísla: 5201-01-0210P

Karosářské díly
Široká nabídka dílů pro opravy 
karoserií.

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

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

Vzor obj. čísla: 0218-01-0196P

Čepy ramen
Dobrá dostupnost, zajímavá cena 
a široká nabídka.

Vzor obj. čísla: 4708-10-0001P

Stěrače
Listy stěračů 4max jsou vyráběny 
z nejkvalitnější pryže a jsou nabíze-
ny ve všech velikostech. Dostupná 
je také široká nabídka sad adaptérů. 
Modely: standardní a spojlerové.

Vzor obj. čísla: 5903-08-0001P

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

Vzor obj. čísla: 4708-12-1334P

Vodní čerpadla
Široká nabídka vodních čerpadel 
pro různé značky automobilů včet-
ně japonských.

Vzor obj. čísla: 0212-01-0117P

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

Vzor obj. čísla: 2001-01-0005E

Brzdové bubny a kotouče
Brzdové bubny a kotouče 4max pro 
nákladní automobily a návěsy. Ma-
ximální bezpečnost a užitek.

Vzor obj. čísla: 5201-01-0875P

Autobaterie
Prověřená kvalita za zajímavé ceny.

Vzor obj. čísla: 0608-03-1001E

Bezrámové stěrače
Jejich předností je aerodynamický 
tvar, díky kterému stěrače lépe 
přilnou k čelnímu sklu a zaručí tak 
mnohem lepší setření po celé ploše 
než konvenční stěrače.

Vzor obj. čísla: 5903-08-0639P

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

Vzor obj. čísla: 4908-01-0890R

Držáky a zavěšení motoru a pře-
vodovky
4max obsahuje kompletní nabídku 
držáků a zavěšení motorů a převo-
dovek včetně nabídky pro japonské 
automobily.

Vzor obj. čísla: 0206-01-0003P

Kapaliny do ostřikovačů
Letní a zimní kapaliny do ostřikova-
čů. (–22 °C, koncentrát: –80 °C).
Dostupné v baleních:
1, 2, 5, 30, 200 L.

Vzor obj. čísla: 1201-00-0002E

Tyče řízení
Široká nabídka pro mnoho značek 
a modelů automobilů.

Vzor obj. čísla: 4901-08-007P

Stěrače
Široká nabídka stěračů a motorků 
stěračů pod značkou 4max.

Vzor obj. čísla: 5903-08-0014P

Motorová těsnění
Nabídka 4max zahrnuje vysoce kva-
litní motorová těsnění.

Vzor obj. čísla: 0220-01-0003P

Čerpadla posilovačů řízení
Donedávna dostupné pouze jako 
originální díl, dnes jsou čerpadla 
posilovačů řízení zařazena do na-
bídky 4max – zajímavé ceny a širo-
ká nabídka (s možností vrácení
starého dílu).
Vzor obj. čísla: 4907-02-3678R

Autobaterie
Osvědčená kvalita a zajímavá cena.

Vzor obj. čísla: 0608-03-0005E

Chladicí kapaliny
Chladicí kapaliny a koncentráty 
(–35°C).
Dostupné v baleních:
1, 5, 20, 30, 60, 200 L.

Vzor obj. čísla: 1601-00-0001E

Čepy řízení
Široký výběr čepů řízení v nabídce 
4max.

Vzor obj. čísla: 4910-01-0027P

Měchy pérování
Pod značkou 4max je zahrnuta na-
bídka většiny měchů pro nákladní 
automobily.
Pozn.: nabídka v provedení bez 
kovových častí.

Vzor obj. čísla: 5002-03-0009P
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Společnost Ruville, založená v roce 1922 Egonem von Ruvillem, má ve své nabídce širokou 

škálu automobilových dílů určených pro trh aftermarketu, jejichž vysokou kvalitu zaručuje 

právě téměř devadesátiletá tradice.

Napínací a vodicí kladky jsou využívány v pohonech rozvodů i agregátů. Napínací kladky zajiš-

ťují konstantní napnutí řemene přenosem síly z napínáku na řemen. Vodicí kladky se používají 

k úpravě vedení řemenu podle existujících pomocných agregátů nebo jako uklidňovací kladky 

případného kmitání řemenu u dlouhých větví řemenu.

Napínací a vodicí kladky jsou tvořeny ocelovými nebo plastovými oběžnými kotouči, ve kterých 

jsou namontována jednořadá nebo dvouřadá radiální ložiska. Mohou mít hladkou nebo profi lo-

vanou oběžnou plochu. Po upevnění kladky se nasadí plastové víčko. Pro ochranu uložení vodi-

cích kladek mohou být použita také speciálně tvarovaná 

ocelová víčka. Ta se šroubují společně s kladkou.

Napínací kladky
Obj. číslo  Aplikace Cena
EVR55302 Opel 1,2 – 1,6 OHC 970
EVR56600 Citroën  AX, BX, Xsara, Peugeot 205/309/405 0.9–1,6 83 � 889
EVR55502 Mitsubishi, Opel, Renault, Volvo 1,6 D/1,7/1,8/1,9 D/1,9 TD/2.0 85 � 1 144
EVR55500 Renault 19 II, Clio, Mégane, Twingo 1,2/1,4/1,6 90 � 962
EVR55447 VW T4 2,5 TDI 96 � 1 374
EVR55443 VW Golf 1,6 10/97 � 1 284
EVR56622 Peugeot 306 1,9 D 93 � 800
EVR55456 VW Golf 1,4 97 � 1 051
EVR55426 VW Golf III, Vento, Passat 1,9 TDi 1 132
EVR55428 Škoda Felicia, Octavia 1,6, VW Golf 1,4 7/95 �, Polo 94 �, Vento 1,4 11/97–5/99, Seat Arosa, Cordoba, Ibiza 1 067
EVR55454 Škoda Felicia, VW Polo 1,7 – 1,9D, SDI 10/94 �, Lupo 1,7 SDI, Seat Arosa 1 095
EVR55446 VW LT 2,5 Tdi, SDi 96 � 1 204
EVR55327 Opel Corsa B, Vectra B 1,4 – 1,6 1 047
EVR55478 VW LT 2,5 TDi 96 � 970
EVR55739 Škoda, Audi, Ford, Seat, VW 1,4 TDI, 1,9 TDI 99 � 1 825

Vodící kladky
Obj. číslo  Aplikace Cena
EVR55415 Audi 1,9 TDI 800
EVR55433 VW, Audi 1,9 TDI 1 293
EVR55457 VW, Audi 1,9 TDI 590
EVR55441 Audi A4, A6 1,8 – 20V, 1,8 – 20V – turbo 95 642
EVR55826 Fiat 2,5 D 930
EVR55313 Opel Astra, Tigra, Vectra 1,4, 1,6, 1,8 94 � 655
EVR56625 Peugeot, Citroën 1,8, 1,9 D 93 � 695
EVR55312 Opel 1,6 16V 647
EVR55455 Audi A2 1,4 16V 00 � 712
EVR55458 VW Bora, Golf, Lupo, Polo, Audi A2 1,4 16V, Seat Arosa 1,4 16V 539
EVR55565 Renault Clio II, Laguna, Kangoo 1,4, 1,6, 1,8, 2,0 98 � 1 346
EVR55566 Renault Clio II, Kangoo 1,4, 1,6 16V 98 � 1 576
EVR55465 Audi, VW 1,2, 1,4, 1,9 TDI 00 � 709
EVR55735 Audi, Ford, Seat, Škoda, VW 1.4 TDI, 1,9 TDI 99 � 752

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

Společnost Ruville, založená v roce 1922 Egonem von Ruvillem, má ve své nabídce širokou

škálu automobilových dílů určených pro trh aftermarketu, jejichž vysokou kvalitu zaručuje

právě téměř devadesátiletá tradice.

Napínací a vodicí kladky jsou využívány v pohonech rozvodů i agregátů. Napínací kladky zajiš-

ťují konstantní napnutí řemene přenosem síly z napínáku na řemen. Vodicí kladky se používají 

k ú ě d í ř dl i t jí í h ý h átů b j k klidň í kl dk

Napínací
a vodicí kladky

Výhody užívání napínacích a vodicích kladek:

- přesné vedení řemenu,
- zajištění individuálně optimalizovaného 
 vedení řemenového pohonu,
- adaptace na jednotlivé případy použití,
- bezhlučnost,
- minimální úbytek maziva,
- rezistence vůči výkyvům okolní teploty,
- recyklovatelnost,
- tvarový spoj mezi vnějším a plastovým oběžným kotoučem..

Zita Flekalová
Produktová manažerka
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V tomto prodejním tipu vám přinášíme výběr ze sortimentu výrobce THERMOTEC, 
který zahrnuje mimo jiné chladiče motorů, ventilátory, vodní čerpadla a radiátory
za velice příznivé ceny.

V tomto prodejním tipu vám přinášíme výběr ze sortimentu výrobce THERMOTEC,
který zahrnuje mimo jiné chladiče motorů, ventilátory, vodní čerpadla a radiátory
za velice příznivé ceny

V t t d j í ti á ři áší ýbě ti t ý b THERMOTEC

Chladiče motoru
Obj. číslo Originální číslo Popis Cena

D7P001TT 1301.N0 PEUGEOT BOXER; FIAT DUCATO; CITROËN JUMPER - všechny motorové řady r. v. 02/94 – 04/2002        3 182   

D7S001TT 115610500 ŠKODA FAVORIT / FELICIA r. v. 10/94 � 1.3 l 505   

D7W001TT 1J0.121.253N VW GOLF IV; AUDI A3, SEAT LEON, TOLEDO; ŠKODA OCTAVIA r. v. 11/97 � 1 169   

D7W005TT 21253J ŠKODA FABIA r. v. 99 �; VW POLO r. v. 2001 �; SEAT IBIZA, CORDOBA r. v. 2001 � (bez klimatizace) 1 306   

D7A009TT 8D0.121.251P AUDI A4/A6; VW PASSAT r. v. � 00; ŠKODA SUPERB r. v. � 02, 1,6/1,8l 20V, 1,9TDi (s klimatizací) 1 572   

D7X001TT 90570725 OPEL ASTRA G; ZAFIRA 1,4l / 1,6l / 1,8l (bez klimatizace) r.v.01/99 �     2 099   

Spojky ventilátoru
Obj. číslo Originální číslo Popis Cena

D5A001TT 058121350 VW / AUDI / ŠKODA / SEAT 1,9 TDI r.v.96 �    1 003   

D5A003TT 078121350A VW PASSAT; AUDI A4/A6; SKODA SUPERB 2.4-2.8l V6 r.v.01.95-01.05     1 083   

D5B004TT 11522249216 BMW 320D/TD (E46) r.v. 04/98 � , BMW 5 (E39) 520i/530i r.v.02/00�      1 193   

D5G001TT 1103385 FORD TRANSIT 2.5 DI / 2.5 TDI  1 703   

Vodní čerpadla 
Obj. číslo Originální číslo Popis Cena

D1B016TT 11511721872 BMW 318i 16V (E36) r.v.94�        910   

D1G002TT 1058743 FORD FOCUS / MONDEO 1,8I/2,0I 16V r.v.98�         659   

D1G038TT 1079085 FORD FOCUS / TRANSIT / TURNEO 1.8 DI/TDDI/TDCI r.v.99�    886   

D1G054TT 1229571 FORD FOCUS 1.6l 16V r.v.04/99�, FIESTA / KA 1.3l 8V r.v.02�   778   

D1W026TT 028121004V VW POLO 1.9D r.v.95�, GOLF 1.9D/TD r.v.94�,AUDI A4 1.9TD r.v.95�, Š. FELICIA 1.9D r.v.95�           785   

D1W027TT 026121005C AUDI A4 1.6-1.8l r.v.94�, VW PASSAT (B5) 1.6-2.0l r.v.96�     792   

Ventilátory
Obj. číslo Originální číslo Popis Cena

D8W002TT 1J0959455F VOLKSWAGEN / ŠKODA - 200W / 60W 345MM     1 471   

D8W003TT 1J0959455M VW GOLF IV / BORA / ŠKODA OCTAVIA     1 537   

Topení
Obj. číslo Originální číslo Popis Cena

D6G006TT 1062254 FORD FOCUS r.v. 98-04    1 846   

D6W002TT 8D1819030A VW PASSAT (B5/B6), AUDI A4, ŠKODA SUPERB r.v.10/96�    601   

D6W004TT 1J1819031A VW GOLF IV / BORA / LEON / OCTAVIA r.v.98�  613   
Uvedené ceny jsou maloobchodní v Kč bez DPH. Změna cen vyhrazena.

Chladiče motoru
Obj. číslo Originální číslo Popis Cena

D7P001TT 1301.N0 PEUGEOT BOXER; FIAT DUCATO; CITROËN JUMPER - všechny motorové řady r. v. 02/94 – 04/2002        3 182   

D7S001TT 115610500 ŠKODA FAVORIT / FELICIA r. v. 10/94 � 1,3 l 505   

D7W001TT 1J0.121.253N VW GOLF IV; AUDI A3, SEAT LEON, TOLEDO; ŠKODA OCTAVIA r. v. 11/97 � 1 169   

D7W005TT 21253J ŠKODA FABIA r. v. 99 �; VW POLO r. v. 2001 �; SEAT IBIZA, CORDOBA r. v. 2001 � (bez klimatizace) 1 306   

D7A009TT 8D0.121.251P AUDI A4/A6; VW PASSAT r. v. � 00; ŠKODA SUPERB r. v. � 02, 1,6/1,8 l 20V, 1,9 TDi (s klimatizací) 1 572   

D7X001TT 90570725 OPEL ASTRA G; ZAFIRA 1,4 l/1,6 l/1,8 l (bez klimatizace) r. v. 01/99 � 2 099   

Spojky ventilátoru
Obj. číslo Originální číslo Popis Cena

D5A001TT 058121350 VW / AUDI / ŠKODA / SEAT 1,9 TDI r. v. 96 � 1 003   

D5A003TT 078121350A VW PASSAT; AUDI A4/A6; ŠKODA SUPERB 2,4 – 2,8l V6 r. v. 01.95 – 01.05. 1 083   

D5B004TT 11522249216 BMW 320D/TD (E46) r. v. 04/98 � , BMW 5 (E39) 520i/530i r. v. 02/00 �      1 193   

D5G001TT 1103385 FORD TRANSIT 2,5 DI/2.5 TDI  1 703   

Vodní čerpadla 
Obj. číslo Originální číslo Popis Cena

D1B016TT 11511721872 BMW 318i 16V (E36) r. v. 94 � 910   

D1G002TT 1058743 FORD FOCUS / MONDEO 1,8 I/2,0 I 16V r. v. 98 � 659   

D1G038TT 1079085 FORD FOCUS / TRANSIT / TURNEO 1,8 DI/TDDI/TDCI r. v. 99 �    886   

D1G054TT 1229571 FORD FOCUS 1,6 l 16V r. v. 04/99 �, FIESTA / KA 1,3 l 8V r.v.02�   778   

D1W026TT 028121004V VW POLO 1,9 D r. v. 95�, GOLF 1.9 D/TD r. v. 94 �, AUDI A4 1,9 TD r. v. 95�, Š. FELICIA 1,9 D r. v. 95� 785   

D1W027TT 026121005C AUDI A4 1,6 – 1,8 l r. v. 94�, VW PASSAT (B5) 1,6 – 2,0 l r. v. 96� 792   

Ventilátory
Obj. číslo Originální číslo Popis Cena

D8W002TT 1J0959455F VOLKSWAGEN / ŠKODA - 200 W / 60 W 345 MM 1 471   

D8W003TT 1J0959455M VW GOLF IV / BORA / ŠKODA OCTAVIA 1 537   

Topení
Obj. číslo Originální číslo Popis Cena

D6G006TT 1062254 FORD FOCUS r. v. 98 – 04 1 846   

D6W002TT 8D1819030A VW PASSAT (B5/B6), AUDI A4, ŠKODA SUPERB r. v. 10/96 � 601   

D6W004TT 1J1819031A VW GOLF IV / BORA / LEON / OCTAVIA r. v. 98� 613   
Uvedené ceny jsou maloobchodní v Kč bez DPH. Změna cen vyhrazena.

Chladiče motoru
Obj. číslo Originální číslo Popis

D7P001TT 1301.N0 PEUGEO

D7S001TT 115610500 ŠKODA 

D7W001TT 1J0 121 253N VW GOLF IV; AUDI A3 SEAT LEON TOLEDO

Cena

otorové řady r. v. 02/94 – 04/2002        3 182OT BOXER; FIAT DUCATO; CITROË

FAVORIT / FELICIA r. v. 10/94� 1,3 l

JUMPER - všechny mËN J
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VYSVĚTLENÍ HLUČNOSTI BRZD
Hlučnost brzd je jedním z hlavních důvodů pro návštěvu servisu, a často vzbuzuje nespokojenost u jinak 

spokojených zákazníků. Může se jednat o složitý problém a často je nelehké ho odstranit. Ferodo představí 

sérii bulletinů zaměřených na problematiku hlučnosti brzd a obsahujících užitečné rady k diagnostice pro-

blému, na jaké příznaky si dát pozor u brzdových destiček samotných, a dale rady pro zpětnou montáž, aby 

se hlučnost brzd v budoucnu již neopakovala. 

CO JE TO HLUČNOST BRZD?
Hlučnost brzd je zpravidla způsobena vibracemi dílů nacházejících se v oblasti podvozku a kol vozidla – 

mezi pneumatikou a zavěšením ke karoserii. Tyto vibrace mohou přicházet od kteréhokoliv dílu, kolovými 

ložisky počínaje a kulovým kloubem konče – nejsou vždy způsobeny brzdovými destičkami samotnými, 

i když jim jsou často připisovány. V rámci samotného brzdového systému běžně dochází k několika druhům 

vibrací, často však nejsou slyšet, a to buď z důvodu jejich frekvence, anebo intenzity. Hluk je slyšitelný pouze 

v případě zesílení vibrací.

TYPY HLUČNOSTI, SE KTERÝMI SE ŘIDIČI SETKÁVAJÍ
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CO ZPŮSOBUJE HLUČNOST?
Když je intenzita hluku velmi vysoká, je to kvůli „zesilovacímu“ efektu z důvodu překrytí frekvencí impulzu a 

rezonanční frekvence některých součástí brzdového systému. Jinými slovy, současně nastanou 2 nebo více 

vibrací, nebo se zvýší intenzita jedna vibrace, a po přenesení na kotouč brzdová destička funguje jako mikro-

fon – zesiluje hlučnost a činí tak vibrace slyšitelnými.

HLUČNOST BRZD

TECHNICKÉ RADY



1

2

3

JAKÉ JSOU TYPY HLUČNOSTI?
NÍZKOFREKVENČNÍ VIBRACE – CHVĚNÍ

POPIS Hluboký zvuk s frekvencí pod 300 Hz. Obvykle pochází z makrovibrací součástí brzdové-

ho systému např. kotouč

PŘÍČINY Nesprávná tolerance

Nesprávné nasazení na náboj ›

Nadměrná odchylka tloušťky kotouče (DTV). POZNÁMKA: pro určení celkové odchylky  ›

DTV zkontrolujte přibližně 10 bodů v rámci celého průměru kotouče.

Poškození kotouče

ŘEŠENÍ Vyměňte kotouč: (a) příčinou chvění může být poškození kotouče nebo (b) vibrace způso-

bené nesprávným nasazením kotouče na náboj mohly kotouč poškodit. Doporučuje se take 

vyčistit a promazat všechny povrchy, které mazání vyžadují (Obrázek 1) 

STŘEDNĚFREKVENČNÍ VIBRACE – SKŘÍPÁNÍ
POPIS Hluk o frekvencí v rozsahu 300 až - 5.000 Hz. Obvykle vzniká z důvodu mikrovibrací 

v pístu třmenu nebo v jiném dílu v příslušné části vozidla

PŘÍČINY Váznutí pohybu pístu brzdového třmenu a/nebo posuvné části jednoho z třmenů

Narušená rovinnost pracovní plochy kotouče, ať už z důvodu nesprávné montáže 

nebo poškrábání třecím materiálem

Případné chyby při montáži destiček, zejména u jednosměrných destiček

Nesprávné rozložení případných protihlukových prvků (např. vymezovací podložky atd.)

Tloušťka kotouče je menší než minimální tloušťka (Obrázek 2)

ŘEŠENÍ Vyčistěte a promažte povrch těch komponentů třmenu, které vykazují vzájemný posuv

Proveďte příslušné kroky pro zajištění rovinnosti kotouče po nasazení na náboj v rámci 

tolerance 0,1 mm (Obrázek 3). Vyčistěte povrch náboje, opracujte povrch kotouče apod.

Vyměňte kotouč

Nasaďte destičku správně

Správně nasaďte vymezovací podložky (shim)a příslušenství

Ztlumte intenzitu vibrací použitím vymezovacích podložek (shim) nebo brzdových 

destiček s antihlukovou úpravou

VYSOKOFREKVENČNÍ VIBRACE – PÍSKÁNÍ
POPIS Hlučnost o frekvenci nad 5 kHz

PŘÍČINY Existuje několik možných příčin „pískání“, nejčastěji se však jedná o molekulární vibrace uvnitř třecího materiálu 

během činnosti brzdového kotouče

ŘEŠENÍ Vyměňte sadu brzdových destiček. Zkontrolujte správnost a řádné nasazení příslušenství (např. objímek třmenu)

VIBRACE O VELMI VYSOKÉ FREKVENCI  ULTRAZVUK
POPIS Hlučnost o frekvencí nad 12 kHz, vyšší než horní hranice lidského sluchového vnímání

ODSTRANĚNÍ HLUČNOSTI
Prostudujte následující 2 bulletiny Ferodo zaměřené na demontáž brzdového systému a kontrolu typického opotřebení souvi-

sejícího s hlučností brzdových destiček samotných. 
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Aplikace Objednací číslo Cena

Škoda Fabia (6Y2) 1,2, 1,4, 1,4 16V, 1,9 SDI, 1.9 TDI / Fabia Sedan (6Y3) 1,2, 1.4, 1.4 16V, 1.9

LUC GDB1357 863
SDI, 1.9 TDI / Fabia Combi (6Y5) 1,2, 1,4, 1,4 16V, 1.9 SDI, 1.9 TDI / Fabia Praktik 1.2, 1.9

SDI / Octavia (1U2) 1,4, 1,6, 1,8T, 2,0, 1,9 SDI, 1,9 TDI, Octavia Combi (1U5) 1,4 16V, 1,6, 2,0, 1,9 SDI,

1,9 TDI / Octavia (1Z3) 1,4, 1,6, 1,6 FSI, 1,9 TDI/Roomster (5J) 1,2, 1,4, 1,6, 1,4 TDI, 1,9 TDI

Octavia(1Z3) 2,0 TDI 16V / Octavia Combi (1Z5) 2,0 TDI 16V LUC GDB1550 1320

Octavia (1Z3) 1,4, 1,6, 1.6 FSI, 1,9 TDI, 2,0 TDI 16V, Octavia Combi (1Z5) 1,6, 1,6 FSI, 2,0 FSI, 
LUC GDB1622 983

2,0 FSI, 2,0 FSI 4x4, 1,9 TDI, 1,9 TDI 4x4, 2,0 TDI16V

Fabia(6Y2) 2,0, 1,9 TDI, 1,9 TDI RS/Fabia Sedan (6Y3) 2,0, 1.9 TDI/Fabia Combi (6Y5) LUC GDB1475 867

Škoda Favorit – Pickup 1,3 (92–97)
LUC GDB1280 389

Škoda Forman 1,3 135E, 135, 136 (91–95)

Seat Ibiza (6L1) 1,4 16V 5/06 �
LUC GDB1274 859

Škoda Fabia (6Y2) – 1,4 16V 12/99 – 5/04

Renault Laguna 1.8 (8/95 - 3/01); 1.6 16V (11/97 - 3/01) LUC GDB1030 999

Ford Focus Sedan + Combi – 1,4 16V, 1,6 16V, 1,8 16V, 2,0 16V (99–04) LUC GDB1358 1113

Citroën Berlingo 1,9D – 07/98 – 10/08(MFWJZ);
LUC GDB1260 1039

2,0 Hdi 12/99 – 1/02

VW – Multivan (7HM, 7HF) 1,9 TDI, 2,5 TDI – 4/03 �
LUC GDB1555 1445

VW – Transporter (7HB, 7HJ) 1.9 TDI – 4/03 �
Citroën C5 2,2 Hdi 4/06 � LUC GDB1469 820

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

Brzdové komponenty jsou dozajista 

jednou z nejdůležitějších součástí, 

které lze ve vozidle nalézt. Z hlediska 

bezpečnosti je proto doporučováno 

použití vysoce kvalitních produktů. 

V opačném případě je ohrožena jak 

již zmíněná bezpečnost, tak i život-

nost a funkčnost ostatních součástí 

vozidla.

V tomto prodejním tipu můžete na-

lézt brzdové destičky výrobce TRW 

Automotive, jehož produkty nejsou 

na aftermarketovém trhu žádným 

nováčkem a splňují všechna nej-

přísnější kritéria. Sortimentem brz-

dových destiček TRW však nabídka 

společnosti Inter Cars v kategorii brz-

dových komponentů zdaleka nekon-

čí. Můžete v ní nalézt rovněž brzdové 

kotouče, brzdové bubny a čelisti atd. 

Je třeba zmínit, že veškeré produkty 

výrobce TRW jsou testovány, a to až 

na limitní hodnoty. Brzdové destičky 

TRW se stejně jako ostatní brzdové 

komponenty TRW vyznačují vysokou 

kvalitou použitých materiálů, dlou-

hou životností a vynikajícím pomě-

rem cena/výkon. 

Výběr z nabídky brzdových destiček 

TRW Automotive

srpen
2008

jaro
2010Prodejní tip
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Společnost Filtron patří mezi ev-

ropské producenty a distributory 

olejových, vzduchových, palivo-

vých, kabinových, hydraulických 

a průmyslových fi ltrů pro motorová 

vozidla, stroje a motory od počátku 

80. let 20. století. Více než polovi-

na produkce této polsko-americké 

společnosti míří na trhy po celém 

světě (např. do Ameriky, Afriky 

a samozřejmě do mnoha evrop-

ských zemí) jak v rámci prvovýroby 

(např. Fiat, Lotus, Seat, Land Rover, 

Volkswagen), tak i do oblasti after-

marketu. Společnost Inter Cars se 

řadí mezi odběratele této značky 

a v naší nabídce tak naleznete více 

než dva tisíce fi ltrů Filtron.

Objednací 
číslo

Aplikace Cena

AE 311 Citroën Saxo; Peugeot 106 1.1 / 1.4 / 1.6 128

AP 021 Citroën AX 1.4D, BX 1.6 87–, 1.9D 192

AP 023/3 Ford Transit 2.4D, TD (DuraTorq) 8/00– 236

AP 050 Opel Astra 1.4i, 1.6i, 1.7D, 1.8GSi, 2.0GLi, GSi, 2.0GT 16V, 2.0GSi 150

AP 051 Opel Astra II 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.7TD, 1.8 16V, 2.0D 16V, 2.0 16V 2/98– 224

AP 060 Seat Cordoba 1.6CLX, 1.8i, GT, Toledo 1.6, 1.8, Ibiza 1.8CLX, 2.0GTi 129

AP 061 Ford Transit 2.0i, 2.5Di; Volvo 440 1.6, 1.7i, 1.9TD, 2.0i, 460 1.6i, 1.7i, 1.8i, 1.9TD, 2.0i GLT 225

AP 063 VW Golf III 1.9D,TD, 2.0GTi 08/92–07/97 159

AP 063/1 Škoda Superb 2/02; Audi A4 94–, VW Passat 96– 243

AP 067 Ford Escort 1.4i 11/90–, 1.6, 1.8, 2.0, Orion 1.6, 1.8i, 1.8TD 176

AP 074/1 Ford Focus 1.4i 16V, 1.6i 16V, 1.8i 16V 9/98– 235

AP 074/3 Ford Mondeo 1.8i, 2.0i, 2.0DI, 2.5i V6 11/00– 144

AP 080/2 Peugeot 206 1.1i, 1.4i, 1.6i 8/98– 176

AP 134/2 Renault Laguna 1.9DCI, 1.9DTI 9/99–, Mégane Scénic 1.9DTI 2/99– 124

AP 139/2 Škoda Octavia II; Superb II; VW Golf V; Audi A3; Seat Altea 1.9TDI/2.0 TDI  04/04– 332

AP 140 Škoda Felicia 1.6i SW 11/95–, 1.9D; Seat Toledo 1.9D, 1.9TD 127

AP 149/1 Škoda Octavia; Audi A3; Seat Toledo II; VW Golf IV 1.6i, 1.8i 20V, 2.3GTi 197

AP 149/3 Škoda Fabia 1.4 16V; Seat Ibiza 1.6i 16V 2/00–, VW Golf IV 1.6i 16V 2/00– 161

AP 149/4 VW Polo 1.2 12V 11/01–; Seat Ibiza 1.2 12V 177

AP 157 Mercedes Sprinter 208D, 308D 2/95–, 212D, 312D, 412D 7/95– 470

AP 157/2 VW Transporter 2.5TDI (T4) 7/95– 213

AP 183/1 Škoda Fabia; VW Polo 1.2 16V 01/02– 240

AP 186 Ford Galaxy  6/00–, Seat Alhambra  7/00–, VW Sharan 4/00– 168

AP 189 Škoda Fabia 1.0i, 1.4i 9/99– 198

AP 189/1 Škoda Fabia 1.9D 9/99–, 1.4TDI 4/03–, Roomster 6/06, 1.4TDI, 1.9TDI 6/06 215

AR 201 Audi 80 1.3, 1.6, 1.8, 1.9, 100; VW Golf 1.6, 1.8, Passat 1.6, 1.8 Škoda Felicia, Favorit 93– 107

AR 212 Škoda 105, 120 71

AR 255 Škoda Favorit –93, Ford Sierra, Granada 77– 80

AR 308 Citroën ZX 1.9D, Berlingo 1.8D, 1.9D; Peugeot 205D,TD 139

AR 316 Fiat Ducato; Citroën Jumper; Peugeot Boxer 2.5TDI, 2.0 3/94– 442

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

Zita Flekalová
Produktová manažerka

V následující tabulce naleznete výběr z nabídky vzduchových fi ltrů Filtron.
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Společnost EXEDY vznikla roku 1950 

v japonském městě Ósaka. V posledních 

letech působí v celosvětovém měřítku, 

se zastoupením na všech klíčových kon-

tinentech. Mezi její nejvýznamnější akti-

vity patří výroba, export a prodej převo-

dovkových a spojkových dílů pro osobní 

a nákladní automobily, motocykly a lod-

ní a zemědělské stroje v oblasti především 

japonského a amerického „OE“ trhu.

Specialitou společnosti EXEDY je sortiment 

dílů i komplexních řešení automatických 

převodovek, kde ve spolupráci se společ-

ností DYNAX nese největší podíl na celosvě-

tovém trhu. Dalším odvětvím, ve kterém lze 

výrobce označit za specialistu v oboru, jsou 

spojkové díly pro sportovní využití (EXEDY 

RACING series), kde se jméno společnosti 

odráží v úspěchu v několika kategoriích 

různých závodů (DTM, WRC, F1 apod.).

Veškeré nabízené produkty procházejí ná-

ročnou zkouškou kvality a splňují přísné 

normy SO/TS 16949 a ISO-9001. Za vyso-

ké standardy kvality, důraz na bezpečnost 

provozu, ekologii výroby, životní prostředí 

atd. hovoří také velká řada ocenění a pře-

devším důvěra předních výrobců automo-

bilů.

Pro zásobení „OE“ i „aftermarketového“ 

segmentu na evropském kontinentu slou-

ží mimo hlavní zastoupení EXEDY v anglic-

kém Runcornu také výrobní závody v Ma-

ďarsku, které vznikly v roce 2008. 

Více informací o produktech značky EXEDY 

najdete na internetových stránkách www.

exedy.com, popř. www.exedy.co.uk.  Jako 

pomůcka při hledání jednotlivých dílů 

dobře poslouží i webový katalog dostup-

ný z odkazu www.exedy.adc-cat.com. 

Společnost Inter Cars, jakožto ofi ciální 

distributor tohoto výrobce v Polsku, nyní 

nabízí ve svém sortimentu 517 spojkových 

dílů pro automobily japonských a korej-

ských značek. Nabídka zahrnuje i sorti-

ment „EXEDY RACING series“.

V našem internetovém katalogu lze 

produkty najít pod původním označe-

ním ve formátu:

F…..EX  =  spojkové sady, přítlačné talíře, 

lamely, ložiska

anebo podle číselného formátu spol. 

EXEDY:

DAI ……  =  spojkové lamely, ložiska, pří-

tlačné talíře

EX ……... =  označení pro „racing“ díly – 

sportovní spojkové sady, spor-

tovní lamely a přítlačné disky, 

setrvačníky

odukty procházejí ná- Společnost Inter Cars jakožto oficiální

EXEDY Corporation

Obj. číslo Popis Cena

NSK2068 Spojková sada – NISSAN PRIMERA 2.0 I 16V r. v. 96.10 �, PRIMERA GT 2.0 I 16V 90.06 �, ALMERA 1.8 I 16V (JP) 00.01 �, ALMERA TIN 4 800

TYK2151 Spojková sada – TOYOTA CARINA E 1.6I 16V (UK), 1.8I 16V (JP/UK) r. v. 92.12 �, CARINA E KOMBI 1.6I 16V (UK), 1.8I 16V 4 470

SZK2028 Spojková sada – SUZUKI GRAND VITARA 2.0TD r. v. 98.01 � 7 560

HCC902 Přítlačný talíř – HONDA CIVIC 1.6I 16V ED45 r. v. 90 �, HONDA CRX 1.6I 16V ED93 r. v. 90 � 2 707

MBC568 Přítlačný talíř – MITSUBISHI GALANT 2.0I 24V, 2.0TD r. v. 92 �, SIGMA 3.0I r. v. 91 � 3 482

MBC604 Přítlačný talíř – MITSUBISHI SPACE GEAR 2.4 I r. v. 95 �, L200 / PAJERO 2.5 TD r. v. 90–2000 3 749

MBD089U Spojková lamela MITSUBISHI PAJERO V68, V78 3.2 TDI 16V r. v. 00.02 � 5 154

FJD013U Spojková lamela SUBARU LEGACY 4WD 1.8 I r. v. 89 �, 2.0I r. v. 90 �, LEONE 4WD 1.8 I, 1.8 I Turbo r. v. 84 � 2 180

ISD104US Spoj. lamela NISSAN PATROL GR 2.8 TD r. v. 88 �, MAXIMA 3.0 I r. v. � 95, 280ZXT r. v. 82 �, 300ZX r. v. 84 �, PRAIRIE 2.4 I r. v. 92 � 2 669

BRG852 Spojkové ložisko SUZUKI JIMNY 1.3 I r. v. 98 �, SUPER CARRY 1.3 I r. v. 99 � 959

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

Výběr ze sortimentu EXEDY

Petr Janováč
Produktový manažer
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AISIN Seiki Co.,Ltd.
Společnost AISIN je jedním z deseti největ-

ších dodavatelů dílů do automobilového 

průmyslu na světě. Už kolem roku 1945 

vznikly první výrobní prostory v Japonsku. 

Jako jeden z předních vůdců ve výrobě 

„original equipment“ (OE) dílů prodávala 

společnost své produkty pod názvem ASCO 

a později, od roku 2005, pod registrova-

nou značkou AISIN. Po roce 1970 vznikla 

zastoupení pro Evropu (Belgie), USA, Asii, 

Austrálii. V současnosti tato korporace za-

městnává okolo 53 000 lidí ve více než 140 

dceřiných společnostech po celém světě.

Mezi nejvýznamnější aktivity patří export, 

výroba a prodej automobilových dílů pro 

již zmíněný OE trh. V našich „aftermarketo-

vých“ podmínkách je sortiment této značky 

zaměřen hlavně na spojkové díly, převážně 

pro vozy japonské a korejské výroby, kde 

se společnost pyšní stále novou, inovativní 

technologií, jako je například „NVR“ (Noise 

Vibration reduction). 

Vysoká kvalita a spolehlivost těchto produk-

tů je dána především pohotovou reakcí na 

náročné požadavky automobilového trhu, 

ale také bohatou zkušeností nejen v oblas-

tech výroby. Více informací o produktech 

značky AISIN najdete na: www.aisinafter-

market.jp/en/, popř. www.aisin.com.

Společnost Inter Cars, jakožto ofi ciální dis-

tributor značky AISIN v Polsku, nyní nabízí 

ve svém sortimentu cca 970 položek pro 

automobily japonských a korejských zna-

ček. V našem internetovém katalogu je lze 

najít pod referenčním označením: AIS……

Objednací číslo Popis Cena

AISKT–100A Spojková sada 212 mm TOYOTA AVENSIS 1.6 / 1.8 AT22 mot. 4A / 7A 97–00 / COROLLA / VERSO 1.4/1.6 3 710

AISKF–006A Spojková sada 225 mm SUBARU LEGACY 1.8  / 2.2 4WD r. v. 96–          5 540

AISKT–308 Spojková sada 236 mm TOYOTA COROLLA  / VERSO 2.0D r. v. 11/01–  8 890

AISKN–171R Spojková sada 190 mm NISSAN MICRA 1.2 K12 r. v. 03–      3 242

AISKO–010C Spojková sada 170 mm DAEWOO MATIZ 0.8 r. v. 98–     2 202

AISKY–011C Spojková sada 215 mm HYUNDAI LANTRA / ELANTRA / COUPE 1.6 16V r. v. 95–00      3 486

AISKY–060 Spojková sada 200 mm HYUNDAI GETZ 1.5CRDi r. v. 03 / 03–        3 772

AISKO–006A Spojková sada 200 mm DAEWOO LANOS 1.5i 8V r. v. 97–    3 609

AISCM–007 Přítlačný talíř MITSUBISHI GALANT 1.8TD r. v.84–86 / r. v. 88–      2 159

AISCO–001 Přítlačný talíř DAEWOO ESPERO / NEXIA 1.5–2.0l 16V r. v. 95–          1 312

AISDZ–032 Spojková lamela MAZDA 323 1.4–1.9l r. v. 89–94  1 962

AISDN–039 Spojková lamela NISSAN PATROL 3.3D (160,260) r. v. 83–88 / URVAN 2.0,2.4 r. v. 86–94      1 878

AISDO–012 Spojková lamela DAEWOO LANOS/ NUBIRA 1.6 16V DOHC 97–98   1 895

AISDS–026 Spojková lamela SUZUKI SWIFT 1.3 85– / BALENO   1 613

AISBM–021 Spojkové ložisko MITSUBISHI PAJERO 3.0 V6 (L141, 146G, V23,V43) r. v. 90–      1 218

AISBT–112 Spojkové ložisko TOYOTA YARIS / AVENSIS / COROLLA / CELICA / CARINA / RAV4 – 1.3l, 1.6l, 1.8l 968

D12082 Vodní čerpadlo TOYOTA AVENSIS / COROLLA / RAV–4 / PREVIA – 2.0TDI 16V (1CDFTV) r. v. 2003– 2 334

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

Výběr ze sortimentu AISIN

Petr Janováč
Produktový manažer
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Objednací číslo Aplikace Cena

350213153003 Fiat Bravo/Brava 4 879

350213671003 Škoda Felicia 861

350213707003 Citroën Jumper 2 926

350213709003 Renault Clio I 1 711

350213755003 Opel Vectra B 2 215

350213778003 VW Polo IV 1 986

350213803003 Škoda Octavia 1 887

Uvedené ceny jsou maloobchodní v Kč bez DPH. Změna cen vyhrazena.CHLADICÍ SYSTÉMY
V nabídce společnosti Inter Cars naleznete širokou škálu produktů 

Magneti Marelli týkající se chladicích systémů – tzn. chladiče, radi-

átory a elektrické ventilátory. Tato nabídka obsahuje více než 1 000 

položek té nejvyšší kvality.

Dobrý chladicí systém musí být spolehlivý a efektivní, ale také tichý, 

lehký a nesmí zabírat příliš mnoho prostoru. Nejdůležitější součás-

tí chladicího systému je chladič. I přes jeho klíčovou roli se 

jedná o jednu z nejvíce ohrožených částí motoru. 

Protože je umístěn v přední části vozidla, je vy-

stavován neustálé mechanické i chemické ná-

maze. Tyto vlivy mají za následek sníženou odol-

nost proti korozi, což i při menším nárazu může 

vést ke zničení chladiče. Chladiče Magneti Marelli 

jsou vyrobeny za použití moderních technologií 

z těch nejkvalitnějších materiálů, což zaručuje vyso-

kou odolnost a dlouhou životnost těchto výrobků.

Na vrcholu celé nabídky stojí řada „Guaranteed Equal 

Quality“, která zaručuje kvalitu srovnatelnou s OE díly. 

Magneti Marelli – dodavatel dílů do prvovýroby, dodává 

i do aftermarketu špičkové náhradní díly, které se svojí kvali-

tou originálním dílům plně vyrovnají.  Produkty řady „Guaran-

teed Equal Quality“ nesou označení „eQual“ a jsou zárukou té 

nejvyšší kvality. V následující tabulce naleznete výběr z na-

bídky této nejvyšší produktové řady Magneti Marelli. Jiří Hron
Produktový manažer

Rádi bychom vám blíže představili společnost Magneti Marel-

li a něco málo z jejího sortimentu – pro tentokrát jsme vybrali 

chladicí systémy. Tato společnost byla založena dne 8. 10. 1919 

a na podzim loňského roku tak oslavila již 90 let existence. 

V kancelářích notáře Federica Guastiho v Miláně byla pode-

psána zakládací listina, ve které stojí, že posláním společnosti 

je „výroba a prodej magnetů a elektrických zařízení, zejména 

pro použití v automobilovém, leteckém a navigačním odvětví“. 

Od té doby uplynulo hodně vody a v současné době obsahuje 

sortiment Magneti Marelli výrobky z mnoha odlišných odvět-

ví. Kromě automobilového průmyslu najdete jejich produkty 

například v domácích elektrospotřebičích, jako jsou televize 

či rádia, ale také v ponorkách a dokonce na urychlovači částic 

v ženevské laboratoři CERN (Evropské středisko pro jaderný vý-

zkum). I díky rozvoji, který za minulých 90 let společnost prodě-

lala, se výrobky Magneti Marelli stále vyznačují vysokou kvali-

tou, která jde ruku v ruce se špičkovými technologiemi, které 

jsou při jejich výrobě používány. Inovace je totiž tradicí, která 

v Magneti Marelli přetrvává i v novém tisíciletí.
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Společnost NGK je největším výrobcem 

lambda sond na světě. Ve svém sorti-

mentu nabízí více než 200 lambda sond 

připravených k montáži do téměř všech 

typů vozidel. Lambda sonda zajišťuje 

správnou regulaci přívodu vzduchu a pa-

liva do motoru. Je tak garantem nízké 

úrovně škodlivin, rovnoměrného chodu 

motoru, zajišťuje optimální spotřebu pa-

liva a bezvadnou funkci katalyzátoru.

Od září 2009 platí nový zákon, který 

uvádí v platnost emisní normu EURO 5, 

která opět zpřísňuje nároky na emise 

výfukových plynů. Na rok 2014 je navíc 

připravována další norma EURO 6, která 

bude opět přísnější, a tedy náročnější na 

optimální průběh spalování (viz tabulky 

níže). To v důsledku znamená zvýšené 

nároky i na lambda sondy. Díky špičko-

vým technologiím a výrobním materiá-

lům používaným při výrobě splňují lamb-

da sondy NGK všechny tyto nároky beze 

zbytku. V nabídce společnosti Inter Cars 

samozřejmě naleznete kompletní sorti-

ment lambda sond NGK, navíc za velmi 

zajímavé ceny – je to rozhodně investice, 

která se vyplatí.

Objednací číslo Aplikace Cena

OTA7N-5A2 1938 Opel Astra G 1.8 2 980

LZA11-V4 1842 VW Golf IV 1.6 16V 3 431

LZA11-V3 1829 Škoda Fabia 1.4 16V 3 431

LZA11-V2 1774 Seat Ibiza 1.4 16V 3 431

OZA532-V4 0006 VW Polo 1.2 2 270

OTA7H-5A1 0486 BMW 5 (E39) 3 206

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

Platnost

od

CO

(g/km)

HC

(g/km)

NOx

(g/km)

HC+NOx

(g/km)

PM

(g/km)

Euro I 12/92 2,72   – – 0,97   –

Euro II 01/97 2,20   – – 0,50   –

Euro III 01/00 2,30   0,20   0,15   – –

Euro IV 01/05 1,00   0,10   0,08   – –

Euro V 09/09 1,00   0,10   0,06   – 0,005*

Euro VI 09/14 1,00   0,10   0,06   – 0,005*

* s přímým vstřikováním

Platnost

od

CO

(g/km)

HC

(g/km)

NOx

(g/km)

HC+NOx

(g/km)

PM

(g/km)

Euro I 12/92 3,16 – – 1,13 0,14

Euro II 01/96 1,00 0,15 0,55 0,70 0,08

Euro III 01/00 0,64 0,06 0,50 0,56 0,05

Euro IV 01/05 0,50 0,05 0,25 0,30 0,025

Euro V 09/09 0,50 0,05 0,18 0,23 0,005

Euro VI 09/14 0,50 0,09 0,08 0,17 0,005

Emisní limity pro nová auta se spalovacím motorem Emisní limity pro nová auta se vznětovým motorem

používaným při výrobě splňují lamb-

ondy NGK všechny tyto nároky beze 

ku. V nabídce společnosti Inter Cars 

ozřejmě naleznete kompletní sorti-

Lambda sondy

ty pro nová auta se v

HC

/km)

NOx

(g/km)

HC+NOx

(g/km)

PM

(g/km)

– – 1,13 0,14

otoremvznětovým mo

Jiří Hron
Produktový manažer
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Spojková sada RepSet

Centrální vypínací ložisko

Dvouhmotový setrvačník 

LuK INA FAG Products Services News

S e r v i c e .  P o w e r .  P a r t n e r s h i p . S c h a e f f l e r  G r o u p  A u t o m o t i v e  A f t e r m a r k e t 

RepSetDMF
Spojková sada „All inclusive“

ouhmotovýý setrvačník ý setrvačníkDvoouhmotovýý s

ntrální vypínací ložisko

Profesionální výměna spojky v OE kvalitě

RepSetDMF je kompletní spojková sada pro profe-

sioální servis – obsahuje dvouhmotový setrvačník, 

přítlačný kotouč nebo SAC spojku, spojkovou lamelu, 

vypínací ložisko, případně sadu speciálních šroubů 

a příslušenství.

 

V nabídce je více než 50 referencí pro vozy: Audi, 

BMW, Chrysler, Citroën, Fiat, Ford, Lancia, Peugeot, 

Renault, Seat, Škoda, Toyota, Volkswagen

Vaše výhody:
• všechny potřebné díly najednou

• záruka od jednoho dodavatele

• 100% testovaná OE kvalita všech 

komponentů

Technické informace na internetovém 

portálu RepXpert www.repxpert.cz

Technická infolinka LuK: +420 602 240 554

210x297_RepSet DMF_CZ.indd   1 15.12.2009   16:51:43



Schaeffler Automotive Aftermarket uvádí na trh LuK RepSetDMF – 

novou praktickou sadu pro kompletní opravy spojek vyvinutou jako 

vrcholný doplněk k již osvědčeným sadám LuK RepSet a LuK Rep-

SetPro. Sada RepSetDMF obsahuje dvouhmotový setrvačník (DMF = 

Dual Mass Flywheel), přítlačný kotouč, spojkovou lamelu, potřebné 

montážní šrouby a vypínací ložisko, podle dané aplikace buď me-

chanické nebo centrální hydraulické. Sada může obsahovat i vodicí 

objímku pro vypínací ložisko, pokud je v sortimentu značky LuK. Pro 

určité typy vozidel existuje sada LuK RepSet DMF i ve variantě, kte-

rá obsahuje spojkový komplet DFC (Damped Flywheel Clutch) – již 

smontovaný celek dvouhmotového setrvačníku, přítlačného kotou-

če a spojkové lamely. Samozřejmě i toto balení obsahuje vypínací 

ložisko, opět mechanické nebo centrální hydraulické. Všechny sady 

a jejich složení je možné identifikovat v aktuální databázi TecDoc.

 

Veškeré komponenty pro opravu spojky 
v jednom balení
LuK RepsetDMF zajišťuje dílnám veškeré komponenty potřebné pro 

opravu spojky v jediném boxu – perfektně přizpůsobené a odpo-

vídající standardům kvality dle OE. Tak je autoservisům umožněna 

oprava vozidel v souladu se specifikacemi výrobců vozidel a zajiš-

ťující bezpečnou funkci DMF v hnacím řetězci vozidla. DMF splňuje 

zvýšené požadavky na jízdní komfort tím, že dokáže absorbovat ne-

žádoucí vibrace motoru. Skládá se ze dvou setrvačných hmot, které 

se vůči soubě mohou pootáčet a díky přenosu výkonu přes integro-

vané obloukové pružiny umožňují dokonale absorbovat torzní kmity 

motoru.

 

Výhody LuK RepSetDMF
Aby byla u moderních automobilů zajištěna maximální provozní spo-

lehlivost, je nezbytné dodržovat při opravách přesně dané specifika-

ce z výroby. Dvouhmotový setrvačník LuK, jakožto produkt dodáva-

ný automobilkám do prvovýroby tento požadavek splňuje. Naproti 

tomu, použití alternativních řešení, neodpovídajících specifikacím 

OE, nebo nesprávná instalace spojkových komponentů mohou mít 

za následek značné škody. Vibrace, přenášené do hnacího řetězce 

nejen že negativně ovlivňují jízdní komfort, ale mohou vést ke znač-

nému poškození převodovky a dalších komponentů.

Další výhodou LuK RepSetDMF je zaručená kompatibilita. Některé 

dvouhmotové setrvačníky totiž nelze z technických důvodů kombi-

novat se spojkovými sadami od různých dodavatelů. Jako konkrétní 

příklad lze uvést vozy Škoda Octavia (1Z) 1.9TDI, VW Golf V (1H), Golf 

V Plus (5M), Passat (3C), Audi A3 (8P) a Seat Leon (1P). Nová sada 

LuK RepSet DMF je řešení tohoto problému – v jednom balení jsou 

všechny potřebné součástky pro celkovou opravu spojky a tím odpa-

dá často problematické hledání a identifikace jednotlivých dílů.

Kromě novinky RepSet DMF, nabízí LuK i nadále sady RepSet a Rep-

SetPro. Jenom pro zopakování – RepSet je sada přítlačného kotouče, 

lamely a mechanického vypínacího ložiska, zatímco RepSetPro ob-

sahuje vždy centrální hydraulické vypínací ložisko. To nejdůležitější 

ovšem je, že všechny spojkové sady i ostatní sortiment LuK přinášejí 

nejen díly výhradně v OE kvalitě, ale i technickou podporu a další 

výhody, které spolu tvoří vysokou přidanou hodnotu pro moderní 

autoservis.

Díky speciálnímu přípravku LuK je nyní možná 
kontrola funkce DMF i v namontovaném stavu
Schaeffler Automotive Aftermarket nyní uvádí na trh speciální 

nářadí, umožňující automechanikům překontrolovat funkci DMF 

Řada LuK RepSetDMF pro osobní vozidla
100% shoda s opravárenskými postupy výrobců automobilů

u namontovaného dílu. Do dnešního dne nebyl na opravárenském 

trhu k dispozici žádný podobný nástroj, který by umožňoval posouzení 

stavu DMF.

Pomocí speciálního přípravku a podle dodávaných instrukcí mohou 

autodílny nyní zodpovědně posoudit stav DMF a s ohledem na 

požadovanou provozní spolehlivost rozhodnout zda je, či není nutné 

vyměnit DMF společně se spojkou. Ponechaný opotřebený nebo 

poškozený DMF může totiž způsobit poškození nově namontované 

spojky. 

Nový speciální přípravek lze objednat u distribučních partnerů LuK; 

objednací číslo je 400 0080 10.

Schaeff ler Automotive Aft ermarket získal cenu Equip Auto 2009 

Speciální cena pro speciální nářadí LuK DMF 

RepSetDMF_clanek_A4_CZ.indd   1 12.1.2010   15:53:18



Palivové fi ltry jsou určeny jak pro benzino-

vé, tak pro dieselové motory. Více než 45 % 

produkční řady palivových fi ltrů značky 

Knecht/Mahle směřuje v současné době na 

montážní linky, kde se vyrábějí nové moto-

ry. V praxi to mimo jiné znamená, že se při 

ukončení sériové výroby určitého motoru výroba fi ltrů přesouvá do 

náhradní spotřeby. Proto je zbývajících 55 % fi ltrů v současné době 

vyráběno pro náhradní spotřebu, přestože byly v minulosti zařaze-

ny do výroby nových motorů. Kvalita těchto fi ltrů proto plně odpo-

vídá požadavkům výrobců nových motorů, tzn. standardní kvality 

fi ltrů, fi ltrační schopnosti a průchodnosti objemu fi ltrace paliva.

To platí zejména pro kvalitní fi ltraci nafty zvláště v zimním období, 

kdy fi ltry poskytují kvalitní přísun fi ltrovaného paliva bez nečistot, 

sraženin parafínů a dalších příměsí.

Nečistoty (drobné částice nečistot, voda) se mohou do paliva 

dostat různými způsoby: 

•  znečištěním během výroby, dopravy, skladování, oprav, atd. 

• ventilací

• z oxidace a znečištění stěn nádrže a přívodů paliva 

• změnami teplot

Tato znečištění musí být z paliva odstraněna, aby se předešlo po-

škození či nefunkčnosti veškerých součástí palivového systému. 

Palivový fi ltr zachytí částice nečistot o velikosti 5 až 10 μm.

Palivové fi ltry jsou velmi variabilní, liší se jak tvary, tak rozměry. 

Většina malých přívěsných motorů používá trubičkový fi ltr, který 

je součástí palivového kohoutu. Po jeho demontáži je fi ltr přístup-

ný a dá se vyčistit benzinem. O něco větší motory, převážně typy 

s oddělenými přenosnými tanky, používají výměnné průtoko-

vé fi ltry pod palivovým kohoutem. Nejlépe je vyměnit starý fi ltr 

za nový, avšak i ten starší se dá vyčistit tím, že jej profoukneme 

z opačné strany a poté propláchneme čistým benzinem.

Společnost Nissens je významný vývojář a dodavatel dílů chlazení motoru a klima-

tizace pro prvovýrobu a také ostatních náhradních dílů prvotřídní kvality. Nissens 

sídlí v Dánsku a své výrobky dodává automobilkám po celém světě. V sortimentu 

společnosti nalezneme chladiče motoru, ventilátory, chladiče topení a také chladi-

če klimatizace, výparníky klimatizace a vysoušeče.

Pro toto vydání Journalu jsme pro vás připravili nabídku topení.

Topení jsou vyráběna podle příslušných kvalitativních norem, které zajišťují, že to-

pení přesně pasuje do montážního boxu. Součástí topení jsou molitanové pod-

ložky a správné vývody zajišťující snadnou montáž. Všechna topení Nissens jsou 

testována a vyvinuta pro dlouhou životnost.

Objednací 
číslo

Aplikace Cena

KL13OF Univerzální 65

KL147D AUDI A3; GOLF IV; OCTAVIA 1.9SDI / TDI 96– 670

KL100/2 MB A160 / 170CDI; VITO; SPRINTER 12/98–  522

KL229/4 VW Touareg 2.5TDI 01/03–; Transporter T5 1.9 TDI / 2.5 TDI 04/03–   1 605

KC80 VW PASSAT 1.9TDI 8/98–5/05; PEUGEOT  Boxer 2.5TDI 1/97–4/02 500

KX23 VW 1,6D; FORD; FIAT 134

KL79 AUDI A3; ŠKODA OCTAVIA 1,6 / 1.8 96–           280

KL83 OPEL 93–; FIAT PUNTO 90–; BRAVA     298

KL154 AUDI A4 / A6 2.5TDI 7/97–         815

KL176/6D VW POLO; SEAT IBIZA; ŠKODA FABIA 1.2 / 1.4 / 2.0  10/01–09/05 405

KC18 VW / AUDI 1.6D – 2.4D; FIAT 1.9D / 2.5D 366

KC69 AUDI 80 1,9 D / TD / TDI 615

KL160/1 BMW 330D / 520 / 530D (E39/E46)  8/98– 1 211

KC63/1D MB W124 / 201 2.0 / 2.5 / 3.0 D / TD; SPRINTER Diesel 228

KL2  VW / AUDI 357

KL75 VW 1,6 / 1,9D / TD / TDI 87– 674

KL14 OPEL; PEUGEOT 306; FIAT CINQUECENTO Sporting           270

KL72 PEUGEOT 106 1.0–1.6 95–, 406 362

KL61 FORD 92–      404

KC98 BMW 740D [E38] 5/99–        792

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

Objednací 
číslo

Aplikace Cena

NIS 71755 FORD ESCORT/ORION MK V  90–   742

NIS 71442 FIAT PUNTO     93–            635

NIS 72981 PEUGEOT 205/309    83–        743

NIS 73984 PEUGEOT BOXER 2,0–2,5D  94–   709

NIS 73962 VW GOLF II  LHD   83–         651

NIS 76506 DAEWOO MATIZ     98–          1 083

NIS 70224 AUDI A4 94– 750

NIS 73650 ŠKODA FAVORIT   89– 790

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

Palivové fi ltry Knecht

Ohřejte se s

Hana Plná
Produktová manažerka
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Tažná zařízení Bosal jsou v automobilovém průmyslu dobře známá. Jsou navržena tak, aby sloužila v nejtěžších podmínkách a po celou dobu život-

nosti vozidla. Všechny systémy Bosal splňují nejnovější zákonné a technické normy EU a jsou testovány v extrémních podmínkách na bezpečnost 

a trvanlivost. Díky vysoké kvalitě povrchové úpravy jsou dostatečně chráněny před korozí.

Šroubové provedení – maximální síla pro náročné uživatele

�  Tažná koule je nedílnou součástí vozidla a je neodmontovatelná.

�  Zkušební a testovací technologie nejvyšší úrovně.

�   Mechanická tažná zařízení jsou vhodná pro tažení těžkých a velkých nákladů.

a jsou doporučována pro komerční a terénní vozidla.

Ecofi t – nový druh umožňující jednoduché odejmutí tažné koule

�  Nejnovější odpojitelné tažné zařízení fi rmy Bosal.

�  Odnímatelné tažné zařízení, které představuje snadné řešení pro každého řidiče.

�  Když je tažná koule odpojena, je systém Ecofi t prakticky skrytý.

�  Tažná koule může být namontována a demontována během několika sekund.

�  Ecofi t systém je jednoduchý, bezpečný a spolehlivý. 

Automatický systém – připevnění a odpojení tažné koule jedním pohybem

�  Tyto systémy jsou vertikálně a horizontálně odnímatelné.

AK6 – Vertikální

�  jestliže je tažná koule odpojena, je systém celkově neviditelný

�  plocha pro zásuvku je otočná a je skryta za nárazníkem (pokud není používána)

�  tažná koule může být uzamčena proti zlodějům

AK4 – Horizontální

�  plocha pro zásuvku je otočná a je skryta za nárazníkem (pokud není používána)

�  tažná koule může být uzamčena proti zlodějům

TAŽNÁ ZAŘÍZENÍ

Vlastnosti odpojitelných systémů Bosal

ECOFIT
AUTOMATICKÝ

SYSTÉM

NE Neviditelný ANO

ANO
Jednoduchá a snadná 

manipulace
ANO

ANO Bezpečnost a spolehlivost ANO

ANO Čistota ANO

NE Možnost uzamčení ANO

ANO SPZ zůstává viditelná ANO

ANO
Mohou být upevněny 

nosiče kol
ANO

ANO Splňují normy EU ANO

JISTOTA V SORTIMENTU INTER CARS
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je nedílnou součástí vozidla a je neodmontovatelná.

estovací technologie nejvyšší úrovně.

tažná zařízení jsou vhodná pro tažení těžkých a velkých nákladů.

učována pro komerční a terénní vozidla.

druh umožňující jednoduché odejmutí tažné koule

dpojitelné tažné zařízení fi rmy Bosal.

é tažné zařízení, které představuje snadné řešení pro každého řidiče.

á koule odpojena, je systém Ecofi t prakticky skrytý.

může být namontována a demontována během několika sekund.

m je jednoduchý, bezpečný a spolehlivý. 

systém – připevnění a odpojení tažné koule jedním pohybem

y jsou vertikálně a horizontálně odnímatelné.

lní

žná koule odpojena, je systém celkově neviditelný

ásuvku je otočná a je skryta za nárazníkem (pokud není používána)

může být uzamčena proti zlodějům

ntální

ásuvku je otočná a je skryta za nárazníkem (pokud není používána)

může být uzamčena proti zlodějům

nosti odpojitelných systémů Bosal

AUTOMATICKÝ
SYSTÉM

Neviditelný ANO

Jednoduchá a snadná

Obj. číslo Typ automobilu Typ tažného zařízení Cena

Škoda Fabia

BOS026-691 00–07, hatchback šroubové provedení 2 289

BOS026-694 00–07, hatchback Ecofi t 2 850

BOS044-641 01–07, kombi šroubové provedení 2 690

BOS044-644 01–07, kombi Ecofi t 3 290

Škoda Felicia

BOS021-082 94–01, hatchback šroubové provedení 1 966

BOS021-291 95–01, kombi šroubové provedení 1 966

Škoda Octavia I

BOS027-491 96–, hatchback, kombi šroubové provedení 2 185

BOS027-494 96–, hatchback, kombi Ecofi t 5 363

Škoda Octavia II

BOS033-491 04–, hatchback, kombi šroubové provedení 3 150

BOS033-494 04–, hatchback, kombi Ecofi t 3 890

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

Jan Zahrádka
Produktový manažer
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Diagnostická zařízení renomované spo-

lečnosti TEXA si našla své pevné místo 

v sortimentu společnosti Inter Cars. Již 

více než rok nabízí naše společnost špič-

kové přístroje z dílny této italské fi rmy. 

V tomto čísle vám představíme novinku 

– zařízení s jednoduchým a výmluvným 

názvem OBD LOG. K čemu tato malá, ne-

nápadná věcička slouží?

Všichni víme, že některé chyby nastávají 

pouze za zvláštních podmínek. Problémy 

jako ztráta výkonu při určitém rozsahu 

otáček nebo varovná světla a snímače 

ukazující chyby jen v určité chvíli. Tyto 

problémy je téměř nemožné v dílně vy-

řešit.

Novinka od společnosti TEXA vám tento 

problém pomůže vyřešit. Toto inovativní 

zařízení se zasune do diagnostické zásuv-

ky vozidla a zaznamenává všechny para-

metrické hodnoty a chyby generované 

EOBD protokolem.

OBD LOG zaznamenává všechny takové-

to chyby na interní čip. Poté jednoduše 

propojíme USB kabelem OBD LOG s PC 

a díky programu IDC3 Suite zjistíme záva-

du. Tento software byl speciálně vyvinut 

pro prezentování každé jízdy, díky čemuž 

budete schopni identifi kovat, kde a kdy 

přesně chyba nastala.

Stačí OBD LOG jednoduše připojit k va-

šemu vozu. Automaticky začne záznam 

všech potřebných dat, zatím co řidič vo-

zidlo používá běžným způsobem. Přístroj 

je vybaven cyklickou pamětí, která zapi-

suje novější data místo starších (není-li 

zjištěna žádná závada).

OBD LOG se vkládá přímo do OBD zá-

suvky vozidla a nemá žádný vliv na chod 

vozidla. Jeho malé rozměry a fakt, že je 

absolutně automatický, znamenají, že jej 

můžete nainstalovat na jakýkoli typ vozi-

dla (Euro 2 nebo novější pro benzinová 

vozidla a Euro 4 nebo novější pro naftové 

motory) a jednoduše jej můžete nechat 

zaznamenávat parametry po několik dnů 

nebo dokonce týden.

• Objednací číslo: TEX Z05910

• Diagnostická zásuvka vozidla: OBD

•  Kompletní elektronická a mechanic-

ká kompatibilita s EOBD standardem

•  Podporované protokoly: J1850-41.6, 

J1850-10.4, ISO9141-2 K/L, CAN (Con-

trol Area Network ISO 11898)

•  Napájení: 12 V z OBD konektoru, USB 

konektor PC

• Procesor: ARM 32-bit Cortex-M3

• DRAM: 256 KB

• Vnitřní paměť: 2 048 KB

• Vzorkování: 5 sekund

•  Doba nahrávání: 90 hodin, 8 parame-

trů, 5-ti sekundové vzorkování

• Rozměry: 23 x 45,5 x 28,2 mm

• Pracovní teplota: –40 °C / +85 °C

• Váha: 25 g

• PC připojení: kabel 1.0 USB

• Software: IDC3 PC Suite

•  Operační systém: Windows Vista, Win-

dows XP, Windows Server 2000 SP4

•  Nahrávané parametry: všechny para-

metry ovládané EOBD protokolem

•  Detekce závad: všechny závady dete-

kované EOBD protokolem
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Technické podrobnosti:

Alex Jindra
Produktový manažer

srpen
2008

jaro
2010Prodejní tip

48



Dlouho očekávaná nabídka diagnostiky Delphi TRUCK spatřila světlo světa a stala se součástí nabídky Inter 

Cars pro nové i stávající majitele diagnostiky DELPHI.  Na následující stránce vám přiblížíme varianty nabídky 

a výhody, které získáte nákupem diagnostiky Delphi TRUCK.

Koupí produktu získáváte:
�  Diagnostiku nákladních vozů, přívěsů, autobusů a leh-

kých užitkových vozidel v jednom softwarovém balíku.
� Rozšířené ECU a pokrytí funkcí pro každou aplikaci.
�  Pokrytí evropských výrobců automobilů: nákladní vozy 

(DAF, Iveco, MAN, Mercedes, Renault Trucks, Scania, Vol-
vo Trucks), přívěsy (Haldex, Knorr, Wabco) a lehká užit-
ková vozidla (Chevrolet, Citroën, Dacia, Fiat, Ford, Hy-
undai, Isuzu, Kia, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, 
Opel/Vauxhall, Peugeot, Renault, Seat, Škoda, Toyota, 
Volkswagen).

�  Pro nové zákazníky: Z následující nabídky si vyberete 
hardwarové řešení, které nejvíce vyhovuje vašim potře-
bám. K tomuto zařízení si můžete dokoupit roční licenci 
CAR (diagnostika osobních vozidel), roční licenci TRUCK 
(diagnostika nákladních vozidel) nebo obě. V případě, že 
je k danému hardwaru v tabulce pouze možnost CAR, 
není možné tento HW rozšířit o diagnostiku nákladních 
vozidel. Licence CAR a TRUCK lze objednávat nezávisle 
na sobě, vždy mají roční platnost od momentu objed-
nání.

�  Pro současné zákazníky: Pokud vlastníte hardware, 
ke kterému je podle tabulky možné objednat licenci 
TRUCK, stačí, když si u Inter Cars objednáte samotnou 
TRUCK licenci pod daným kódem. Nerozhoduje, zda 
máte aktivní licenci CAR. 

Doplňkové informace:
�  Licence TRUCK a CAR jsou na sobě nezávislé. Můžete je 

používat současně, nebo každou zvlášť.
�  Vlastnictví roční licence (TRUCK/CAR) vás opravňuje 

k aktualizacím vašeho zařízení, které byly vydány v prů-
běhu platnosti vaší licence.

�  Minimálně 3 aktualizace během 12měsíčního období.
�  Různé metody aktualizace: CD, Internet, SD-karta (PDA).
�  Všechny produkty jsou testovány s ECU před expedicí.
�  Zařízení můžete používat i po skončení platnosti licence, 

nemáte ale možnost aktualizace.

Příslušenství:
�  Nutné pro práci na všech před-EOBD (16-pin) vozi-

dlech. Následující kabely jsou dostupné jako sady 
nebo samostatně tak, aby to co nejvíce vyhovovalo
vašim potřebám:

–   Užitková vozidla: 2+2-pin VAG, 14 a 38-pin Merce-
des, 3-pin Fiat, první generace Ford / VAG / Volvo, 
8-pin Volvo.

–   Nákladní vozidla: 30-pin Iveco, 16-pin Scania, 12 
a 37-pin MAN, 12-pin Renault Trucks

–   Přívěsy: 4-pin Haldex, 4-pin Haldex ECU, 7-pin
Knorr/Wabco přívěsy.

Co potřebuji pro diagnostiku nákladních vozů?
� Zařízení s malým VCI modulem
� Licenci TRUCK
� 16pinový kabelový adaptér pro nákladní vozy.

DIAGNOSTIKA TRUCK
pro nové i současné majitele

produktu získáváte:

g )

vé zákazníky: Z následující nabídky si vy

ý
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100% kvalita za skvělou cenu
– Bosch Exchange

Kvalita moderních osobních a užitkových 

vozidel se v posledních letech neustále 

zlepšuje. Díky vyšší životnosti jednotli-

vých dílů se závady komponentů vyskytují 

až při vyšším stáří vozidel. Potom zákaz-

ník požaduje opravu odpovídající hodnotě 

vozidla.

Bosch nabízí pod obchodním názvem Bosch 

Exchange  řidičům a dílnám repasované dí-

ly jako alternativu pro levnější opravu při 

zajištění optimální kvality. Anglický výraz 

Exchange přitom reprezentuje výměnný 

program, který je k dispozici na celém světě, 

a česky toto slovo znamená výměna. Než re-

pasované díly obdrží pečeť Bosch Exchange, 

jsou nahrazeny veškeré vadné komponenty 

a díly podléhající opotřebení. Repasované 

díly jsou podrobeny rozsáhlým kontrolním 

testům ve výrobním závodě. U těchto zkou-

šek Bosch zajišťuje stejně vysoké standardy 

kvality, jaké platí také pro výrobu nových dílů 

Bosch pro prvovýbavu. Rozsáhlé know-how 

z prvovýbavy přitom zajišťuje, aby zkušenosti 

a vylepšení u nových dílů byly začleněny také 

do procesu opravy starých dílů. Proto Bosch 

poskytuje pro všechny výrobky v programu 

Exchange stejnou  záruku jako na nové dí-

ly. V případě, že ve výrobním závodě není 

dostatek dílů pro opravu starých výrobků, 

je automaticky do balení Exchange zabalen 

nový výrobek.

V programu Exchange nabízí firma Bosch 

repasované díly v 21 různých produktových 

skupinách z oblasti startérů, alternátorů, vstři-

kování zážehových a vznětových motorů, 

zapalování a brzdových systémů. Spektrum 

dílů zahrnuje například řídicí jednotky, roz-

dělovače, brzdové třmeny, ale také nové 

systémy vznětových motorů, jako čerpadla 

Common Rail a injektory. Program obsahuje 

i často poptávané měřiče hmotnosti vzdu-

chu (s vyhřívaným drátem).

Pro bezproblémové a nekomplikované zpra-

cování starých dílů zajišťuje Bosch sběrný 

systém starých dílů. Každý díl v programu 

Exchange má svojí vlastní zálohu, která je 

automaticky přiúčtována k prodejní ceně 

při prodeji. Při vrácení starého dílu je záloha 

zákazníkovi vrácena (nejčastěji formou dob-

ropisu). Samozřejmě starý díl musí splňovat 

určité podmínky – informace najdete v kata-

logu „Dodatek k seznamu vrácených dílů pro 

dílenskou výměnu“. Důležité je zpětné zaslá-

ní celého dílu v originálním kartonu (Back in 

Box). Tím je zaručeno rychlé a čisté zpraco-

vání starých dílů a je také předpokladem pro 

vrácení zálohy. Navíc systémem Back in Box 

odpadá složitá likvidace obalů.

Výrobky v programu Bosch Exchange jsou 

k dispozici pro vozidla všech důležitých vý-

robců vozidel. Vysoké pokrytí trhu je zaruče-

no, protože se neustále aktualizuje a rozšiřuje 

nabídka Bosch Exchange.

Martin Pšenička

Výhody Bosch Exchange:
• cenová dostupnost

• stejná záruka jako na nové zboží

• stejná kvalita a stejné přezkoušení funkcí jako u dílů pro prvovýbavu

• 100% náhrada všech vadných dílů a dílů podléhajících opotřebení 

• nekompromisní použití nových dílů, pokud již nelze dosáhnout u výrobků 

seřizovací hodnoty odpovídající prvovýbavě

• úspora materiálů a energií 

• přispíváte k ochraně životního prostředí
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Proč žhavicí svíčky
Bosch Duraterm?

Nejprodávanějšími žhavicími svíčkami 

Bosch jsou žhavicí svíčky řady Duraterm. 

Odlišují se konstrukcí a tím i odvozenými 

možnostmi použití. Čtyři objednací čísla 

pokrývají cca 90 % vozového parku osob-

ních aut v ČR a SR.

Ve žhavicí trubičce žhavicí svíčky je umís-

těna regulační šroubovice. Regulační 

šroubovice z materiálu Duraterm (Bosch 

patent) umožňuje velmi rychle zahřát top-

nou šroubovici a udržuje konstantní teplo-

tu ve fázi po ukončení žhavení. Proto může 

žhavicí svíčka zůstat zapnuta až 3 minuty 

po startu. Tímto následným žhavením se 

podstatně snižují emise škodlivých látek, 

kouřivost a hlučnost vznětových motorů 

krátce po startu.

Regulační šroubovice ve žhavicí svíčce ome-

zuje proud a teplotu v topné zóně. V minu-

losti se pro tyto účely používal většinou čistý 

nikl. Firmou Bosch patentovaná slitina Co8Fe 

způsobuje, že regulační šroubovice ve žhavi-

cí svíčce Duraterm propouští při teplotách 

400 °C a vyšších větší proud pro vznik tepla 

v porovnání s obvyklou niklovou regulační 

šroubovicí. Potřebné spouštěcí teploty se te-

dy dosáhne rychleji a s vlastní regulací se tato 

teplota udrží v přípustné oblasti.

Poniklované těleso zamezuje „zakousnutí“ 

v hlavě válců a žhavicí svíčku lze bez problé-

mů vyměnit i po delší době. Žhavicí trubička 

z materiálu Inconel 601 je mimořádně odolná 

vůči korozi, což zaručuje vysokou životnost. 

Přesnou polohu spirál zajišťují pouze lasero-

vé sváry mezi regulační a topnou šroubovicí. 

Výsledkem je rovnoměrné zahřátí, optimál-

ní chování při startu a zamezení „výpadku“ 

svíčky. Regulační šroubovice z Duratermu 

zkracuje předžhavení a umožňuje následné 

žhavení žhavicích svíček.

Žhavicí svíčka Duraterm Chromium 

– žhavicí svíčka s 3letou zárukou

Stejně jako všechny jiné svíčky Bosch-

-Duraterm zajišťuje také tento typ dosaže-

ní teploty 850 °C již za čtyři sekundy. Vyšší 

životnost svíček Duraterm Chromium je za-

jištěna použitím vysoce kvalitního materiálu 

žhavicí trubičky – slitiny niklu a chromu, která 

se vyznačuje podstatně vyšší odolností vůči 

oxidaci.

Stejně jako u běžných žhavicích svíček 

Duraterm je také u typu Chromium srdcem 

regulační spirála z firmou Bosch patentova-

né speciální slitiny kobaltu se železem, jejíž 

elektrický odpor silně roste se stoupající tep-

lotou.

Martin Pšenička

� HighSpeed-Duraterm 2005     � Duraterm 1990     � Standard 1958            Standardní teplota
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Výfukové systémy zcela jistě patří mezi 

významné náhradní díly pro náklad-

ní automobily. Proto bychom vám rádi 

představili specialistu na výfukové systé-

my – fi rmu Dinex A/S.

Dinex A/S byl založen jako rodinná fi rma 

roku 1982 v Dánsku, kde se také nachází 

hlavní sídlo fi rmy a část výroby. Další vý-

robní pobočky byly postupně založeny 

ve Velké Británii, Německu, Rusku a Litvě.

S nabídkou více než 6 000 položek je Di-

nex předním evropským výrobcem vý-

fukových systémů pro nákladní vozidla, 

autobusy a menší užitková vozidla. V sou-

časné době disponuje 800 zaměstnanci.

Nabídka výfukových systémů je určena 

pro všechny nákladní automobily, jako 

jsou SCANIA, MERCEDES, VOLVO, DAF, 

IVECO, RENAULT, MAN a další. Produkty 

jsou dodávány jak do prvovýroby, tak pro 

aftermarket.

Kromě tlumičů výfuku dodává Dinex také 

řadu univerzálních dílů, jako jsou trubky, 

spony, kolena, ohebné trubky a další. 

Díky svým moderním výrobním závo-

dům a použitím nejnovějších výrobních 

metod je tato společnost schopna vyrá-

bět výfukové systémy efektivně, při zajiš-

tění nejvyšší kvality požadované normou 

ISO 9001. 

Výfukové systémy jsou vyráběny z kva-

litních aluminizovaných ocelí (Aluzink 

B500A), čímž je zabezpečena odolnost 

vůči vysokým teplotám a také korozi, což 

je u výfukových systémů nejdůležitější.

Aluzink je pro srovnání 6x odolnější než 

běžné pozinkované plechy, a to i v přípa-

dě, že je poškozeno pokovení hliníkem. 

Aluzink brání v šíření koroze. Prostřednic-

tvím vlastního zkušebního střediska je 

zajištěno, že jsou tlumiče výfuku v soula-

du s požadavky na originální díly a splňují 

podmínky hlučnosti a emisních norem.

Objednací 

číslo

Originální 

číslo
Popis

Akční 

cena

DIN80451 1676496 tlumič výfuku VOLVO FH12-16, VOLVO FL12 4 030

DIN64456 5010213020 tlumič výfuku RENAULT Premium 4 899

DIN50461 970 490 00 01 tlumič výfuku MERCEDES ATEGO 1017 4 300

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

Rádi bychom vás seznámili s italskou 

společnosti C.E.I., která je lídrem v sekto-

ru aftermarketových dílů do převodovek 

a diferenciálů a patří mezi významné do-

davatele společnosti Inter Cars.

Společnost C.E.I. – Costruzione Emiliana 

Ingranaggi SpA byla založena v roce 1969 

v Bologni a její výrobky byly vždy spoje-

né se zárukou nejvyšší kvality. Během své 

40leté činnosti se společnost C.E.I. stala 

známou neustále se rozvíjející fi rmou, 

která nabízí spolehlivou kvalitu za příz-

nivou cenu. V současné době vyváží své 

výrobky do více než 65 zemí světa napříč 

5 kontinenty.

C.E.I. sídlí v objektu o rozloze více než 

15 000 m2, kde probíhá zpracování nových 

projektů, výroba a kontrola kvality. Ve fi r-

mě pracuje více než 150 zaměstnanců. 

C.E.I. byla vždy spojena s výrobou dílů do 

převodovek a diferenciálů a svojí nabíd-

kou dokáže pokrýt téměř všechny typy 

nákladních vozidel. Za účelem uspokojení 

požadavků zákazníků se společnost C.E.I. 

rozhodla rozšířit svůj sortiment o díly brzd 

a tyče řízení.

Ve skladech společnosti C.E.I. je k dispozi-

ci více než 600 000 položek a každý rok 

je nabídka rozšiřována přibližně o dalších 

300 položek. Společnost C.E.I. SpA je certi-

fi kována dle TÜV a vyhovuje požadavkům 

UNI EN ISO 9001:2.800.  

Pro podrobnější informace a konkrétní 

nabídku kontaktujte nejbližší pobočku IC.

Objednací 

číslo

Originální 

číslo
Popis Cena

194502 7174570 soukolí 13 x 43 IVECO E.Cargo 75E15 11 798

194517 7174574 soukolí 12 x 43 IVECO E.Cargo 75E15 11 798

175200 1308616 skříň diferenciálu SCANIA 10 680

198967 3095835 sada opravárenská diferenciálu VOLVO FH12 15 968

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

Michal Holík 
Produktový manažer LKW

Michal Holík 
Produktový manažer LKW
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Mercedes Benz Actros – výběr položek 
Objednací číslo Popis Originální číslo

LUC GDB5067 deska brzdová TRW přední 29108 MERCEDES Actros, SCANIA 124, SAF 002 420 49 20
440-1139EY-1 hlavní světlomet levý MERCEDES ACTROS I 941 820 27 61
440-1139EY-2 hlavní světlomet pravý MERCEDES ACTROS I 941 820 28 61
04.00401 hlavní světlomet levý MERCEDES ACTROS II 943 820 01 61
04.00402 hlavní světlomet pravý MERCEDES ACTROS II 943 820 02 61
NIS 62791A chladič vody 1015x810x40 MERCEDES Actros 1843 942 500 12 03
02-ME006 kotouč brzdový přední a zadní 430x45x132,5  MERCEDES 1840-1843 Actros, Axor 942 421 09 12
SWF 132702 lišta stírací  700mm SWF MERCEDES Actros 339 701 81 70
ERH5000010 nádrž paliva 500 litrů (640x560x1550) hliník MERCEDES Actros 942 470 05 01
KA 625375AM posilovač spojky MERCEDES Actros 000 254 00 47
013.207-00 pouzdro stabilizátoru přední MERCEDES 4143 Actros 000 323 74 85 
AUG01045 pouzdro stabilizátoru zadní pryžové 48x74x57 MERCEDES 1840 Actros, MERCEDES 1843 Actros 904 180 00 09
VAL827025 sada opravárenská spojky MERCEDES Actros VALEO 020 250 86 01
3400 122 801 sada opravárenská spojky MERCEDES Actros SACHS 020 250 86 01
CB0101 tlumič pérování kabiny MERCEDES Actros 942 890 31 19
CB0100 tlumič pérování kabiny MERCEDES Actros 942 890 28 19
1.40 293 tlumič výfuku MERCEDES 1840-1843 Actros 941 490 11 01
T1197 tlumiče pérování, přední osa MERCEDES Actros 005 323 91 00
T5171 tlumiče pérování, zadní osa MERCEDES Actros 006 326 30 00
DIN53252 trubka výfuku vstupní 2. díl MERCEDES 1840-1843 Actros 942 490 30 19
K 003800 třmen brzdový levý KNORR-BREMSE Actros, Axor, Atego
K 003799 třmen brzdový pravý KNORR-BREMSE Actros, Axor, Atego
AE 4510 ventil čtyřcestný jistící KNORR-BREMSE MERCEDES 1840 Actros 003 431 57 06
934 705 005 7 ventil čtyřcestný jistící WABCO MERCEDES 1840 Actros 003 431 54 06
OX168D OEKO vložka čističe oleje motoru KNECHT MERCEDES 1840 Actros 541 180 00 09
KX80D OEKO vložka čističe paliva KNECHT MERCEDES 1840 Actros 541 090 00 51
AM 465/2 vložka čističe vzduchu motoru FILTRON MERCEDES Actros 003 094 24 04
LX506 vložka čističe vzduchu motoru KNECHT MERCEDES Actros 003 094 24 04

V minulém čísle IC Journalu jsme vám 

představili některé položky pro nákladní 

vozidla VOLVO řady FH. Nyní si vás dovo-

lujeme informovat o několika zajímavých 

položkách pro Mercedes Benz Actros. 

Ceny a kompletní nabídku pro vozidla MB 

Actros, která obsahuje přes 2 500 pozic, 

získáte na našich pobočkách.

Mercedes BenzMercedes Benz
ActrosActros

Michal Holík 
Produktový manažer LKW
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Objednací

číslo

Originální

číslo
Popis

Akční
cena

04-BP007 0509705291 klíč brzdový L 733 mm BPW 624
04-BP008 0509705301 klíč brzdový P 733 mm BPW 624
04-SA007 2262110301 klíč brzdový L 719 mm SAF 1 307
04-SA008 2262110201 klíč brzdový P 719 mm SAF 1 307
04-MA001 81503010112 klíč brzdový P 541 mm MAN F16, MAN F19 580
04-MA002 81503010113 klíč brzdový L 541 mm MAN F16, MAN F19 580

Objednací

číslo

Originální

číslo
Popis

Akční
cena

WP-MN117 51065007066 čerpadlo vodní MAN TGA 18.310, MAN TGA 18.360 5 800
WP-SC105 1365841 čerpadlo vodní SCANIA 144 1680

Objednací

číslo

Originální

číslo
Popis

Akční
cena

VAL156200 81252256544 svítilna zadní L 8dílná MAN 1 350
VAL156210 81252256545 svítilna zadní P 8dílná MAN 1 350
VAL056500 81252296059 kryt zadní skupin. svítilny L 8dílná MAN 630
VAL056510 81252296060 kryt zadní skupin. svítilny P 8dílná MAN 630
VAL159010 7420802346 svítilna zadní L 8dílná RENAULT, VOLVO 1 376
VAL159020 7420802350 svítilna zadní P 8dílná RENAULT, VOLVO 1 376
VAL059000 7420802418 kryt zadní skupin. svítilny L + P 8dílná RENAULT 581

Objednací

číslo

Originální

číslo
Popis

Akční
cena

BR 9151 ventil ABS KNORR 1 625

Objednací

číslo

Originální

číslo
Popis

Akční
cena

9018700019 Z/T 1376910, 1421061
pero zadní P SCANIA 114, SCANIA 94,

SCANIA 144, 2 listy
5 550

Objednací

číslo

Originální

číslo
Popis

Akční
cena

5002-03-0092P 20427804 měch pérování kompletní VOLVO FH12 verze II 2 060
5002-03-0094P 20374510 měch pérování kompletní VOLVO FH12 2 193

Objednací

číslo

Originální

číslo
Popis

Akční
cena

ERH5003116-1 1517308
nádrž paliva 600 litrů (700 x 670 x x 1515 mm)

hliník SCANIA
20 320

ERH5003693 20503510
nádrž paliva 610 litrů (689 x 710 x 1520 x

x 1520 x 148 mm) hliník tvar „D” VOLVO   
19 123

Uvedené akční ceny jsou v Kč bez DPH. Změna cen vyhrazena. Pozn.: Ilustrační fotografi e

LKW
akční nabídka
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Popis Objednací číslo Aplikace Cena

Olejový fi ltr 0 451 403 077 Volvo řada FM, 12 800 ccm 240

Olejový fi ltr 0 451 105 067 Renault Truck řada C, 9 839 ccm 222

Olejový fi ltr 0 451 301 207 Man M 90 316

Vzduchový fi ltr 1 457 429 969 MAN F 90 1 250

Vzduchový fi ltr 1 457 429 975 IVECO P/PA 980

Palivový fi ltr 1 457 434 419 DAF 95XF 314

Palivový fi ltr 1 457 434 421 Renault Magnum, 12 000 ccm 460

Kabinový fi ltr 1 987 432 153 Scania řady P, G, R, T 675

Kabinový fi ltr 1 987 432 152 DAF 95XF 630

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

Filtry pro užitková vozidla

Všechna užitková vozidla mají v současnosti 

značně složitou techniku, ve které hrají fi ltry dů-

ležitou roli. Jsou rozhodující pro výkon a hospo-

dárnost, spolehlivost a životnost celého vozidla. 

Společnost Bosch má jako dodavatel systémů pro 

kompletní management vozidla k dispozici roz-

sáhlé know-how ve všech oblastech fi ltrů. Bosch 

totiž nejen že vyvíjí jednotlivé díly, ale také celé 

systémy, a proto přesně ví, jaké fi ltry jsou opti-

mální pro konkrétní motory. Všechny fi ltry Bosch 

odpovídají požadavkům, které stanovují výrobci 

v oblasti fi ltrů pro prvovýrobu. Kvalitu dokazu-

je také skutečnost, že byly fi ltry Bosch v letech 

2007, 2008 a 2009 zvoleny německými profesio-

nálními řidiči jako nejlepší fi ltry roku.

U užitkových vozidel neexistují žádné kompro-

misy. Proto nabízí Bosch kompletní program pro 

všechny běžné typy užitkových vozidel a jejich 

motory. Díky rozsáhlé systémové kompetenci 

společnosti Bosch je pak zajištěno, že jsou fi ltry 

ideálně přizpůsobeny všem komponentům vo-

zidla. V nabídce společnosti Inter Cars naleznete 

celé spektrum fi ltrů Bosch pro užitková vozidla.

Jiří Hron
Produktový manažer

1355

jaro
2010 Prodejní tip





VYBERTE SI SPRÁVNÝ OLEJ

NOVÉ PORTFOLIOPŮVODNÍ PORTFOLIO

PLNĚ SYNTETICKÉ OLEJE

Shell Helix Ultra Extra 5W-30

Shell Helix Ultra 0W-40

Shell Helix Ultra 5W-30

Shell Helix Ultra 5W-40

Shell Helix Diesel Ultra 5W-30

Shell Helix Ultec 0W-40
OLEJE NA SYNTETICKÉ BÁZI

Shell Helix Plus 5W-40

Shell Helix Plus VB 10W-40

Shell Helix Diesel Plus VA 5W-30

Shell Helix Diesel Plus 10W-40

Shell Helix F 5W-30

Shell Helix Premium 5W-40

Shell Helix Premium 10W-40
MINERÁLNÍ OLEJE

Shell Helix Super 15W-40

Shell Helix 15W-40

PLNĚ SYNTETICKÉ OLEJE

Shell Helix Ultra Extra 5W-30

Shell Helix Ultra 0W-40

Shell Helix Ultra 5W-30

Shell Helix Ultra 5W-40

Shell Helix Diesel Ultra 5W-30

Shell Helix HX8 5W-40
OLEJE NA SYNTETICKÉ BÁZI

Shell Helix HX7 5W-40

Shell Helix HX7 AV 10W-40

Shell Helix Diesel HX7 AV 5W-30

Shell Helix Diesel HX7 10W-40

Shell Helix HX7 AF 5W-30

Shell Helix HX6 5W-40

Shell Helix HX6 10W-40
MINERÁLNÍ OLEJE

Shell Helix HX5 15W-40

Shell Helix HX3 15W-40

od jarní sezóny v novém



V období podzimu vrcholí na mnoha po-

lích ČR sklizeň rozmanitých agroplodin, 

a to za pomoci nejrůznější zemědělské 

techniky, včetně té dopravní. U jedné 

z takových akcí pro cukrovar v Dobrovici 

byl přítomen i náš fi remní čtvrtletník IC 

Journal.

V oblasti sklápěcích návěsů má v součas-

né době společnost Inter Cars potěšení 

přivítat nejen ty zákazníky, kteří si vel-

koobjemové návěsy přímo zakoupili, ale 

také ty, kteří se rozhodli přijmout nabídku 

pronájmu našich návěsů za velmi výhod-

ných podmínek. Využili jsme této vzácné 

příležitosti a požádali o krátký rozhovor 

Martina Kroupu, majitele pražské spo-

lečnosti Martin Kroupa – autodoprava, 
spol. s r. o., který nám ochotně poskytl 

základní informace o činnosti jeho fi rmy.

Naše úvodní otázka bude směřovat 

k tomu, co tvoří hlavní náplň vaší podni-

katelské činnosti.

Hlavním předmětem činnosti naší fi rmy je 

přeprava, následné ukládání a nakládání 

s veškerým očkovým odpadem. Dále se za-

býváme přepravou i jiných komodit. Rovněž 

se věnujeme čistění veřejných komunikací, 

a to jak pro potřeby soukromých subjektů, 

tak i pro potřeby obcí.

Co konkrétně máte na mysli pod pojmem 

„přepravou i jiných komodit“?

Naše společnost se zabývá přepravou veške-

rých sypkých materiálů v rámci území celé 

České republiky již více než 10 let. Navázala 

na dlouholetou rodinnou tradici v podniká-

ní, zejména v zabezpečování kampaňové 

přepravy pro širokou obec cukrovarů – od 

cukrovaru v Úžicích, Modřanech či Mělníku 

až k dnešnímu již největšímu cukrovaru v ČR 

v Dobrovici. Na tuto tradici přepravy v obdo-

bí sezonních řepných kampaní navazujeme 

do současné doby.

Mezi další podnikatelské činnosti naší spo-

lečnosti se řadí doprava výkopové zeminy, 

včetně nakládky a ukládky na skládkách, 

a také následná rekultivační činnost. K tomu-

to účelu máme v současné době k dispozici 

ukládky materiálu na celém území ČR.

Za zmínku dále stojí přeprava stavebních 

strojů a nadrozměrných nákladů až do 

hmotnosti 48 tun a 18 metrů délky či servi-

sování nákladních i osobních vozidel všech 

značek.

V tomto vámi popisovaném typu podni-

katelské činnosti se zcela jistě neobejdete 

bez odpovídající přepravní techniky. Kte-

rou z nich využívá vaše společnost?

Pro tyto účely disponujeme 14 velkoobje-

movými vozidly značky Iveco. V případě po-

třeby máme k dispozici další velkoobjemové 

vozy našich, dlouhodobou spoluprací pro-

věřených, smluvních partnerů.

Pro potřeby řepných kampaní jsem se roz-

hodl zvolit cestu krátkodobého nájmu vel-

koobjemových sklápěcích návěsů. V tomto 

roce padla má volba poprvé na celohliníko-

vé sklápěcí návěsy značky Inter Cars, které 

svými skvělými technickými parametry, ale 

rovněž i nabízenou cenou nájmu a zajiště-

nými servisními službami naplňují mé poža-

davky beze zbytku.

Kdy a z jakého informačního zdroje jste 

byl o naší nabídce nájmu sklápěcích ná-

věsů informován?

Na přesný čas si už nyní nevzpomenu, snad 

tomu bylo někdy na počátku léta letošní-

ho roku. Po předcházejícím informačním 

emailu jsem navštívil webové stránky vaší 

společnosti Inter Cars, kde základní informa-

ce o této nabídce zájemcům poskytujete. 

Následný postup už byl velmi jednoduchý 

a přímočarý – uskutečněný kontakt na vaše 

obchodní oddělení, akceptace mých poža-

davků, podpis smlouvy s dohodnutými pod-

mínkami, příprava a převzetí návěsů. Zcela 

bezproblémová obchodní operace.

Přepokládáte využití služeb společnosti 

Inter Cars i v budoucnosti?

Zcela jednoznačně. Pro příští rok 2010 s vy-

užitím vašich služeb opětovně počítám. 

A v případě zvažování nákupu nových vel-

koobjemových návěsů společnost Inter Cars 

v mém interním výběrovém řízení rozhodně 

chybět nebude. Vaši účast s potěšením uví-

tám.

Děkujeme za poskytnutý rozhovor a pře-

jeme vám osobně i vašim zaměstnancům 

mnoho osobních a především pracovních 

úspěchů.
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Celosvětově No.1*

www.ngk-europe.com

Dodáváno do prvovýroby: Alfa Romeo · AMG Mercedes · Aston Martin · Audi · Bentley · BMW · Citroën · Daewoo · Daihatsu 

DaimlerChrysler · Ferrari · Fiat · Ford · General Motors · Honda · Hyundai · Isuzu · Jaguar · Kawasaki · Kia · Lancia · Lexus · Lotus

Maserati · MCC (SMART) · Mazda · Mitsubishi · Nissan · Opel · Peugeot · Renault · Rolls-Royce · Rover · Saab · Seat · Skoda 

Subaru · Suzuki · Toyota · VW · Volvo 

*celosvětově nejprodávanější zapalovací svíčka



ZNÁTE
SVÁ PRÁVA ?

VAŠE VOZIDLO 

www.r2rc.eu
PRO VÍCE 

INFORMACÍ 

TENTO PLAKÁT ČTĚTE V KONTEXTU S DOPROVODNÝM LETÁČKEM

v autoservisu dle vlast�
ního výběru

s autodíly dle vlastního
výběru

od prvého dne, a to i v
průběhu záruční doby

Podle současné evropské
legislativy máte právo

servisovat váš auto�
mobil :

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



Březen 2010

3. března (středa)

·  podání vyúčtování daně vybírané srážkou za 

kalendářní rok 2009 správci daně

15. března (pondělí)

·  odvedení (*) čtvrtletní zálohy na daň z příjmů 

(u poplatníků, jejichž poslední známá daňová 

povinnost překročila 150 000 Kč a zdaňovacím 

obdobím je kalendářní rok; právnické osoby s jiným 

zdaňovacím obdobím povinné zálohou mají tento 

termín 15. dne třetího měsíce zdaňovacího období)

·  podání hlášení platebního zprostředkovatele 

o vyplacení příjmů úrokového charakteru tzv. 

skutečnému vlastníkovi ve zdaňovacím období 

2009, podle § 38fa zákona o daních z příjmů; platí 

pro poplatníky, jejichž zdaňovacím obdobím je 

kalendářní rok, hlášení se obecně podává ve lhůtě 

do 15 dnů třetího kalendářního měsíce po skončení 

zdaňovacího období

16. března (úterý)

·  podání výkazu Intrastat elektronicky podle 

vyhlášky č. 201/2005 Sb. za únor (u plátců, kteří 

překročili stanovené limity pohybu zboží do 

a z jiných zemí EU); při podání v papírové podobě je 

lhůta pro doručení výkazu 12. března (pátek)

22. března (pondělí)

·  odvedení (*) zdravotního a sociálního pojištění 

za zaměstnance za únor

·  odvedení (*) zálohy na daň z příjmů ze závislé 

činnosti sražené z mezd za únor

25. března (čtvrtek)

·  podání přiznání k DPH za únor (u plátců s měsíčním 

zdaňovacím obdobím)

·  odvedení (*) DPH za únor (u plátců s měsíčním 

zdaňovacím obdobím)

·  podání souhrnného hlášení za únor (u plátců, 

kteří v daném měsíci uskutečnili plnění uvedená

v § 102 odst. 1 ZDPH)

31. března (středa)

·  podání přiznání k dani z příjmů právnických 

osob za zdaňovací období 2009 (u poplatníků, jimž 

přiznání nezpracovává daňový poradce na základě 

plné moci, ani nepodléhají auditu ze zákona 

a u kterých je přitom zdaňovací období shodné 

s kalendářním rokem; neshoduje-li se zdaňovací 

období s kalendářním rokem, přiznání se podává do 

3 měsíců po skončení zdaňovacího období)

·  vyrovnání (*) daňové povinnosti za zdaňovací 

období 2009 (u poplatníků, jimž přiznání 

nezpracovává daňový poradce na základě plné 

moci, ani nepodléhají auditu ze zákona a u kterých 

je přitom zdaňovací období shodné s kalendářním 

rokem; neshoduje-li se zdaňovací období 

s kalendářním rokem, daňová povinnost se vyrovná 

do 3 měsíců po skončení zdaňovacího období)

·  podání plné moci daňového poradce ke zpracování 

a podání přiznání k dani z příjmů správci daně, 

pokud má být prodloužena lhůta pro podání přiznání 

(neshoduje-li se však u poplatníka zdaňovací období 

s kalendářním rokem, plnou moc je třeba podat do 3 

měsíců po skončení zdaňovacího období)

·  podání hlášení o zajištěné dani za únor

·  odvedení (*) srážkové daně nebo částky zajištění 

daně sražené v průběhu února

·  provedení ročního zúčtování daně ze závislé 

činnosti zaměstnanců za kalendářní rok 2009

·  poslední možnost předložení dodatečného 

přiznání k DPH na snížení daňové povinnosti za 

březen 2007

·  poslední možnost předložení dodatečného 

přiznání k DPH na snížení daňové povinnosti za

I. čtvrtletí 2007

Duben 2010

15. dubna (čtvrtek)

·  odvedení (*) zálohy silniční daně za I. čtvrtletí

19. dubna (pondělí)

·  podání výkazu Intrastat elektronicky podle 

vyhlášky č. 201/2005 Sb. za březen (u plátců, 

kteří překročili stanovené limity pohybu zboží do 

a z jiných zemí EU); při podání v papírové podobě je 

lhůta pro doručení výkazu 15. dubna (čtvrtek)

20. dubna (úterý)

·  odvedení (*) zdravotního a sociálního pojištění 

za zaměstnance za březen

·  odvedení (*) zálohy na daň z příjmů ze závislé 

činnosti sražené z mezd za březen

26. dubna (pondělí, za neděli 25. dubna)

·  podání přiznání k DPH za březen (u plátců 

s měsíčním zdaňovacím obdobím)

·  odvedení (*) DPH za březen (u plátců s měsíčním 

zdaňovacím obdobím)

·  podání přiznání k DPH za I. čtvrtletí (u plátců se 

čtvrtletním zdaňovacím obdobím)

·  odvedení (*) DPH za I. čtvrtletí (u plátců se 

čtvrtletním zdaňovacím obdobím)

·  podání souhrnného hlášení za březen (u plátců, 

kteří v daném měsíci uskutečnili plnění uvedená

v § 102 odst. 1 ZDPH)

·  podání souhrnného hlášení za I. čtvrtletí 

(u plátců se čtvrtletním zdaňovacím obdobím, kteří 

uskutečnili z plnění uvedených v § 102 odst. 1 ZDPH 

pouze poskytnutí služby podle písm. d) s místem 

plnění v jiném členském státě EU)

30. dubna (pátek)

·  odvedení (*) pojistného podle vyhlášky MF

č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby 

zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele 

za škodu na II. čtvrtletí

·  podání hlášení o zajištěné dani za březen

·  odvedení (*) srážkové daně nebo částky zajištění 

daně sražené v průběhu března

·  uzavření a odeslání evidenčních listů 

důchodového zabezpečení za rok 2009

·  poslední možnost předložení dodatečného přiznání 

k DPH na snížení daňové povinnosti za duben 

2007(*)

Květen 2010

18. května (úterý)

·  podání výkazu Intrastat elektronicky podle 

vyhlášky č. 201/2005 Sb. za duben (u plátců, kteří 

překročili stanovené limity pohybu zboží do 

a z jiných zemí EU); při podání v papírové podobě je 

lhůta pro doručení výkazu 14. května (pátek)

20. května (čtvrtek)

·  odvedení (*) zdravotního a sociálního pojištění 

za zaměstnance za duben

·  odvedení (*) zálohy na daň z příjmů ze závislé 

činnosti sražené z mezd za duben

25. května (úterý)

·  podání přiznání k DPH za duben (u plátců 

s měsíčním zdaňovacím obdobím)

·  odvedení (*) DPH za duben (u plátců s měsíčním 

zdaňovacím obdobím)

·  podání souhrnného hlášení za duben (u plátců, 

kteří v daném měsíci uskutečnili plnění uvedená

v § 102 odst. 1 ZDPH)

31. května (pondělí)

·  podání hlášení o zajištěné dani za duben

·  odvedení (*) srážkové daně nebo částky zajištění 

daně sražené v průběhu dubna

·  poslední možnost předložení dodatečného 

přiznání k DPH na snížení daňové povinnosti za 

květen 2007

·  odvedení (*) daně z nemovitostí na zdaňovací 

období 2009 (pokud celková částka daně 

nepřesáhne 5 000 Kč)

·  odvedení (*) první splátky daně z nemovitostí 

na zdaňovací období 2009 (u poplatníků 

neprovozujících zemědělskou výrobu nebo chov 

ryb, u nichž celková částka daně přesáhne 5 000 Kč)

Červen 2010

15. června (úterý)

·  odvedení (*) pololetní zálohy na daň z příjmů 

(u poplatníků, jejichž poslední známá daňová 

povinnost překročila 30 000 Kč, ale nepřesáhla 

150 000 Kč a zdaňovacím obdobím je kalendářní 

rok, právnické osoby s jiným zdaňovacím obdobím 

povinné zálohou mají tento termín 15. dne šestého 

měsíce zdaňovacího období)

·  odvedení (*) čtvrtletní zálohy na daň z příjmů 

(u poplatníků, jejichž poslední známá daňová 

povinnost překročila 150 000 Kč a zdaňovacím 

obdobím je kalendářní rok, právnické osoby s jiným 

zdaňovacím obdobím povinné zálohou mají 

tento termín 15. dne šestého měsíce zdaňovacího 

období)

16. června (středa)

·  podání výkazu Intrastat elektronicky podle 

vyhlášky č. 201/2005 Sb. za květen (u plátců, 

kteří překročili stanovené limity pohybu zboží do 

a z jiných zemí EU); při podání v papírové podobě je 

lhůta pro doručení výkazu 14. června (pondělí)

21. června (pondělí, za neděli 20. června)

·  odvedení (*) zdravotního a sociálního pojištění 

za zaměstnance za květen

·  odvedení (*) zálohy na daň z příjmů ze závislé 

činnosti sražené z mezd za květen

25. června (pátek)

·  podání přiznání k DPH za květen (u plátců 

s měsíčním zdaňovacím obdobím)

·  odvedení (*) DPH za květen (u plátců s měsíčním 

zdaňovacím obdobím)

·  podání souhrnného hlášení za květen (u plátců, 

kteří v daném měsíci uskutečnili plnění uvedená

v § 102 odst. 1 ZDPH)

30. června (středa)

·  podání přiznání k dani z příjmů právnických 

osob za zdaňovací období 2009 (u poplatníků, jimž 

přiznání zpracovává daňový poradce na základě 

plné moci nebo kteří podléhají auditu ze zákona 

a u kterých je přitom zdaňovací období shodné 

s kalendářním rokem; neshoduje-li se zdaňovací 

období s kalendářním rokem, přiznání se podává do 

6 měsíců po skončení zdaňovacího období)

·  odvedení (*) doplatku daňové povinnosti za 

zdaňovací období 2009 (u poplatníků, jimž přiznání 

zpracovává daňový poradce na základě plné moci 

nebo kteří podléhají auditu ze zákona a u kterých 

je přitom zdaňovací období shodné s kalendářním 

rokem; neshoduje-li se zdaňovací období 

s kalendářním rokem, daňová povinnost se vyrovná 

do 6 měsíců po skončení zdaňovacího období)

·  podání hlášení o zajištěné dani za květen

·  odvedení (*) srážkové daně nebo částky zajištění 

daně sražené v průběhu května

·  poslední možnost předložení dodatečného 

přiznání k DPH na snížení daňové povinnosti za 

červen 2007 (u plátců s měsíčním zdaňovacím 

obdobím)

·  poslední možnost předložení dodatečného 

přiznání k DPH na snížení daňové povinnosti za II. 

čtvrtletí 2007 (u plátců se čtvrtletním zdaňovacím 

obdobím)

·  uplatnění nároku na vrácení DPH osobám 

registrovaným k dani v jiném členském státu 

EU a zahraničním osobám povinným k dani podle

§§ 82 a 83 ZDPH (znění platného do 31. 12. 2009) 

za rok 2009 (nejpozději do 30. června je třeba podat 

žádost, danou lhůtu nelze prodloužit ani navrátit 

v předešlý stav)

(*)

Od 1. 11. 2009 je v případě bezhotovostní platby 

daňových povinností dnem platby až den, 
kdy byly peněžní prostředky připsány na účet 
správce daně, bez ohledu na to, z jakého účtu 
(korunového či cizoměnového) byla platba odeslána. 
U hotovostních plateb zůstává rozhodným den, kdy 
pracovník správce daně hotovost přijal.
Od 1. 1. 2010 je v případě bezhotovostní platby 

zdravotního nebo sociálního pojištění dnem 
platby až den, kdy byly peněžní prostředky připsány 
na účet zdravotní pojišťovny nebo správy sociálního 
zabezpečení, bez ohledu na to, z jakého účtu 
(korunového či cizoměnového) byla platba odeslána. 
U hotovostních plateb zůstává rozhodným den, 
kdy pracovník zdravotní pojišťovny nebo správy 
sociálního zabezpečení hotovost přijal.V
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Se začátkem nového roku 2010 došlo k vel-

kému množství změn týkajících se oblasti 

fi nancí a účetnictví. Pro mnohé z nás bude 

tento rok rokem, kdy bude obtížné neztra-

tit se v neznámém a novém prostředí zá-

konů a změn. Proto jsme pro vás připravili 

menší souhrn novinek. 

Zákonem č. 362/2009 Sb. byly přijaty změ-

ny některých zákonů v souvislosti s návr-

hem zákona o státním rozpočtu ČR na rok 

2010. Část pátá obsahuje změnu zákona

č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve 

znění pozdějších předpisů, a to konkrétně 

změnu výše snížené a základní sazby DPH 

a přechodná ustanovení.

1. Změny sazby daně

Změny v § 47 odst. 1 písm. A) a písm. B) zna-

menají od 1. 1. 2010 změnu snížené sazby 

daně z 9 % na 10 % a základní sazby daně 

z 19 % na 20 %. 

Připomínáme, že podle § 47 odst. 2 zákona 

o DPH obecně platí, že plátce použije sazbu 

daně platnou v den, kdy vznikne povinnost 

přiznat a zaplatit daň, tj. ke dni uskutečnění 

zdanitelného plnění nebo ke dni přijetí úpla-

ty, podle toho, který den nastane dříve.

2. Souhrnné hlášení

Nově i pro poskytnutí služeb dle místa plně-

ní podle § 9 odst. 1, pokud je daň povinen 

přiznat a zaplatit příjemce služby. Do sou-

hrnného hlášení se neuvádějí služby, které 

jsou v jiném ČS osvobozeny od daně – např. 

fi nanční a pojišťovací služby. Souhrnné hlá-

šení se podává pouze v elektronické podo-

bě a lhůty pro podání jsou u zboží měsíčně 

a u služeb dle lhůt pro DP. Pokud dojde ke 

kombinaci služeb a zboží, podáváme sou-

hrnné hlášení měsíčně.

3. Daň z příjmů právnických osob 

Dochází k postupnému snižování sazby 

daně z příjmů právnických osob 

od 1. ledna 2009: 20 %

od 1. ledna 2010: 19 %

Počínaje zdaňovacími obdobími započatý-

mi v roce 2008 se uplatní sazba daně účinná 

k prvnímu dni daného období.

4. Srážková daň

Nové ustanovení § 36/7 ZDP. Residenti EU 

a EHS, kterým plynou příjmy podrobené 

srážkové dani od českých rezidentů, mají 

možnost podat daňové přiznání v České re-

publice.

�  část sražené srážkové daně se považuje za 

zálohy na daň z příjmů právnických osob;

�  pokud nelze sraženou daň nebo její část za-

počíst (např. z důvodů ztráty nebo nižší cel-

kové daňové povinnosti) vzniká přeplatek.

Pokud rezident EU a EHS nepodá daňové 

přiznání, sražená daň se považuje za vymě-

řenou a uhrazenou daňovou povinnost.

5. Daň z příjmů fyzických osob

Vynětí příjmů ze závislé činnosti ze zdanění: 

doposud poplatníci uplatňovali metodu vy-

loučení dvojího zdanění výlučně podle pří-

slušné SZDZ. Dle nového ustanovení § 38f/4 

ZDP dochází k možnosti využití metody vy-

nětí zahraničních příjmů ze závislé činnosti 

(bez ohledu na ustanovení příslušné SZDZ), 

pokud 

�  příjmy byly ve státě zdroje zdaněny;

�  zaměstnavatel je rezidentem státu, se kte-

rým ČR uzavřela SZDZ;

�  zaměstnavatel je rezidentem ČR, který 

má ve státě výkonu činnosti stálou provo-

zovnu a s tímto státem má ČR uzavřenou 

SZDZ.

6. Maximální výše vyměřovacího zákla-

du pro SZP

Pro rok 2010 se zvyšuje maximální vyměřo-

vací základ na 72násobek průměrné mzdy = 

1 707 048 Kč. Dále se ruší slevy na pojistném 

na sociální zabezpečení pro zaměstnavate-

le, které měly být uplatňovány po celý rok 

2010.

Dalším otázkám z našeho oboru se můžeme 

věnovat v příštím čísle.

Dodatečně přejeme všem našim obchodním 

partnerům dobrý start do nového roku. Po-

hodu jak v pracovním, tak i v osobním životě.

Dana Šubrtová
Finanční oddělení
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P A R T N E RY O U R

Prvotřídní kvalita je u nás vždy výsledkem mnoha jednotlivých výkonů. Například 
u materiálu: Každý z dílů prochází – dříve než je uveden do prodeje – řadou jak 
interních, tak i externích testů. Kromě toho u našich subdodavatelů pravidelně 
prověřujeme dokonalost a preciznost jejich práce. Tyto vysoké nároky jsou společně 
s naším know-how v oblasti dílů T/U a opravných sad, s výkonem v logistice a konfek-
cionování, až po praktická školení základem příslibu kvality, který bezpodmínečně 
dodržíme. Další informace na internetových stránkách www.ruville.de

MOTOR | PODVOZEK | SERVIS       KOMPETENCE VE VÝROBĚ AUTOMOBILOVÝCH SOUČÁSTEK

NÁŠ ÚSPĚCH SE SKLÁDÁ
ZE SUMY MNOHA DÍLŮ.
AUTOMOBILOVÉ SOUČÁSTKY A DÍLY 
V KVALITĚ PŮVODNÍHO VÝROBCE – 
TAKÉ JAKO KOMPLETNÍ OPRAVNÉ SADY.



NEJVĚTŠÍ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO

JAPONSKÉ A KOREJSKÉ AUTOMOBILY
� tlumiče / odpružení

� fi ltry

� brzdový systém

� chladicí soustava

� rozvody motoru

� elektroinstalace

� díly zapalování, žhavení

� motorové díly

� spojkové díly

� díly řízení, zavěšení kol

ASAHI

TP TOA THO

Toto je pouze výběr z nabídky – kompletní přehled naleznete v příloze tohoto 
vydání IC Journalu nebo na kterékoliv pobočce Inter Cars.



Tak trochu jiné Ferrari

TECHNICKÉ ÚDAJE:

ROZMĚRY A HMOTNOSTI

Délka:  4 563 mm

Šířka:  1 902 mm

Výška:  1 308 mm

Rozvor kol:  2 670 mm

Rozchod předních kol:  1 630 mm

Rozchod zadních kol:  1 605 mm

Pohotovostní hmotnost:  1 735 kg

Objem palivové nádrže:  78 l

Velikost předních pneumatik:

245/40 ZR 19 (245/35 ZR 20)

Velikost zadních pneumatik:

285/40 ZR 19 (285/35 ZR 20)

MOTOR

Konstrukční typ:

osmiválec do V, 90°, přímé vstřikování

Vrtání x zdvih:  94 x 77,37 mm

Zdvihový objem:  4 297 cm3

Kompresní poměr:  12,2:1

Výkon: 460 k (343 kW) při 7750 ot./min

Krouticí moment:

485 Nm při 5000 ot./min

JÍZDNÍ VÝKONY

Maximální rychlost:  310 km/h 

Zrychlení 0–100 km/h:  pod 4,0 s

0–400 m:  12,2 s

0–1000 m: 22,1 s

California přinesla pro Ferrari překva-

pivě mnoho konstrukčních novinek. 

Motor V8 umístěný za přední nápravou, 

přímé vstřikování paliva, robotizova-

nou poloautomatickou dvojspojkovou 

7stupňovou převodovku a velmi oblíbe-

nou kombinaci 2 v 1 v podobě střechy

CC – coupé/cabrio. 

Luca di Montezemolo, prezident Ferrari, 

o tomto nečekaném modelu rozhodl už 

v roce 2004 poté, co od mnoha klientů 

a novinářů slyšel, že je F430 příliš ostrá 

a nepraktická pro každodenní použití. 

Hlavně ve srovnání s modely s motorem 

vpředu. Jelikož jsou obě skupiny zákazníků 

značky velmi silné, bude Ferrari od nynějš-

ka nabízet dva druhy sporťáků. Jedné sku-

pině nabídne prestižní sportovní GéTéčka 

jako California a 612 Scaglietti a druhé os-

trý sporťák jako F430 a Scuderia, 599 GTB 

a případného nástupce typu Enzo.

S typem California se Ferrari zaměřuje na 

klienty, které dosud lákaly vozy jako např. 

Mercedes SL a Aston Martin DB9, což na-

značuje, že chce značka radikálně zvýšit 

roční prodeje aut. Ferrari výrazně zvyšuje 

prodej již od roku 1997. V tomto roce se 

prodalo 3 581 vozů s koníkem ve zna-

ku. V roce 2007 to bylo již 6 465 Ferrari. 

S Californií není vyloučeno, že Ferrari pře-

kročí hranici 10 000 aut ročně. 

Pohled do historie prozradí, že se jméno 

California na Ferrari poprvé objevilo kon-

cem 50. let, a to na exkluzivních kabriole-

tech pro bohaté Američany, postavených 

na šasi a s motorem ostrého sporťáku 

250GT V12 Tour de France. Jméno Califor-

nia, nepoužívané více než 40 let, později 

nesli špičkové otevřené verze orientova-

né na požitek z ostré jízdy. 

Po konstrukční stránce je California radi-

kálně odlišná od všech ostatních Ferrari. 

Pohání ji důkladně přepracovaný motor 

V8 o objemu 4 301 cm3, známý z typu 

F430, předělaný na přímé vstřikování pali-

va. Charakterově je vyladěn pro plynulejší 

průběh síly ve středních otáčkách namís-

to ostrého horního konce v šíleně vyso-

kých otáčkách – i když 338 kW (460 k) při

7 500 ot/min určitě není pro 4,3litrový 

motor zahanbující údaj. Přece jen má 

motor v Californii až o tisícovku nižší max. 

otáčky, což je důsledkem použití přímého 

vstřikování. Přechod výrobců na přímé 

vstřikování je při stále přísnějších emis-

ních normách a neustále rostoucím tlaku 

na nižší spotřebu v podstatě nezbytný. 

Ukazuje se, že pouze motory s přímým 
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vstřikem jsou schopny splňovat stále 

přísnější limity. Přímý vstřik, ale s sebou 

přináší jak pozitiva, tak i negativa, jako 

snad všechno na světě. 

Těch plusů je však podstatně víc. Přímý 

vstřik například aktivně zvyšuje odolnost 

motoru vůči detonačnímu spalování. Bez 

zvýšení oktanového čísla paliva dokáže 

motor s přímým vstřikem zvládnout větší 

zátěž a poskytnout větší litrový výkon. Je 

to celkem logické. Na rozdíl od klasické-

ho vstřikování před sací ventily, kde mo-

tor nasává a stlačuje směs, pracuje motor 

s přímým vstřikem při sání i kompresi jen 

se vzduchem. Motor tak nasaje o trochu 

více vzduchu, neboť v něm ještě není pa-

livo. Až v poslední fázi komprese vstříkne 

vstřikovač do válce palivo pod vysokým 

tlakem. To je samozřejmě podstatně 

chladnější než stlačený vzduch ve válci 

a jeho jemné rozprášení vydatně chladí 

kompresní prostor válce. Lépe tak odo-

lává detonačnímu samovznícení paliva

– zaklepání – a výrazně snižuje teplotu 

směsi před jejím zážehem od svíčky. To 

konstruktérům umožňuje použít ještě 

větší kompresní poměr, což má příznivý 

vliv na zmíněný větší litrový výkon a šetří 

palivo. 

Přímý vstřik má ale i svá negativa. Kromě 

toho, že je dražší, což muselo být každé-

mu hned jasné, přináší i jistá omezení. 

Pro vstřikování paliva ve vyšších otáč-

kách motoru do válců je potřebný větší 

vstřikovací tlak. Mechanická vysokotlaká 

čerpadla jsou hlučná a hromadně vyrá-

běné vysokotlaké vstřikovače mají také 

své limity. Ve vysokých otáčkách motoru 

má vstříknuté palivo příliš málo času na 

promíchání se vzduchem kvůli vytvoření 

vhodně vrstvené směsi. Horší promíchání 

zvyšuje kouřivost a omývá stěny válců od 

olejového fi lmu, což způsobuje větší opo-

třebení stěn válců. Proto má nový motor 

max. výkon při 7 500 ot/min, to je o ce-

lých 1 000 ot/min méně, než má F430. Při 

7 500 ot/min má však nový motor větší 

výkon než F430, což je slibným údajem. 

California dostala jako první Ferrari dvoj-

spojkovou robotizovanou 7stupňovou 

převodovku známou jako DCT (Dual 

Clutch Transmission). Tato věcička má 

šanci nabídnout řidiči to nejlepší z obou 

světů. Pohodlí a hladkost chodu, jako má 

klasický automat, a ostrost a rychlost, jako 

mají agresivní robotizované mechanické 

převodovky Ferrari F1 s řazením páčkami 

pod volantem. S vývojem převodovky 

se Ferrari obrátilo na fi rmu Getrag-Ford. 

Ta nedávno dokončila vývoj nové dvoj-

spojkové převodovky M-DCT pro BMW 

M3. Vývoj DCT pro Ferrari nakonec trval 

výrazně déle, než se čekalo. Italové pů-

vodně plánovali převodovku představit 

již v modelu 612 Scaglietti. Přechod na 

dvojspojkovou konfi guraci je z hledis-

ka běžného použití pozitivním krokem. 

Nová převodovka totiž krásně zvládá zá-

cpy a časté rozjezdy a zastavení ve měs-

tě – věci, které způsobovaly nadměrné 

opotřebení lamely v modelech F430 F1. 

Kromě toho nabídne nová převodovka 

díky zvláštnímu převodovému stupni ješ-

tě přesnější sladění převodů s motorem, 

a tím lepší dynamiku. Navíc jí její progra-

mátoři dali funkci kontrolovaných startů, 

tzv. launch control, což je skvělá věc.

Dobrou zprávou je i konfi gurace trans-

axle, což znamená, že se převodovka pro 

optimální rozložení hmotnosti nachází ve 

společném obalu se samouzavíracím di-

ferenciálem těsně před zadní nápravou. 

S motorem ji spojuje dutý hřídel. Samot-

ná tříhřídelová převodovka je kompaktní, 

i když o 10 kg těžší než AMT F1. Hmotnost 

není rozdělena v poměru 50/50, ale více 

dozadu, pro lepší přenos velkého výkonu 

na zadní kola.

Všechny tyto parametry a technické vy-

moženosti dělají z tohoto autíčka doko-

nalého rodinného miláčka do města stej-

ně jako dravce na dlouhé „závodní“ tratě, 

a to vše pod úžasnou rudou kapotou 

a černým hřebcem na ní.
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I v tomto čísle IC Journalu vám přináší-

me automobilové novinky, které spatřily 

světlo světa na světoznámém autosalo-

nu. Tentokrát jsme pro vás vybrali ty nej-

důležitější modely, které se představily na 

prvním letošním mezinárodním veletrhu, 

který se každoročně koná v Detroitu. Tato 

automobilová přehlídka byla letos více 

než jindy zajímavá i pro Evropany. K vidě-

ní zde byly totiž menší automobily, než je 

tomu v USA zvykem. Velký důraz byl kla-

den, ostatně jak se v poslední době na tak 

důležitou událost tohoto typu sluší a pa-

tří, na ekologii. Premiéru si tady odbylo 

mnoho hybridních automobilů. Ve srov-

nání s minulým ročníkem byla cítit o mno-

ho lepší nálada, a to hlavně díky oživení 

amerického trhu v posledních měsících. 

Automobilky přivezly mnoho novinek ur-

čených nejen pro domácí, ale i evropský 

trh.  Na následující straně naleznete bližší 

informace o detroitských premiérách.

Audi A8
Nová „áosmička“ opět povyrostla do všech 

směrů a překonává nyní svou délkou 

5 137 mm a šířkou 1 949 mm své hlavní kon-

kurenty ve třídě luxusních sedanů. Exteriér 

nové A8 se drží pro Audi charakteristického 

designového směru. Žádná radikální pro-

měna se neuskutečnila. Při pohledu zezadu 

možná až příliš připomíná o dvě třídy menší 

model A4. A8 s předním pohonem bude po-

hánět šestiválec 3,0 TDI s výkonem 150 kW. 

Ostatní motory (3,0 TDI – 184 kW, 4,2 TDI – 

258 kW a 4,2 FSI – 273 kW) budou k dispozici 

pouze s pohonem všech kol „quattro“. Na 

ženevském autosalonu se představí i tzv. full 

hybrid verze modelu A8, která bude schop-

na provozu v plně elektrickém módu. 

Ford Focus
Jedna z největších novinek – Ford Focus 

3. generace je tzv. globálním automobilem. 

Znamená to, že se budou americká, evrop-

ská, ruská, či čínská verze jen minimálně lišit. 

Ford bude nový Focus prodávat ve 122 ze-

mích světa. Protože byl vyvinut v evropském 

centru automobilky v Kolíně nad Rýnem, 

řídí se především evropskými zvyklostmi. Na 

nové platformě má vzniknout celkem deset 

modelů Ford. Očekávat se opět dají špičkové 

jízdní vlastnosti. Největší změnou exteriéru 

je přestěhování koncových světel ze sloupků 

do půli zádi. Rozměry automobilka zatím ne-

zveřejnila. K dispozici budou nové přeplňo-

vané benzinové motory 1,6 SCTi a 2,0 SCTi 

EcoBoost a modernizované naftové motory 

1,6 TDCi a 2,0 TDCi.

Mercedes-Benz třídy E Cabriolet
Nástupce modelu CLK Cabrio vychází z mo-

delu E Coupe. Navzdory trendu skládacích 

plechových střech má „éčko“ klasickou plátě-

nou střechu, která se složí během 20 sekund, 

a to i při jízdě až 40 km/h.  Evropští zájemci 

o tento vůz mají na výběr ze dvou benzino-

vých motorů (E 200 CGI – 135 kW a E 250 CGI 

– 150 kW) a tří turbodieselů ( E 220 CDI – 125 

kW, E 250 CDI – 150 kW, E 350 CDI – 170 kW). 

E Cabrio je 4 699 mm dlouhý a 1 786 mm 

široký. Zajímavostí je systém AirScarf, který 

otvory v předních sedadlech přivádí ke 

krkům cestujících teplý vzduch. Systém Air

Cap zase omezuje turbulence a hluk uvnitř 

vozu po vysunutí z rámu čelního okna. 

Mercedes CLS
Skutečnou podobu modelu nové generace 

CLS ukáže Mercedes až na autosalonu v Že-

nevě. V Detroitu ale zaujalo netradiční ztvár-

nění designové studie CLSka, jakožto sochy, 

podle které si může každý udělat vlastní 

představu, jak asi bude auto vypadat.. 

Audi E-tron
Elektro-coupé E-tron představilo Audi už 

na frankfurtském autosalonu. Studie před-

stavená v Detroitu se ale od té původní 

výrazně liší. Je výrazně umírněnější a menší 

(délka 3 930 mm, šířka 1 780 mm). O pohon 

se starají 2 elektromotory o celkovém výko-

nu 150 kW s točivým momentem 2650 Nm. 

Zrychlení na 100 km/h trvá 5,9 s, maximální 

rychlost je omezena na 200 km/h a dojezd 

na jedno nabití činí 250 km.

BMW Active E
Elektromobil vychází z BMW řady 1. Jeho zad-

ní kola pohání velmi kompaktní synchronní 

elektromotor o výkonu 125 kW s točivým 

momentem 250 Nm, který je integrován 

do modulu zadní nápravy. Lithium-iontové 

akumulátory jsou umístěny tam, kde mají 

normální „jedničky“ motor a nádrž. Zrychlení 

z 0 na 100 km/h trvá 9 s a maximální rychlost 

je omezena na 145 km/h. Dojezd na jedno 

nabití činí podle podmínek 160–240 km.

Honda CR-Z 
Honda představila malé hybridní kupé. Po-

hání ho benzinový čtyřválec 1,5 l o výkonu 

81 kW, který doplňuje elektromotor s 10 kW. 

Sportovně zaměření řidiči ocení standardní 

šestistupňovou převodovku. V showroo-

mech se objeví v druhé polovině roku.

Mini Beachcomber
Mini ukázalo veřejnosti odvážnou studii 

crossoveru Beachcomber. Tato studie, která 

zcela postrádá dveře, naznačila, jak bude 

vypadat v současné době již odtajněný Mini 

Countryman.

Chrysler Delta
Chrysler představil pro Evropany známý mo-

del Lancia Delta, který se bude s drobnými 

úpravami v USA prodávat pod označením 

Chrysler Delta. Vůz dostal pro Chrysler typic-

kou masku chladiče a změněná loga.
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Společnost KYB je známá jako celosvětový výrobce tlumičů péro-
vání jak pro prvovýrobu, tak i pro trh s náhradními díly, nabízí ale 
i ostatní komponenty zavěšení jako jsou pružiny a ochranné sady. 
KYB je největší dodavatel tlumičů pérování výrobcům vozidel, kaž-
dé čtvrté vozidlo opouštějící výrobní závod má tlumiče KYB. 

Nový katalog tlumičů pérování pro rok 2010
Společnost KYB vydala nový katalog tlumičů pérování, který obsahu-
je kompletní sortiment KYB a také plno nových aplikací pro rok 2010. 
V katalogu naleznete 168 nových referencí v pěti výrobních řadách 
tlumičů, včetně nových aplikací pro osobní vozidla, dodávková vozidla 
a lehká nákladní vozidla. Tento nový katalog pokrývá neuvěřitelných
10 milionů vozidel napříč evropským vozovým parkem. Katalog zahr-
nuje např.:  BMW řady 1, Fiat Grande Punto, nový Ford Mondeo, Iveco 
Range, Mercedes M, Renault Laguna III a také nové Twingo.
V katalogu tlumičů pérování KYB naleznete nabídku na vozidla 78 zna-
ček, což je 99% pokrytí celého automobilového trhu. Pro snadnější ori-
entaci jsou výrobci seřazeni abecedně. Obrázkový seznam komponent 
zavěšení je k dispozici v zadní části katalogu.
Proti starému katalogu je zde více jak dvojnásobná nabídka uložení 
tlumičů, jedná se zhruba o 450 nových referencí. Sada uložení výrazně 
zvyšuje životnost tlumiče a je snadné její výměnu provést spolu s vý-
měnou tlumiče.
Z důvodu zmírnění negativního vlivu na životní prostředí, je katalog 
KYB tištěn na recyklovatelném papíře. Katalog je rovněž k dispozici ke 
stažení ve formátu PDF na internetových stránkách KYB Europe.
KYB doporučuje výměnu tlumičů pérování vždy v páru, tak aby vozidlo 
mělo stabilní jízdní vlastnosti požadované výrobcem.

KYB rozšiřuje nabídku montážních sad zavěšení
KYB Europe výrazně rozšířila a zlepšila nabídku montážních sad za-
věšení. Současná nabídka je více než dvojnásobná, konkrétně se roz-
šířila ze 152 na 334 položek a obsahuje nyní spoustu nových aplikací 
na zavěšení převážně zadní nápravy, ale rozšířila se také nabídka na 
přední nápravu. Tyto nové dodatečné položky pokrývají více než 450 
vozidel.
Montážní sada zavěšení zajišťuje spojení mezi tlumičem pérování a ka-
roserií. Zlepšuje jízdní stabilitu, tlumí vibrace i hluk a taktéž výrazně 
ovlivní životnost tlumiče a ostatních částí zavěšení. Výrobci je doporu-
čují měnit zároveň s tlumiči pérování. 

ˇ

Tlumiče pérování pro všechny automobily

Víte, že téměř každý čtvrtý, na světě vyrobený,
automobil má namontované tlumiče 

pérování KYB jako originální vybavení?
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Máte digitální 

fotoaparát a neu-

míte s ním příliš zacházet? Nejste si jisti 

jeho ovládáním? Nyní si můžete přečíst 

jak používat základní funkce digitálního 

fotoaparátu.  Byla by přece škoda nevyu-

žít to, za co jste zaplatili – a digitální foto-

aparáty toho nenabízejí málo!

Umíte správně držet digitální fotoaparát?

Jsem si jistý, že nějakým způsobem ano. 

Otázka ale zněla, zdali to umíte správně. Pře-

kvapující totiž je, že 90 % lidí drží fotoaparát 

naprosto špatně: 

•  konečky prstů a jemně, jako by to byla 

kraslice, 

•  tak, že prsty zakrývají hledáček či blesk 

(v nejhorším případě objektiv), 

• ještě hůře – jednou rukou!

Jak tedy správně držet digitální fotoaparát? 

Oběma rukama, lokty k tělu a pevně – spoušť 

pak stačí zmáčknout jemně.

A proč se to naučit? Když budete dobře držet 

fotoaparát, vyvarujete se tím rozmazaných 

snímků. Fotoaparát se nebude klepat, bude 

mít daleko stabilnější oporu – vaše ruce. 

Navíc (jak je z obrázku vidět) při zmáčknutí 

spouště je oporou druhá ruka, která zabrání 

„sklouznutí” fotoaparátu dolů při zmáčknutí 

spouště. 

Rozlišení digitálních foto-

aparátů

Každý digitální fotoaparát 

disponuje určitým rozlišením. 

Toto rozlišení (jednoduše 

řečeno) udává, jak ve-

liké fotografi e budou 

na monitoru a jaká 

velikost tisknutých 

fotografi í bude ješ-

tě únosná.  Do-

poručuje se 

p o ř i z o v a t 

f o t o g r a -

fi e v tom 

největším 

rozlišení, 

jaké nám 

dovolí ka-

pacita kar-

ty. Většinou 

totiž nemůže-

te vědět, k jakému 

účelu bude fotografi e 

sloužit. Vytisknutá fotografi e ve velikosti for-

mátu A3 bude totiž méně kvalitní při rozli-

šení fotografi e 2 Mpix než kdybychom tiskli 

4Mpix fotografi i. Totéž se týká výřezů – po-

kud fotografi i o rozlišení např. 4 Mpix ořízne-

te na půlku, bude z ní 2 Mpix fotografi e! 

Optický zoom

Možnost měnit ohniskovou vzdálenost 

a tím přibližovat a oddalovat scénu je vel-

mi kreativní nástroj. Když už váš fotoaparát 

umí zoomovat, využijte toho a vyzkoušej-

te i krajní hodnoty. Chybou je, když máte 

zoom nastaven stále na stejnou hodnotu, 

a takto pořizujete bez rozdílu všechny sním-

ky. Pokud se naučíte se zoomem pracovat, 

vaše fotografi e budou o třídu lepší. Často 

vznikají velice zajímavé fotografi e použitím 

právě krajních hodnot zoomu. Nemusíte jej 

používat jen pro přiblížení/oddalování ně-

jakého objektu, chápejte zoom jako krea-

tivní nástroj. Platí pravidlo: Když chcete, aby 

fotografovaný objekt zapadl mezi jeho oko-

lí, použijte menší hodnotu zoomu. Pokud je 

účelem vyniknutí objektu z prostředí, po-

užijte spíše větší zoom. Na běžné portréty 

se často používají ohniskové vzdálenosti 

kolem 100 mm ekvivalentně ke kinofi lmu 

(protože při širokoúhlé kompozici hrozí de-

formace obličeje). A pokud vám nějaký pan 

„chytrý” tvrdí, že je jedno, jestli použijete 

zoom, nebo si přijdete blíž, mýlí se. Ověře-

ní nechám na vás – vyberte si např. člena 

rodiny a vyfotografujte jej jednou z dálky 

(s velikým zoomem) a podruhé s minimál-

ním zoomem (takže budete blízko u něj). 

Pak se podívejte na fotografi e a uvidíte, že 

to jedno není! 

Kompenzace expozice

Touto funkcí je vybaven snad každý digi-

tální fotoaparát. Díky ní je možné operativ-

ně ovlivňovat aktuální hodnotu expozice 

v automatickém režimu. Je to jednoduché: 

fotoaparát nastaví expozici, ale vy ji můžete 

pomocí kompenzace expozice ještě změnit 

(do jisté míry). V praxi to znamená, že kom-

penzaci použijete tehdy, chcete-li snímky 

tmavší či světlejší, než nastavil automat. Ve-

likou nevýhodou je, pokud má digitální fo-

toaparát kompenzaci expozice přístupnou 

až z menu. Běžné je, že lze kompenzovat 

rovnou přes šipky, či jiná tlačítka. Pokud tedy 

musíte kvůli kompenzaci otevírat a rolovat 

v menu, je to dost nepraktické.   

Scénické režimy

Každý digitální fotoaparát je vybaven ně-

kolika scénickými režimy. Mají názvy jako: 

Portrét, Krajina, Sport, Pláž, Sníh, Ohňostroj, 

Noc… Výběrem takového režimu fotoapa-

rátu „napovídáte”, co právě fotografujete. 

Výsledek by tedy měl být lepší, ale ne zaru-

čeně. Fotoaparát totiž pořizuje snímky zcela 

stejně jako jindy – jen přizpůsobí clonu, ex-

pozici, saturaci barev a pár detailů. Používání 

scénických režimů je zcela na vás. Vřele však 

doporučuji jednotlivé režimy odzkoušet (já 

narazil na fotoaparát, který z nepochopitel-

ných důvodů snímky v režimu Krajina zna-

telně rozostřoval…).

V příštím vydání IC Journalu budeme 

v našem miniseriálu o digitálním fotogra-

fování pokračovat.

fotoaparát a neu

míte s ním příliš zacházet? Nejste si jisti 

jeho ovládáním? Nyní si můžete přečíst

álních 

fotoa

rozliš

(jedno

ává, ja

rafi e b

toru a

tiskn

fi í bud

nosná

oručuje

p o ř i z

f o t o

fi e v

nejv

rozl

jaké

dovo

pacita

y. Vět

ž nem

ět, k ja

účelu bude foto

sloužit. Vytisknutá fotografi e ve velikos

mátu A3 bude totiž méně kvalitní při

Máte digitální 

fotoaparát a neu-

Rozlišení digitá

aparátů

Každý digitální 

disponuje určitým 

Toto rozlišení 

řečeno) udá

liké fotogr

na monit

velikost 

fotografi

tě ún

po

p

ty

totiž

te vědě

účelu bude

Jan Čičatko
IT administrátor
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Pro Vaše bezpečí
zvolte TRW

Nabídka brzdových systémů a komponentů TRW pokrývá 96% evropského vozového parku.

Kotouče a brzdové destičky TRW jsou uznávány výrobci automobilů na celém světě.

Pokud hledáte vysoce kvalitní brzdové díly s výborným servisem zvolte TRW.



Tak jako obvykle i nyní přicházíme v této části našeho periodika 

s novinkami, které přinesly poslední aktualizace elektronického 

katalogu naší společnosti.

V minulém vydání jsme zde mimo jiné popisovali možnosti aktu-

alizace stavů skladů, obchodních podmínek a programové verze 

IC_Katalogu. Jednou z nejdůležitějších inovací, kterou přinesla 444. 

verze programu, je možnost online aktualizace ceníkové části katalo-

gu. V minulosti bylo nutné získat soubor pro aktualizaci cen a nových 

položek (například z webových stránek Inter Cars) a ten následně na-

instalovat do IC_Katalogu. Nyní je tento proces velmi zjednodušen 

možností instalace aktuální databáze zboží a cen přímo z interne-

tu. Pro aktualizaci stačí na panelu nástrojů zvolit Soubor > Instalace 

databáze… > Ceník… následně je zobrazeno dialogové okno pro 

výběr instalace ze souboru nebo z internetu. Volbou Stáhnout z in-

ternetu začne stahování aktuální databáze a poté její instalace.

Pro nové uživatele, resp. po první instalaci programu IC_Katalog je uži-

vatel na způsob instalace dotázán automaticky. Pro instalaci katalogu 

nyní tedy stačí pouze instalační soubor (setup.exe), který je dostupný 

na internetových stránkách Inter Cars v sekci IC_Katalog > Instalace 

a po jeho instalaci lze výše uvedeným způsobem jednoduše aktuali-

zovat databázi. 

V případě, že uživatel nemá nainstalované obchodní (rabatové) pod-

mínky, automaticky se také zobrazí dialogové okno umožňující tyto 

podmínky instalovat, a to jak ze souboru, tak také online z internetu.

Dalším příjemným vylepšením je nástroj pro automatickou kontrolu 

nejnovější programové verze IC_Katalogu. Při jakékoliv komunikaci 

se serverem Inter Cars (např. online objednávka, dotaz na online stav 

skladu, online aktualizace rabatových podmínek apod.) navrhne pro-

gram instalaci nové verze, pokud je k dispozici.

Také v objednávkovém modulu došlo k příjemnému vylepšení. Nyní 

přibyla možnost zadání počtu kusů do objednávky přímo při online 

nebo offl  ine zobrazení stavů všech skladů. V zobrazené tabulce, která 

obsahuje informaci o skladech, je pole, do kterého lze zadat počet 

kusů k objednání, a po kliknutí na tlačítko OK se daný počet převede 

do objednávky. 

Jako poslední z dnes představovaných aktualizací je třešnička na 

dortu v podobě implementace věrnostního programu Inter Cars do 

IC_Katalogu. Velké množství zákazníků Inter Cars je dnes již velmi 

dobře seznámeno s programem VIP Clubu, který nabízí řadu láka-

vých bonusů v podobě poznávacích, odpočinkových i adrenalino-

vých zájezdů. Od verze 442  IC_Katalogu získává zákazník Inter Cars 

také online informaci o aktuálním množství jeho bodů ve VIP Clubu. 

Informace je zobrazována při každém odesílání objednávky z IC_Ka-

talogu nebo ji lze zobrazit pomocí volby Komunikace > VIP Club…

Online aktualizace ceníku

VIP Club v IC_Katalogu

Zadání počtu objednávaných kusů podle stavu skladu
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card no. IC-001-2009

Inter Cars
Novodvorská 1010
Praha 4

card no. IC-001-2009

Inter Cars
Novodvorská 1010
Praha 4
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Inter Cars Brno
Šmahova 111

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

E-mail: brno@intercars.cz

Inter Cars České Budějovice
Okružní 7

370 01  České Budějovice
 Tel.:  387 222 393-6
 Fax:  387 420 294
 Mobil:  739 079 460

E-mail: ceske.budejovice@intercars.cz

Inter Cars Hradec Králové
Bieblova 133

500 03  Hradec Králové
 Tel.:  495 220 419
 Fax:  495 510 702
 Mobil:  604 405 308

E-mail: hradec.kralove@intercars.cz

Inter Cars Jihlava
Buková 555/1
586 01  Jihlava

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

E-mail: jihlava@intercars.cz 

Inter Cars Olomouc
U Cukrovaru 13

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

E-mail: olomouc@intercars.cz

Inter Cars Ostrava
Vratimovská 659

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

E-mail: ostrava@intercars.cz

Inter Cars Plzeň
Slovanská alej 24

301 00  Plzeň
 Tel.:  377 449 153
 Fax:  377 447 178
 Mobil:  602 185 771

E-mail: plzen@intercars.cz

Inter Cars Praha I
Za Mototechnou 1375/7

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

E-mail: praha@intercars.cz

Inter Cars Praha II
Vídeňská 452

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

E-mail: praha.vestec@intercars.cz

Inter Cars Praha III
Dopraváků 749/3

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

E-mail: praha.chabry@intercars.cz

Inter Cars Velké Meziříčí
Ostrůvek 30

59 401 Velké Meziříčí
 Tel.:  556 521 155
 Fax:  566 522 074
 Mobil:  777 720 963

E-mail: velke.mezirici@intercars.cz

Inter Cars Zlín
Tř. T. Bati 533/1

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

E-mail: zlin@intercars.cz
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Inter Cars Ústí nad Labem
Hoření 2472/14, 400 11 Ústí nad Labem

 Tel.:  475 209 969
 Fax:  475 207 196
 Mobil:  724 586 444
 E-mail:  ustinadlabem@intercars.cz
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Věrnostní program

Věrnostní program

pro zákazníky společnosti

pro zákazníky společnosti

Inter Cars
Inter Cars

TureckoTurecko

Alpy lyžeAlpy lyže IndieIndieAlpy létoAlpy léto

Více informací naleznete na stranách 20 a 21 nebo v brožuře VIP Clubu Inter Cars.




