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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 obchodní přátelé, milí čtenáři,

rád bych vás přivítal u stránek nového 

dvojčísla našeho časopisu IC Journal. 

Tentokrát v úvodním slově nebudu fi lozo-

fovat na téma plynoucí čas či ekonomická 

situace nebo stav „vodníků v Čechách“, 

toho jistě máme všichni až nad hlavu 

z novin nebo televize. Rád bych věnoval 

tyto řádky naší společnosti. Důvod je pro-

stý – oslava 20. výročí založení Inter Cars.

Letošní rok a zejména pak konec léta se nese 

v duchu oslav 20 výročí založení společnosti 

Inter Cars S.A. Polska. Toto významné výročí 

vyvrcholilo jubilejním 10. ročníkem veletrhu 

Targi, který se již tradičně konal první zářijový 

víkend v Polsku nedaleko Varšavy. Dříve jen 

menší veletrh regionálního rozsahu má dnes 

své mezinárodní renomé a více než 170 vysta-

vujících dodavatelů je toho důkazem. Letošní 

Targi na ploše cca 25 000 m2 byly velkolepé 

a ti, kteří se nezúčastnili, mohou jen litovat. 

Zatím pouze odhadovaný počet návštěvníků 

se přibližuje 30 000 za dva dny a o tom může 

mnoho pořadatelů veletrhů jen snít. I toto je 

pro nás důkazem, že cesta, kterou jdeme, je 

správná a má jasný cíl a smysl.

Štěstí přeje připraveným, aneb nabídka pod-

zimních produktů Inter Cars. 

Léto a prázdniny jsou nezadržitelně za námi, 

a tak nezbývá než se ponořit do práce a sna-

žit se získat maximum z podzimní části roku, 

která je mnohými označována jako jedna 

z obchodně nejsilnějších. Důvody jsou vel-

mi jednoduché, většina z nás připravuje své 

čtyřkolové „miláčky“ na zimu. Tou asi nej-

důležitější výbavou jsou zimní pneumatiky. 

Dále pak standardní věci jako stěrače, nemrz-

noucí směsi do chladičů a kapaliny do ostři-

kovačů a celé řady dalších, nyní nepotřeb-

ných maličkostí, jejichž důležitost zjistíme 

s první sněhovou pokrývkou. Pochopitelně 

nelze opomenout akumulátor, jehož stáří 

a nutnost výměny zjistíte ve chvíli, kdy nejvíc 

pospícháme: Otočíme klíčem v zapalování 

a… nic se nestane. Tyto situace a mnoho 

dalších známe jistě každý a tak stejně jako 

v předchozích letech i pro nadcházející se-

zonu jsme pro vás připravili Zimní balíček. 

To znamená možnost nakoupit zimní sor-

timent již nyní, a to hned s několika výho-

dami najednou. Eliminaci výše uvedených 

příkladů berme jako samozřejmost a k tomu 

přidejme následující: předzásobení se do-

statečným množstvím zimního sortimentu 

za výhodné ceny, stojany na zimní produkty 

a ke stěračům Valeo zdarma, EXTRA body 

do VIP Clubu Inter Cars, a tou nejdůležitější 

výhodou a přidanou hodnotou je, že zboží, 

které nakoupíte během září 2010, můžete 

zaplatit až v lednu 2011. Zajímavé, co říkáte? 

Je nákup u nás zajímavý?

Upřímně řečeno, snažíme se, aby byl. Novin-

ka, která prosluní vaše podzimní sychravé 

dny je akce Dny nízkých cen, ve které je pro 

každý pracovní den vybrána jedna položka 

pro osobní automobily a jedna pro náklad-

ní, kterou je možné jen v tento den koupit 

za skvělou akční cenu se slevou až 59%. Jed-

ná se jak o sortiment pro konkrétní aplikaci 

,tak i o položky pro univerzální použití. Mů-

žete se tak jednoduše předzásobit sortimen-

tem, který v době, kdy ceny již nebudou tak 

příznivé, využijete ve svůj prospěch.

Další z velkých a zajímavých nabídek má 

v tomto období lehce předvídatelný název 

a tím je Velká podzimní akce. Budete mít je-

dinečnou možnost získat vybavení servisů 

z naší nabídky v hodnotě až 50 000 Kč. Už jen 

jako doplněk, ale ne nevýznamný, jsme toto 

vydání IC Journalu nabili množstvím zajíma-

vých prodejních tipů a akčních cen.

Bohužel ne vždy se vše, co chceme, daří přes-

ně podle našich představ a tak jsme v průbě-

hu dubna museli ukončit spolupráci s naším 

obchodním partnerem, který provozoval naši 

pobočku ve Vestci. Ale vše zlé, je k něčemu 

dobré. Občas totiž neškodí zamést si před 

vlastním prahem. V současnosti je již celá 

pobočka takříkajíc v „novém kabátě a těle“. Je 

obsazena profesionály a odborníky ve svém 

oboru. V rámci zkvalitnění služeb a rozšíření 

nabídky jsme zde pro Vás připravili zcela nový 

showroom garážové techniky a vybavení 

a zároveň je zde jeden den v týdnu (každé 

pondělí) ve Dni s profesionálem připraven 

specialista na garážovou techniku, který zod-

poví všechny případné dotazy, předvede vy-

bavení a přístroje v praxi a budete si tak moci 

vytvořit konkrétní představu o funkčnosti 

a kvalitě námi nabízeného sortimentu.

I nadále pokračujeme v rozšiřování našeho 

servisního konceptu Q-service, který k dneš-

nímu dni čítá již 14 partnerů a  další jsou 

v jednání. S naším servisním konceptem 

úzce souvisí i další projekt, a tím je IC Fleet – 

správa fi remních vozových parků, kde je jed-

ním z našich cílů vzájemné propojení těchto 

dvou projektů. 

Na závěr bych se rád zmínil o VIP Clubu In-

ter Cars, který jde v podzimní části sezony 

do svého fi nále, a tak máte poslední mož-

nost vylepšit si i prostřednictvím některých 

akcí svá VIP bodová konta a tím získat kar-

ty vyšších hodnot. V několika reportážích 

konkrétně z Vietnamu a Egypta se můžete 

dozvědět, jak tyto akce probíhají a co vše 

můžete zažít. Navíc VIP Club Inter Cars je 

unikátní přidanou hodnotou, která nemá 

v Česku ani na Slovensku obdoby.

Tyto všechny produkty je nutné s vámi rychle 

a správně komunikovat, prostě vám je sdě-

lit. K tomu by měl kromě jiného sloužit nový 

systém elektronického objednávání nazva-

ný IC_WebCat, který v sobě sdružuje funkci 

elektronického katalogu zboží a on-line sys-

tému internetového obchodu. Takže těm 

z vás, kteří raději pracujete na internetu je 

tento produkt od 16. 8. 2010 k dispozici. Do-

plní služby lokálního IC_Katalogu, který však 

i nadále bude nosným zdrojem informací.

Věřím, že vaše volba dodavatele bude v závě-

ru roku správná a přinese vám kýžený efekt 

v podobě zajímavého profi tu a tak nezbývá 

než držet palce, že nikoho z nás nepotkají 

žádné fi nanční krize, povodně ani jiné tra-

gédie a že letošní rok zakončíme úspěšně. 

Za celý Inter Cars tým se na spolupráci s vámi 

těší a mnoho kilometrů bez nehod přeje

20. výročí Inter Cars, str. 15

Martin Havlík
Výkonný ředitel Inter Cars ČR
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2010 Slovo úvodem/Obsah
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Jako již tradičně i letos se začátkem září konal 

veletrh automobilových náhradních dílů, vy-

bavení servisů a nářadí, Targi 2010. Veletrh se 

již podruhé konal v letištním areálu v Modlinu 

u Varšavy a celkově se jednalo o již jubilejní 

10. ročník, navíc spojený s dvacetiletým výro-

čím založení společnosti Inter Cars. Součástí 

návštěvy veletrhu byla také exkurze v logistic-

kém centru Inter Cars v nedalekém Czosno-

wě, jednom z největších skladů svého druhu 

ve střední a východní části Evropy.  

Na veletrhu se prezentovalo téměř na 170 

vystavovatelů, významných světových 

producentů náhradních dílů pro osobní 

i nákladní automobily a motocykly, opra-

várenského zařízení a nářadí. Samozřej-

mostí byl i bohatý doprovodný program, 

nechyběla různá zábavná vystoupení, ná-

vštěvníci si mohli vyzkoušet své řidičské 

umění na simulátorech a kochat se pohle-

dem na silné závodní vozy či krásné dívky. 

Návštěva veletrhu byla zakončena velko-

lepou VIP párty a oslavy dvojitého jubilea 

končily až nad ránem. 

Reportáž z tohoto veletrhu, zážitky a více 

podrobností Vám přinášíme na straně 14. 

Targi 2010

Členové VIP Clubu Inter Cars 2009 v Egyptě

Velká jarní akce, aneb kvalitní skútry od Inter Cars

Každý rok se koná jedna velká relaxační 

dovolená v rámci VIP Clubu Inter Cars, 

a ani letos tomu nebylo jinak, a tak v po-

lovině května vyrazila skupina téměř 140 

zákazníků směrem do egyptské Hurgha-

dy. Letošní akce měla několik novinek 

a zvláštností. Především to byla první me-

zinárodní akce VIP Clubu Inter Cars, tzn. 

že se jí účastnili členové VIP Clubu všech 

zemí Inter Cars South (Česko, Slovensko, 

Maďarsko, Rumunsko a Chorvatsko). Část 

zákazníků odlétala z Prahy a část z Buda-

pešti, ale všichni se šťastně sešli v Egyp-

tě. Druhou novinkou byla možnost volby 

klasické pobytové dovolené nebo pozná-

vací plavby po Nilu se zastávkami u nej-

významnějších památek Egypta. Podrob-

nou reportáž včetně fotografi í naleznete 

na stranách 28–29.

V minulém dvojčísle IC Journalu a násled-

ně pak prostřednictvím našich poboček 

jste měli možnost dozvědět se o naší 

„Velké jarní akci“, ve které měl zákazník, 

po splnění stanovených podmínek, mož-

nost získat mnoho zajímavých bonusů. 

Například nářadí a vybavení servisů, dár-

kový certifi kát k nákupu zboží dle vlast-

ního výběru v e-shopu MALL.CZ nebo 

největší „tahák“ jarní akce, kterým bez po-

chyby byl kvalitní skútr Kentoya v různých 

barevných provedeních. Podmínky, k naší 

radosti, splnilo mnoho desítek zákazníků 

a bylo naší milou povinností všem získa-

né bonusy předat.
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V sobotu 17. a v neděli 18. července 2010 se pobočka Inter Cars Velké 

Meziříčí zúčastnila v roli sponzora a vystavovatele zároveň prvního 

ročníku akce Truck show. Akci pořádala fi rma Dvořák Trucks a mís-

tem konání byl Šeborov, vzdálený cca 7 km od Velkého Meziříčí. 

Zájemci mohli přijíždět již v pátečních odpoledních hodinách, ale 

hlavní program se odehrával v sobotu. Program zahájila prezentace 

vystavovatelů, následovala spanilá jízda všech zúčastněných trucků. 

Po návratu se většina přítomných zapojila do nejrůznějších soutěží, 

jako například soutěž o nejhezčí či o nejlépe osvětlený kamion nebo 

divácky velmi atraktivní slalom. V programu nechyběla ani ukázka 

zásahu a vyproštění zraněných při nehodě a večer zpříjemnila živá 

hudba. Ohlasy na stánek Inter Cars byly velmi pozitivní a zavítalo 

k němu velké množství lidí. Akce se podařila a všichni se už těšíme 

na další ročník.

Zájezd do exotického Vietnamu s VIP Clubem Inter Cars

IC Games 2010 – opět na Vltavě

Truck Show

Neuběhly téměř ani dva týdny od doby, co se konala zatím poslední 

akce VIP Clubu Inter Cars, a to 12denní poznávací zájezd Vietnamu 

a Thajska, který proběhl na přelomu srpna a září a počet účastníků 

se ustálil na 40. V rámci tohoto poznávacího zájezdu měli členové 

VIP Clubu možnost navštívit vietnamská města Hanoj a Saigon a je-

jich okolí s množstvím zajímavých míst s osobitou, pro Evropana 

někdy nepochopitelnou podobou a atmosférou, tunely z dob viet-

kongu, známou zátoku Halong Bay s pověstnými džunkami, thajský 

Bangkok a jeho nejvýznamnější památky, stejně tak i luxusní Viet-

namský hotelový resort Vinpearl. O tom všem a o mnohém dalším 

se můžete dočíst v „lovcových zápiscích“ na straně 27.

I v letošním roce se uskutečnil další ročník IC 

Games na vodě – opět na řece Vltavě. Tento-

krát jsme sjížděli úsek z Rožmberka do Čes-

kého Krumlova. 

Účast byla hojná a i přes nepříznivou před-

pověď počasí dorazilo přes 80 zaměstnanců 

z české centrály a poboček Inter Cars. Tuto 

událost si letos nenechala ujít ani početná 

výprava zaměstnanců z chorvatské centrály.

Sraz jsme měli v pátek večer v Rožmberku 

v kempu „U Noidy“, kde byla vyhrazena celá 

louka jen pro vodáky z Inter Cars. V kempu 

nám vyšli vstříc a zarezervovali pouze pro 

nás polovinu zastřešeného posezení, což 

nám vzhledem k proměnlivému počasí 

přišlo vhod hlavně večer, když jsme se zde 

všichni sešli „u piva“.

V sobotu ráno jsme vyrazili na raftech a ka-

noích směrem do Českého Krumlova. Počasí 

nám v porovnání s předchozími propršený-

mi dny přálo – nepršelo a dokonce i občas 

vysvitlo sluníčko. Po pravidelných zastáv-

kách v hospůdkách na březích Vltavy jsme 

v podvečer dorazili do Českého Krumlova, 

odkud jsme se přesunuli zpět do kempu 

v Rožmberku. Po návratu do kempu už 

na nás čekalo občerstvení v podobě grilo-

vané vepřové kotlety, kuřecích prsou a hlav-

ně zlatého hřebu v podobě grilovaného 

selátka, které jsme si vychutnali až v pozděj-

ších hodinách, kdy už byla zábava v plném 

proudu. Celý večer probíhal ve velmi přátel-

ské atmosféře, a tak měli všichni dostatek 

příležitostí se blíže poznat. Většina z nás se 

jen těžko smiřovala s tím, že vše pro tento-

krát končí, a rozcházela se do svých stanů až 

v brzkých ranních hodinách. 

V neděli ráno už nezbývalo než si popřát 

šťastnou cestu a vyrazit směrem domů. 

Děkujeme všem za účast a příští rok zase 

AHOOJ!

C
o

 je n
o

véh
o

?
C

o
 je

 n
o

vé
h

o
?

133

podzim
2010 Aktuality



Jedním z dalších kroků v rozvoji projektu servisního vybavení je 

tzv. Den s profesionálem.

Obchodní manažer servisního vybavení p. Tomáš Beveláqua je 

nyní každé pondělí k dispozici na pobočce C12 – Vestec. Pro zá-

kazníky je zde možnost prezentace produktů společností FASEP, 

EUROLIFT, PROFITOOL, TOPTOOL, SEALEY atd. K dispozici je rov-

něž předváděcí vozidlo „Toolbus“, které je vybaveno od nářadí, 

diagnostik až po plničku klimatizací Valeo. V neposlední řadě je 

rovněž možné předvedení plně funkční geometrie FASEP. C
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Vybavení servisů – den s profesionálem

PHILIPS – LED Daytime Lights

Elring – montážní sady turbodmychadel

Magneti Marelli – akumulátory STANDARD

Po bezmála roku plánování, příprav, programování a fi nálním testování byl v druhé po-

lovině srpna ofi ciálně spuštěn IC_WebCat – webové řešení katalogu společnosti Inter 

Cars. Vedle klasického IC Katalogu tak jde o druhý významný informační a objednávkový 

systém naší společnosti.

IC_WebCat je dále podrobně představen na stranách 6 a 7.

Kompletní řešení v oblasti denních světel od společnosti Philips. Vylepšené a velmi výkonné 
LUXEON® LED s nízkou spotřebou energie vyzařují intenzivní bílé světlo, nejlépe viditelné pro 
protijedoucí vozidla. Při rozsvícených světlech pro denní svícení nemusí být při nesnížené vi-
ditelnosti rozsvícená obrysová nebo potkávací světla. Systém montáže „Simple-click“ zaručuje 
rychlou a jednoduchou instalaci. Díky velmi úzkému tvaru lampy je vhodné pro použití u vět-
šiny evropských vozů. Zařízení je homologováno dle vyhlášky ECE R 87 a obsahují označení  
„RL“ – určující světla pro denní svícení.

Index IC: PHI 12810 LED
Cena: 4 186,- Kč

Společnost Magneti Marelli má od září v na-

bídce novou řadu akumulátorů – Standard. 

Tato řada zahrnuje baterie s kapacitou od 35 

Ah do 220 Ah. Tyto akumulátory jsou vyrábě-

né v Itálii a jsou dodávány do vozidel koncer-

nu FIAT Group. Nejlépe tyto baterie vystihuje 

věta: Špičková kvalita za výbornou cenu.

Jak skladovat a pečovat o akumulátory nalez-

nete na straně 13.

Příklad: 

067220002002 - 45Ah, 360A, 

Cena: 1 298,- Kč
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Uvedené ceny jsou maloobchodní v Kč bez DPH. Změna cen vyhrazena.

Naše nabídka aktuálně obsahuje na 40 mon-

tážních sad turbodmychadel značky ELRING 

pro evropské a asijské vozy. Balení jsou indivi-

duálně přizpůsobena typu turbodmychadla 

tak, aby byla zajištěna úspora času při montáži.

Příklad referenčního označení: 

EL714600 - PEUGEOT PARTNER Tepee 1.6 

HDi ; 9HX (DV6ATED4) / 04.2008- 

Cena: 328,- Kč

EL704040 - VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.9 TDI 

BXF / BXJ / BRU / 11.2004-

Cena: 759,- Kč

EL714590 - PEUGEOT 307 Break (3E) 1.4 HDi 

mot.8HZ (DV4TD) / 03.2002-

Cena: 628,- Kč

web at
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První pololetí roku 2010 bylo pro celou již-

ní skupinu obdobím poměrně hektickým, 

ve kterém se realizovala řada zásadních 

projektů, které se buď již začaly projevo-

vat na výsledcích, či se začnou projevovat 

ve druhé polovině roku 2010. Nicméně i přes 

tyto náročné projekty se našel čas i na aktiv-

ní odpočinek strávený s našimi VIP zákazní-

ky, ať už se jednalo o vydařené lyžování, ces-

tu napříč Egyptem či odpočinek na plážích 

Rudého moře v egyptské Hurghadě. Pojďme 

se nyní ale podívat na hlavní projekty, které 

se v rámci jižní skupiny realizovaly.

Webový katalog

V průběhu celého prvního pololetí probíha-

ly programovací práce na tvorbě webového 

katalogu společnosti Inter Cars. Tento katalog 

je dostupný ve vícejazyčné verzi a obsahuje 

základní funkcionality, které již znáte z naše-

ho desktop katalogu, včetně objednávacího 

modulu. Oproti desktop verzi je jeho použití 

značně jednodušší a komfortnější, na druhou 

stranu neobsahuje všechny funkcionality, kte-

ré jsou k dispozici v desktop verzi. Oba dva 

katalogy poběží souběžně a věříme, že takto 

oslovíme jak zákazníky, kteří chtějí jednoduchý 

a komfortní systém, ve kterém budou provádět 

základní operace, tak zákazníky, kteří využívají 

více modulů našeho katalogu i za ceny složitěj-

ší údržby, jako je aktualizace databáze, cen atd. 

Více informací o webové verzi katalogu nalez-

nete na stranách 5 a 6 tohoto čísla IC Journalu.

Zřízení centrálního skladu pneuma-

tik pro IC South

V nově otevřeném HUBu v polských Mys-

lowicích byl zřízen centrální sklad pneuma-

tik pro celou jižní skupinu. Je zde usklad-

něno cca 10 000 pneumatik všech značek, 

které jsou dostupné všem zákazníkům IC 

South do rána druhého dne. Sklad je dopl-

ňován denně přímo ze skladů našich doda-

vatelů. Tím je zajištěna dostupnost pneu-

matik všech značek pro zimní sezonu na té 

nejvyšší možné úrovni.

Implementace ERP systému Navision 

Attain v Chorvatsku

V první polovině roku 2010 probíhala in-

tenzivní příprava na poměrně zásadní změ-

nu ve fungování IC Chorvatsko, a tou byla 

implementace systému Navision Attain, 

ve kterém již běží všechny ostatní společ-

nosti IC South. Tato implementace proběhla 

více než úspěšně, a dokonce ani v měsíci 

květnu, kdy proběhla fi nální fáze, nedošlo 

k poklesu obratu, který běžně podobné 

operace provází. 

Příprava otevření centrálního skladu 

pro Chorvatsko

Po dvou letech byla konečně završena po-

slední fáze výstavby skladové haly v Záhřebu, 

ve které bude operovat centrální sklad pro 

území celé bývalé Jugoslávie. Svou rozlohou 

i šířkou sortimentu se jedná o největší cen-

trální sklad v daném regionu a s jeho spuš-

těním očekáváme další akceleraci posilování 

naší pozice na tamním trhu. V současné době 

je již dokončena montáž regálového systému 

a probíhá naskladňování sortimentu.

Příprava otevření centrálního skladu 

pro Rumunsko

Paralelně s centrálním skladem v Chorvatsku 

běží projekt otevření centrálního skladu v Ru-

munsku. Centrální sklad ve městě Brašov nám 

umožní další expanzi pobočkové sítě na ru-

munském trhu směrem na jihovýchod. Stejně 

tak jako sklad v Záhřebu, bude i tento svou 

rozlohou a šíří představovat jeden z největších 

skladů v daném regionu a i od jeho spuštění 

se očekává další akcelerace posilování naší 

pozice na rumunském trhu. V současné době 

je již dokončena montáž regálového systému 

a probíhá naskladňování sortimentu.

Servisní koncept 

Q-service

V první polovině roku 2010 

byl ve všech zemích IC South 

odstartován projekt budová-

ní servisní sítě konceptu Q-service. Podrob-

nosti o servisním konceptu Q-service budete 

průběžně nacházet na stránkách IC Journalu.

Výsledky Jižní skupiny za první polole-

tí 2010

Z pohledu výsledků se nám v první polovi-

ně podařilo dosáhnout a překročit rozpoč-

tovaná čísla ve všech zemích IC South, a to 

následovně: CZ + 21 %, SK +23 %, HU +40 %, 

HR +62 %, RO +250 %.  Konsolidovaný nárůst 

celé skupiny dosáhl úrovně +41 %.

Tomáš Kaštil
Chief executive offi  cer
Inter Cars South International Group

Distribuční centrum v polských Myslowitzích Výstavba centrálního skladu v Rumunsku

Centrální sklad v Chorvatsku
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Již tradičně jsme vám v každém čísle 

IC_Journalu představovali poslední ak-

tualizace našeho elektronického kata-

logu. V tomto a v následujících číslech 

vám však místo nejnovějších aktualizací 

představíme naší novinku – IC_WebCat. 

Co to vůbec IC_WebCat je? Jak sám ná-

zev napovídá, jedná se o webovou verzi 

katalogu, která umožní vám, našim zá-

kazníkům, přehledné prohlížení, vyhle-

dávání a objednávání zboží z našeho 

sortimentu. Kromě toho nabízí IC_Web-

Cat spoustu dalších možností, které vám 

budeme postupně prezentovat. 

V tomto čísle IC_Journalu vás seznámíme 

se základními funkcemi, abyste se dokáza-

li v IC_WebCatu co nejrychleji orientovat 

a jeho používání bylo pro vás co nejjed-

nodušší a nejpříjemnější. 

Přihlášení

Na stránky IC_WebCatu je možné do-

stat se dvěma způsoby. Prvním způ-

sobem je zadání adresy http://ic-cz.

intercars.eu/ do vašeho prohlížeče. 

Pokud tuto adresu zapomenete, je tu 

druhý způsob, a sice cesta přes odkaz 

IC_WebCat, který je umístěn na našich 

stránkách www.intercars.cz. Jazykovou 

verzi katalogu lze vybrat příslušnou vla-

ječkou dle Vašich preferencí.

Pro přihlášení je potřeba vyplnit údaje regis-

trovaného zákazníka, jako jsou zákaznické 

číslo, číslo karty a heslo. V případě, že těmito 

údaji nedisponujete, kontaktujte prosíme 

naše pobočky, které vám s jejich získáním 

rády pomohou.

Po úspěšném přihlášení se zobrazí násle-

dující záložky: 

� KATALOG

� MENU

� MŮJ ÚČET

KATALOG

Základní rozdělení katalogu lze omezit vý-

běrem mezi:

� osobními automobily

� nákladními automobily

� motocykly

� typy náprav

Jednoduchým způsobem přes rolovací liš-

ty je možné vybrat si z nabízených značek 

automobilů/náprav až po konkrétní určení 

modelu. Kliknutím na model automobilu se 

v pravé části okna zobrazí strom, který slouží 

ke snadnější orientaci a přehlednému rozdě-

lení do jednotlivých kategorií.

Po výběru požadované skupiny zboží 

v produktovém stromu se vám zobrazí 

podnabídka dané produktové skupiny. 

V našem případě jsme vybrali jako mo-

delový příklad skupinu „VZDUCHOVÝ 

FILTR/POUZDRO/TĚSNĚNÍ“ (v produkto-

vém stromu pod záložkou pod kategorií 

FILTRY). Po kliknutí máte na výběr z ně-

kolika podskupin. Po upřesnění vašeho 

výběru dojde k zobrazení čísel, která 

odpovídají vybraným kritériím. Dále se 

při výběru konkrétního produktu zobrazí 

podrobné informace

Samozřejmostí je možnost objednání po-

žadovaného množství kusů, které se ihned 

objeví v nákupním košíku. Další z nabíze-

ných možností je zvětšení obrázku dané 

položky, informace o online dostupnosti 

na našich pobočkách a regionálních skla-

dech, a také dostupnost různých doda-

tečných informací, které pomohou ke sto-

procentní identifi kaci dílu. 

Sekce KATALOG rovněž obsahuje funkce, 

které umožní uživateli rychlejší vyhledá-

vání a orientaci v katalogové části. Jed-

nou z těchto funkcí je rychlý výběr mo-

delu automobilu. Stačí jen začít vpisovat 

do příslušného pole název modelu hle-

daného automobilu a podle vepsaných 

znaků vám IC_WebCat nabídne seznam 

modelů. Další funkcí, která může v přípa-

dě potřeby zrychlit práci s katalogem, je 

funkce rychlého výběru produktové sku-

piny z produktového stromu. V případě, 

že nevíte, kde ve struktuře produktového 

web atNOVÝ INTERNETOVÝ
KATALOG IC_WebCat

NOVINKA!
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stromu se vyhledávaný díl nachází, je 

možné do pole nad produktovým stro-

mem (Klávesové zkratky) zadat jakýkoliv 

řetězec vámi hledaného výrazu a IC_

WebCat opět nabídne výsledky odpoví-

dající hledanému výrazu.

Jednou z nejvíce potřebných funkcí je vy-

hledávání dílů na základě OE čísel a čísel 

výrobce. IC_WebCat samozřejmě dispo-

nuje i touto možností. Stačí jen zadat OE 

číslo nebo číslo výrobce do vyhledávacího 

pole a po potvrzení se objeví výsledky.

MENU – CENÍK

V MENU je možné vyhledávat podle objed-

nacího čísla v celém sortimentu IC. Stačí 

jen zadat část objednacího čísla do vy-

hledávacího pole a po jeho potvrzení se 

zobrazí nabídka dílů obsahující řetězec 

vyhledávaných znaků. Po kliknutí na poža-

dovanou položku se zobrazí okno, ve kte-

rém je možné nalézt spoustu doplňujících 

údajů pro 100% identifi kaci dílu, ale také in-

formace o jeho online dostupnosti. Samo-

zřejmostí je možnost objednání požadova-

ného množství kusů, které se ihned projeví 

v nákupním košíku. Hodnota a množství 

objednaných položek je zobrazena k rych-

lé kontrole v pravém horním rohu. 

Při výběru z produktového stromu v sekci 

MENU je možné omezit výběr na jedno-

ho výrobce.  Tato funkce umožňuje sou-

středit se pouze na určitou značku v pří-

padě, že má zákazník konkrétní představy 

o produktu.

MŮJ ÚČET

Poslední z nabízených záložek nabízí uži-

vateli kontrolu nad stavem svého účtu. 

Může zde sledovat aktuální stav objed-

návek, faktur, položek v košíku, ale také 

informace o zákaznickém účtu a VIP kar-

tách. Rovněž zde lze změnit nastavení 

některých proměnných v rámci IC_Web-

Catu. Před odesláním objednávky je 

možné si v košíku znovu překontrolovat 

výběr zboží. Po kliknutí na objednací 

číslo zboží je možné zobrazit detailní 

informace o zboží a online dostupnos-

ti. Po kliknutí na objednané množství 

je možné toto množství upravit anebo 

samozřejmě odstranit položku z košíku 

úplně. Po překontrolování objednávky 

a kliknutí na tlačítko „Odeslat“ dojde k vy-

tvoření objednávky, jejíž stav je možné 

kontrolovat v záložce MŮJ ÚČET > OB-

JEDNÁVKY.

Celý tým Inter Cars věří, že IC_Web-

Cat bude dalším významným střípkem 

do mozaiky služeb, pomocí kterých se 

snažíme zkvalitnit zákaznický servis, a po-

může vám ulehčit a zpřehlednit orientaci 

v naší nabídce. Ta v současné době obsa-

huje přes jeden milion náhradních dílů 

od více než 500 dodavatelů. 

web at
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Do vrchů s Inter Cars
Alexandra Divišová – závodnice do vrchů 

v barvách Inter Cars

Kdy jste se poprvé začala zajímat 

o motorsport? 

O motorsport jsem se začala zajímat již ně-

kdy v 15 letech, když jsem zjistila, že mě baví 

víc číst časopisy o autech, tehdy hlavně tu-

ningové, než třeba dívčí literaturu. Zajímaly 

mě všechny možné značky aut. Můj velký 

sen bylo sednout za volant závodního vozu 

a zkusit si rally, což mi zůstalo dodnes. 

Kdy jste poprvé zasedla za  volant 

a o jaký vůz šlo? 

Poprvé jsem řídila Fiata Regatu, který byl 

i mým prvním vozem, který jsem si koupila. 

Byla to 1,3, ale na první zkušenosti to stačilo. 

Jaké závody jezdíte?

Jezdím závody do vrchu, převážně na Mo-

ravě. Chtěla bych nabrat také zkušenosti 

v jiných závodních seriálech, které se pořá-

dají v Čechách. Zkoušela jsem i slalom, který 

bych si letos také chtěla zajet, a někdy bych 

ho také chtěla uspořádat. 

Jak dlouho závodíte? 

Bude to již třetím rokem, ale zkušeností není 

nikdy dost. 

S jakým vozem jezdíte? 

Letos budu mít premiéru s Renaultem 

Clio Sport 2.0 16v. Bylo to původně ral-

lyové auto. Vůz se koupil na podzim mi-

nulého roku a ještě jsem s ním nejela. 

Dvě předešlé sezony jsem jezdila s Re-

naultem Clio 1.8 16v, který nyní prona-

jímáme. 

Proč jste zvolila zrovna závody do vrchu? 

Původně jsem vždycky chtěla jezdit rally, 

ale říkám si, že je potřeba někde nabrat 

zkušenosti.

Na závodech do vrchu se mi líbí, že kaž-

dý jede za sebe. Když to srovnám třeba se 

závody na okruzích, je to veliký rozdíl. Při 

okruzích můžete jet sebelépe, ale pokud 

vás někdo dostane z tratě, i když to není 

vaše vina, dojel jste. Na závodech se mi 

také líbí atmosféra, ale i parta závodníků, 

se kterou se pravidelně potkávám na kaž-

dém závodě, je opravdu skvělá. 

Jaká jsou vaše umístění?

První rok, kdy jsem začínala se sériovým 

vozem, byl poměrně úspěšný. Svůj první zá-

vod jsem skončila třetí, druhý závod druhá 

a do konce sezony jsem zůstala na prvním 

místě. Chtěla jsem jít jezdecky dál, proto 

jsem se rozhodla, že v další sezoně přestou-

pím do závodní třídy. Na autě se udělaly 

úpravy, abych mohla přestoupit. Nějakou 

dobu trvalo, než se auto dostalo do podo-

by, která fungovala. Ale potom byl úspěch 

opravdu zasloužený. 

Jaké je vaše povolání?

Pracuji jako rozpočtářka v jedné vzduchotech-

nické fi rmě, ale stále mě to táhne k autům. 

Máte i jiné koníčky?

Mezi mé největší koníčky patří v poslední 

době hlavně squash, dále bruslení, lyžování, 

ale i jakýkoliv jiný sport a hlavně jízda v autě.

Jaké máte plány do budoucna? 

Chtěla bych uspořádat nějaký ten slalom, 

zkusit rally a hlavně se věnovat e-shopu se 

závodními věcmi, na kterém teď usilovně 

pracuji. Doufám, že ve spojení s tak silným 

partnerem, jakým je Inter Cars ČR, se mi 

to podaří. Tímto bych vás chtěla pozvat 

na naše internetové stránky, kde se dozvíte 

více www.alexracingteam.cz.
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VIP Club Inter Cars – 
odpoledne na čtyřkolkách

Milí přátelé,

Rádi bychom se s vámi podělili o zážit-

ky z akce, kterou jsme jako pobočka In-

ter Cars Praha-Stodůlky připravili pro 

naše zákazníky. Zváni byli všichni, kteří 

v roce 2009 dosáhli ve VIP Clubu Inter 

Cars svými VIP body alespoň na bronzo-

vou kartu. Jak jistě víte, odměnou za VIP 

body získané za celý rok nabízí Inter Cars 

spoustu atraktivních zážitků. A jedním 

z nich byla zákaznická odměna ve formě  

„překvapení pobočky“.  

Návrhů na akci padlo hned několik, ale nako-

nec jsme se dohodli na pátečním odpoledni 

stráveném v sedle čtyřkolek. Termín jsme 

zvolili 11.–12.června 2010. Hlavním dnem 

byl pátek, kdy se celá akce v odpoledních 

hodinách udála. Akci tohoto druhu jsme  

pro zákazníky VIP Clubu „Stodůlecké“ po-

bočky pořádali jako historicky první ofi ciální 

VIP akci, bylo tedy potřeba vše dobře naplá-

novat, dojednat a  realizovat. A tak jsme se 

dali do práce, aby vše proběhlo co nejlépe, 

takříkajíc na jedničku. Na akci byli pozváni, 

kromě „bronzových“ zákazníků z VIP Clubu 

také členové vedení Inter Cars ČR, za které se 

zúčastnil obchodní ředitel pan Martin Hav-

líček. I když nám někteří pozvaní zákazníci 

účast přislíbili a nakonec se nezúčastnili, akci 

si užilo bezmála 30 osob.

A nyní již k samotné akci. Čtyřkolková drá-

ha se nachází v malé vsi jménem Všeradice, 

nedaleko Berouna. Tam se také odehrávala 

celá akce. Ve vsi, v docházkové vzdálenosti 

od dráhy, byl zajištěn penzion pro ubytová-

ní všech účastníků. Celý páteční den nám 

přálo slunečné počasí a nic nenasvědčova-

lo tomu, že by odpoledne tomu mělo být 

jinak. Příjezd na místo určení byl plánován 

na 17. hodinu. Většina zákazníků opravdu 

ve stanovený čas dojela. Následovalo uby-

tování a přesun na závodní dráhu, kde kro-

mě čtyřkolek bylo pro naše zákazníky při-

praveno bohaté pohoštění a trocha hudby.

Po seznámení s bezpečnostními pokyny se 

všichni postupně vydávali na dráhu. Trať byla 

místy bahnitá, což dodávalo jízdě na kva-

litě,a nebyla ani nouze o drobné i vážnější 

karamboly, kdy se jednomu z našich kolegů 

povedlo se strojem udělat kotrmelec. Naštěstí 

jezdec zůstal nezraněn a mohlo se vesele po-

kračovat dál. Nevyhnuly se nám ani technické 

problémy, po kterých jsme byly nuceni odsta-

vit dva ze čtyř strojů. Ale i tak nás tato situace 

neodradila a závodění pokračovalo. 

Během zápalu boje na čtyřkolových vozít-

kách jsme pořídili i společné památeční foto. 

S přibývající tmou už nezbývalo nic jiného 

než nechat závodníky i jejich stroje odpo-

činout, usednout k vychlazenému pivečku 

a něčemu trochu ostřejšímu. V tomto duchu 

zábava pokračovala až do pozdních nočních 

hodin, kdy řada z nás zamířila k přiděleným 

pokojům, kde unaveni ať už řáděním na čtyř-

kolkách, nebo konzumací nápojů spokojeně 

ulehla ke spánku. V sobotu dopoledne násle-

dovalo rozloučení a odjezd domů. 

Podle názorů, které jsme následně po akci 

obdrželi, se setkání velmi líbilo. Budeme 

tedy doufat, že další akce, které nás v bu-

doucnu čekají, vás zaujmou a budou se líbit 

minimálně tak jako ta letošní.

Team pobočky Praha-Stodůlky
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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 skla-

dovou 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 prefero-

vané výrobce zařadit do projektu PREMIUM 

CLUB Inter Cars. Nákupem sortimentu těch-

to dodavatelů máte zaručenu výbornou do-

stupnost, 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, 

MITSUBOSHI, KASHIYAMA , AKEBONO,  

555, OE,  UNION JAPAN, MICRO, JC 

PREMIUM, YEC, KANACO, KOYO, NTN, 

NSK, GMB 

• Privátní značka – 4max

Jako další alternativu vám nabízíme vlastní znač-

ku náhradních dílů – 4max. V nabídce 4max 

máte možnost výběru z více než 25 000 položek 

v 64 různých kategoriích výrobků. 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 ná-

hradních 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.

Nyní jako novinku přinášíme i jeho interne-

tovou verzi pod názvem IC_WebCat, do kte-

ré se můžete přihlásit buď na http://ic-cz.

intercars.eu, nebo prostřednictvím odkazu 

na www.intercars.cz

IC_Katalog je pro zákazníky společnosti 

Inter Cars zcela ZDARMA. 

•  IC_Technika  –  elektronický program 

k  vyhledávání technických a  servis-

ních 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 kaci kódů EOBD včetně diagnosti-

ky 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 informa-

ce 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 informací 

o společnosti Inter Cars, všechny důležité no-

vinky v sortimentu, prezentace dodavatelů, 

přehledy akcí a prodejních kampaní připrave-

ných na nejbližší období, zajímavé čtení z ob-

lasti automobilů, servisní techniky, diagnosti-

ky a nových technologií a mnoho dalšího.

IC Journal je Vám pravidelně zdarma zasílán.

• Servisní síť „Q-Service“

Při splnění stanovených kritérií se můžete 

stát členem mezinárodní servisní sítě 

profesionálních nezávislých autoservisů – 

Q-SERVICE, která byla založena v roce 1997 

společností Inter Cars S.A. (dnes největším 

distributorem autodílů ve střední a východní 

Evropě)

Hlavní výhody a oblasti podpory partnerů 

Q-Service v CZ:

�  Nezávislost servisu a smluvně daná teri-

toriální působnost.

�  Splněním výběrových kritérií servis plní 

podmínky certifi kace a přiznání statutu 

QUALITY-SERVICE.

�  Systém vzdělávání v oboru autoopravá-

renství a autodiagnostiky.

�  Podpora v oblasti reklamy a marketingu.

�  Podpora v růstu úrovně vybavenosti 

dílen technologickým vybavením, dia-

gnostikou, informačními technologiemi.

4. FINANČNÍ PODPORA, NÁKUPNÍ 
BONUSY A INVESTIČNÍ PROGRAM
Nabízíme a poskytujeme svým zákazní-

kům několik forem zvýhodnění formou 

bonusových smluv. 

�  i-Bonus – speciální bonusová smlouva 

poskytovaná zákazníkům používajícím 

pro objednávání náhradních dílů interne-

tové objednávky programu IC_Katalog. 

Bonus je poskytován formou dobropisu 

na účet zákazníka nebo formou marke-

tingového plnění a je vyplácen kvartálně. 

Výše dodatečného bonusu je 2 % z celko-

vého obratu uskutečněného přes internet.

�  Bonusová smlouva - jedná se o klasic-

kou bonusovou smlouvu, která zákazníka 

zaváže na předem stanovený a dohod-

nutý obrat. V případě jeho splnění má zá-

kazník možnost čerpat bonus ve výši 1 %, 

1,5 % nebo 2 % opět formou vyplacení 

dobropisu na účet nebo formou mar-

ketingového plnění. Zpravidla se uzavírá 

na 1 rok nebo na příslušné kvartály roku.

�  Bonusová smlouva TRW – je obdobou 

klasické bonusové smlouvy uvedené 

výše, je však určena speciálně členům 

distribuční sítě TRW.

� Speciální bonusové smlouvy – používají 

se například při speciálních akcích a prodej-

ních kampaních a jsou opět pouze modi-

fi kací stávající klasické bonusové smlouvy. 

Liší se výší poskytovaného bonusu. (např. 

akce „Až 20 % navíc u Inter 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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Inter Cars Praha-Vestec 
v novém kabátě

V průběhu letošního dubna došlo na po-

bočce Inter Cars Praha-Vestec k mnoha 

výrazným změnám směřujícím ke zlep-

šení image, fungování a zkvalitnění po-

skytovaných služeb této pobočky. 

V první řadě došlo k výměně partnera provo-

zujícího frančízu Inter Cars, který dlouhodo-

bě neodpovídal korporátním standardům 

společnosti Inter Cars a svým opakovaným 

neseriózním jednáním poškozoval reno-

mé značky a dobré jméno Inter Cars. Tento 

krok byl jedním z nejdůležitějších z pohledu 

společnosti Inter Cars, avšak pro vás jako ob-

chodní partnery, ten z méně důležitých.

Co je však pro Vás nově připraveno a co je 

pro Vás to nejzajímavější? Celá pobočka 

ve Vestci prošla kompletní rekonstrukcí inte-

riéru. Současný vzhled a stav pobočky je re-

prezentativní a hlavně funkční. Součástí této 

rekonstrukce je naprosto nový showroom 

garážové techniky a vybavení. V showroomu 

je vystaveno garážové vybavení, pneuservisní 

vybavení, nářadí a speciální přípravky za více 

než 500 000,- Kč v nákupních cenách a všech-

no toto vybavení je zapojené a plně funkční. 

V případě zájmu je možné se kdykoliv dohod-

nout na odborné konzultaci s naším kolegou, 

který je specialistou v uvedeném oboru.

Dalším velmi citelným zlepšením je četnost 

a pravidelnost závozových tras. V současné 

době disponujeme 3 závozovými vozidly, které 

v pravidelných intervalech zavážej zboží zákaz-

níkům 3x denně. Všechny trasy zaváží naprosto 

nová vozidla a spolehliví rozvozoví řidiči.

Rozhodně příjemnou změnou a krokem 

vpřed je zprovoznění digitální telefonní 

ústředny a pravidel pro vyzvánění tak, že už 

opravdu není problém se na Vestec dovolat.

Poslední, ale velmi důležitou změnou je obmě-

na a rozšíření personálu, přestože tato oblast je 

nikdy nekončící proces. Osobně tyto změny 

vnímáme velmi pozitivně hned v několika 

oblastech. V přístupu k zákazníkům, ve spo-

lehlivosti, atmosféře na pobočce a v celkovém 

fungování pobočky. Inter Cars Praha-Vestec je 

tu teď opravdu pro vás a věříme, že uvedené 

změny nejsou poslední a jsou jen k lepšímu. 

Výsledek našeho snažení budete muset 

ale posoudit vy sami. Vezměte prosím ten-

to článek i jako pozvánku k návštěvě u nás 

na pobočce a přijďte se sami přesvědčit, že 

uvedené řádky nejsou jen planá slova. Přijď-

te navštívit náš nový showroom, vyzkoušet 

si a poznat naši nabídku garážového vy-

bavení anebo jen tak chvilku strávit u nás 

na pobočce u dobré kávy.

Na vaši návštěvu a zejména kladné refe-

rence se těší celý prodejní team Inter Cars 

Praha-Vestec.

Kontakt:

Inter Cars Praha-Vestec 

Vídeňská 452

252 42 Praha-Vestec

 Tel.: 244 400 005

 Fax: 244 400 190

 Mobil: 724 805 884

E-mail: praha.vestec@intercars.cz
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Víte vše o akumulátorech?

Startovací akumulátory jsou relativně 

choulostivým zbožím, a proto je nutné re-

spektovat určitá pravidla při skladování 

a postarat se o předprodejní servis. V oka-

mžiku, kdy jsou vyrobeny, začíná jejich 

„život“ a vnější vlivy, jako je např. teplota, 

mohou mít i velmi negativní vliv na jejich 

stav. Obecně platí, že vyšší teploty škodí 

více než teploty nižší. 

Skladování

Při skladování akumulátorů, které byly dodá-

ny od výrobce v provozuschopném stavu, 

musíme respektovat doporučené skladovací 

teploty, kdy ideální teplotou je + 15 °C. Vyšší 

teploty než 50 °C (a to hlavně při provozu) 

akumulátoru škodí a nenávratně zkracují 

jeho životnost. Rozhodující je teplota elek-

trolytu v akumulátoru. Skladovací teploty 

okolo 30 °C již způsobí, že skladovatelnost se 

snižuje až na jednu polovinu. 

Akumulátory mohou být montovány do vo-

zidla konečnému spotřebiteli ještě cca 15 

až maximálně 18 měsíců po datu výroby. 

To však neznamená, že by toto měla být 

obecná praxe. Průměrně zdatný obchod-

ník by měl být schopen umístit autobaterii 

do vozidla v období cca 2 měsíců od data 

naskladnění, tj. v době, kdy akumulátor 

může být starý cca 12 měsíců od data výro-

by. V sezoně však obchodník dostává na svůj 

sklad akumulátory, které jsou v zásadě staré 

jen několik týdnů od data výroby, a pak je 

skladovatelnost u nich delší. 

Zásadně se nedoporučuje, aby byly akumulá-

tory uvedené do činnosti vystaveny přímému 

slunečnímu záření – tedy prezentace ve sto-

janech ve výkladních skříních na přímém 

slunci v létě se zvláště nedoporučuje. Vysoké 

teploty akumulátoru škodí mnohem více než 

teploty nízké. To je též důvodem jejich zkráce-

né životnosti v tropických oblastech. 

Jediný parametr, který je nutné na skladě hlí-

dat a čas od času (1x za dva, tři měsíce) zkon-

trolovat, je tzv. klidové napětí, tedy napětí 

změřené na svorkách baterie. Toto napětí je 

při dodávce obchodníkovi nejméně ve výši 

12,50 V (mnohdy mnohem vyšší) a při jeho 

poklesu pod tuto hodnotu  je třeba baterii 

dobít do plných znaků nabití. Současné mo-

derní akumulátory již nemají zátky, a proto 

není již možné měřit hustotu elektrolytu. 

Klidové napětí je proto jediným ukazatelem. 

Kritické napětí pro montáž do vozidla může 

být až 12,20 V (to však budeme realizovat jen 

tehdy, nemáme-li skutečně lepší možnost), 

avšak pak je nutné ujetím stovek kilometrů 

baterii ve vozidle dobíjet.

Prodej

Zásadně se dnes nedoporučuje těsně před 

prodejem „měřit“ akumulátory různými tes-

tery jen proto, abychom ukázali kupujícímu, 

že tester ukazuje OK, či něco podobného. 

Tento postup je zcela zbytečný a mnohdy 

– zejména při používání zátěžových tes-

terů – nežádoucí! Plně postačí, aby těsně 

před prodejem bylo zkontrolováno pouze 

klidové napětí. Případný zkrat či mikrozkrat, 

který se může během skladování projevit 

a nemusí být ani v době výroby postižitel-

ný testery ve výrobním závodě, se po dobu 

skladování projeví poklesem klidového na-

pětí mnohdy pod 12 V. A to je okamžik, kdy 

prodejce musí akumulátor nejdříve dobít 

a teprve poté otestovat testerem. Jinými 

slovy, musí jej vyřadit ze své nabídky a ne-

prodávat. Do nabídky jej znovu zařadit až 

po důkladném prověření. Připomínáme jen, 

že ve výrobním závodě prochází akumulá-

tor testy po každé výrobní operaci, a to kaž-

dý kus. Poslední – zátěžový – test má odha-

lit možnou poréznost separátoru, ale často 

tzv. mikrozkraty  způsobí pokles napětí až 

po několika dnech od výroby – tedy v době 

skladování. Proto je vždy nutná kontrola 

napětí před prodejem. Takový servis poskyt-

nou klientovi odborní prodejci, nikoliv pro-

davači v supermarketech.

Montáž 

Pokud jde o nové akumulátory, vřele dopo-

ručujeme všem, aby se seznámili s textem, 

který je uveden v návodu k použití. Zde 

jsou citována všechna pravidla včetně toho 

jak a v jakém pořadí odpojovat či zapojovat 

kabely vedoucí ve vozidle k baterii.  

Důležitým prvkem, který by se měl zkon-

trolovat při každé montáži nového aku-

mulátoru do vozidla, je kontrola vlastního 

vozidla a jeho nabíjecí soustavy. Tzv. na-

bíjecí napětí, které měříme na svorkách 

baterie při běžícím motoru a rozsvícených 

světlech či zapnutých jiných spotřebičích 

(topení, vyhřívání zadního okna apod.), 

by mělo být alespoň 14 V. Dříve – v době, 

kdy se ještě nemuselo svítit – se uvádělo 

napětí 13,80 V jako minimální, které však 

dnes již považujeme za příliš nízké. Po-

kud toto napětí není dosaženo, je nutné 

zkontrolovat zejména uzemnění – tj. ka-

bel, který vede od minus svorky na kostru 

vozidla. Spoj na kostře vozidla bývá často 

zkorodovaný, je zde přechodový odpor 

a očištění tohoto místa mnohdy vyřeší 

celý problém.

Výběr 

Vždy musíme vybírat vhodnou velikost 

pro konkrétní vozidlo. Zde je třeba řídit se 

údaji výrobce, případně vyhledat vhodnou 

baterii na internetu, kde jsou k tomu zří-

zeny nástroje – přiřazovací tabulky mající 

vazbu na typy a stáří vozidel. Nedoporuču-

jeme zejména montovat mnohem „větší“ 

akumulátory v domnění, že nebudou pro-

blémy. Každé vozidlo má totiž vlastní vy-

váženou elektrickou soustavu, a proto se 

řiďme pokyny a neprovádějme zbytečné 

experimenty. Montáží velmi slabé baterie 

s tím, že „auto stejně zítra prodám“, zejmé-

na do vozidel s naftovým motorem sto-

procentně zajistíme, že nám tato baterie 

po velmi krátké době vypoví poslušnost. 

Totéž bude platit u moderních vozidel se 

start-stop režimem, kde se rozhodneme 

ušetřit a speciální AGM baterii nahradit 

levnější variantou. Takové vozidlo mnohdy 

vůbec odmítne poslušnost a akumulátor 

zničíme během tří týdnů. Taková vozidla 

jsou sice dnes na našich silnicích raritou, 

avšak jejich počty porostou. 

Péče

Je třeba si uvědomit, že akumulátor nám 

může poskytnout jen část energie, kterou 

do něj vložíme, nikdy ne více. Jestliže parku-

jeme v zimě venku, jestliže jsou delší dobu 

nízké teploty, pak je třeba si uvědomit, že 

na začátku provozu vozidla, a to do doby, než 

se ohřeje elektrolyt, akumulátor energii pou-

ze poskytuje, ale nepřijímá. Není tedy dobíjen 

,a to i tehdy, zhasla-li nám kontrolka dobíje-

ní. To platí o provozu při teplotě minus 10 °C 

a níže. V takových případech pojedeme např. 

ráno do práce „jen na baterii“, odpoledne zpět 

a takto po několika dnech již vozidlo nena-

startujeme. Toto je jev zákonitý a jen dobití 

vhodnou nabíječkou tento problém vyřeší. 

Závěrem nezapomeňme, že jestliže aku-

mulátor vykazuje znaky plného nabití při 

normální teplotě, pak při nulové teplotě 

a nižší jeho kapacita dramaticky klesá. Je-

-li proto i v dobrých podmínkách nenabitý, 

pak při nulové teplotě již nenastartujeme. 

Totéž platí o jeho výkonu – startovacím 

proudu. Akumulátory s vyšším startovacím 

proudem jsou vždy ve výhodě, a to i tehdy, 

nejsou-li plně nabity. Mají vždy vyšší star-

tovací rezervu než ty, které mají startovací 

proud nižší. Doporučujeme proto, je-li ta-

ková možnost, volit při stejné kapacitě ten, 

který má vyšší startovací výkon uvedený 

na etiketě od jeho výrobce.  

Technické oddělení Inter Cars ČR ve spolu-

práci s Ing. Oldřichem Pleštilem–JCI Autoba-

terie Prodej, Česká Lípa 
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4.–5. září 2010 se uskutečnil již 10. jubilej-

ní veletrh náhradních dílů, nářadí a vyba-

vení servisů –Targi 2010. Ovšem 10. výročí 

nebylo jediným důvodem k oslavám. Tím 

dalším bylo 20. výročí založení mateřské 

společnosti Inter Cars S.A.

Svým rozsahem se jednalo o jeden z nej-

větších veletrhů svého druhu v Evropě. 

Na více než 20 000 m² se prezentovalo bez-

mála 170 světových producentů náhrad-

ních dílů pro osobní a nákladní automo-

bily a také výrobců moderního dílenského 

vybavení. O velikosti akce a narůstajícím 

zájmu o ni ze strany návštěvníků, jejichž 

počet letos přesáhl 30 tisíc, i prezentují-

cích fi rem vypovídá to, že se už poslední 

dva ročníky z prostorových důvodů konaly 

na letišti v Modlinu, nedaleko Varšavy, kam 

se po osmi letech veletrh přesunul z areálu 

Logistického centra Inter Cars S.A. 

Naše letošní výprava čítala 71 členů, zúčast-

nili se zájemci z řad zákazníků i zaměstnanců 

Inter Cars z celé České republiky. První den, 

pátek 3. září, byl věnován cestě do Varšavy 

a ubytování se v hotelu. Druhý den byl již 

plně vyhrazen pro samotné veletržní dění, 

kterému ještě předcházela prohlídka logis-

tického centra Inter Cars S.A v obci Czosnow.

Logistické centrum ohromí návštěvníka 

svou velikostí. Celková skladovací plocha 

několikapatrového skladu činí 70 000 m2! 

Kdo neviděl, těžko uvěří a dokáže si před-

stavit. Sklad je rozdělen na 32 skladovacích 

částí podle typů náhradních dílů a každý 

den přijme v průměru 30 návěsů po 33 pa-

letách a spoustu menších plně naložených 

nákladních vozů s díly pro osobní automo-

bily. Celý sklad je propojen pásovým do-

pravníkem o celkové délce 1,3 km a maxi-

mální kapacitě 1 800 speciálních přepravek 

za hodinu. Fungování skladu a plnění ob-

jednávek je zajištěno přes systém čárových 

kódů. Skladníci mají na starosti přidělený 

úsek na trase dopravníku a načtením čá-

rového kódu na přepravce zjistí potřebné 

údaje. Kontrola správného zboží v objed-

návce je dvoufázová, kromě čárových kódů 

musí odpovídat i váha objednávaných dílů. 

Po prohlídce skladu následoval přesun 

na letiště, kde byl již veletrh v plném proudu. 

Většina vystavovatelů byla koncentrována 

v ohromném stanu, rozsáhlejší expozice se 

nacházely na letištní ploše. Z množství vysta-

vovatelů a nabídek náhradních dílů na osob-

ní i nákladní automobily a motocykly, vyba-

vení servisů, nářadí a doplňků přecházel 

zrak, stejně jako z půvabných hostesek.

Program byl vskutku pestrý a na své si při-

šel opravdu každý. Kdo se cítil unaven ob-

cházením jednotlivých vystavovatelů, mohl 

načerpat nové síly u stánků s občerstvením 

nebo si odpočinout při sledování doprovod-

ných vystoupení. Po celý den byl připraven 

zábavný program na velikém pódiu, kde se 

střídala živá vystoupení zpěváků a komi-

ků. Nejen mužská část návštěvníků ocenila 

módní přehlídky, při kterých půvabné mo-

delky předváděly nové kolekce spodního 

prádla. Nejzajímavější momenty z výstavy 

a doprovodných programů byly živě promí-

tány na velkoplošných obrazovkách. 

Příznivci vůně benzínu a spálených gum 

mohli sledovat „drift show“ a speciály pro 

závody ve zrychlení na ¼ míle. Vystoupe-

ní byla zpestřena kaskadérem na motorce 

a exhibicí free style motokrosu. Na své si 

přišli i fanoušci automobilových soutěží, 

zblízka mohli obdivovat Škodu Fabii WRC, 

Ford Fiestu S2000 i několik různých evolucí 

Subaru Impreza. Zastoupena byla i „těžká 

váha“ v podobě nádherně „vyšperkova-

ných“ kamionů. Vyznavači off roadů mohli 

obdivovat jak různě více či méně uprave-

né terénní vozy, tak i závodní speciály pro 

trial či dálkové soutěže, například překrásný 

Bowler Wildcat. 

Sobotní večer byl vyplněn VIP party, letos 

pořádané na oslavu 10. výročí konání ve-

letrhu a 20. výročí založení Inter Cars. Stoly 

se prohýbaly pod množstvím jídla, nápoje 

všeho druhu tekly proudem a na pódiu byl 

pro návštěvníky připraven strhující program, 

jímž provázela dvojice moderátorů. Úvod 

byl věnován společnosti Inter Cars a podě-

kování zaměstnancům i zákazníkům. Dále se 

pokračovalo v neformálnějším stylu, k vidění 

bylo kouzelnické vystoupení nejslavnějšího 

polského iluzionisty, o výbornou atmosféru 

se starali rockující rockeři a rockerky, kteří do-

stali návštěvníky do varu. O pořádnou dávku 

erotična se postarali tanečníci, tanečnice 

a následné striptýzové vystoupení, završe-

né narozeninovým dortem s překvapením 

– smyslnou dívkou uvnitř. Vše korunoval 

velkolepý ohňostroj doprovázený hud-

bou, po ohňostroji program pokračoval až 

do ranních hodin laser show a diskotékou.

Děkujeme všem účastníkům a věříme, že si 

letošní Targi náležitě užili a, že se příští rok 

na tradičním veletrhu pořádaném společ-

ností Inter Cars znovu shledáme!    

Jubilejní 10. veletrh Inter Cars – Targi 2010
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Inter Cars slaví dvacetiny!

Právě v těchto dnech slaví společnost Inter 

Cars své dvacáté výročí. Nabízí se i tedy 

otázka určitého bilancování a hodnocení, 

čeho za tu dobu společnost dosáhla. Histo-

rie společnosti Inter Cars se datuje od roku 

1990, kdy zakladatelé fi rmy, pánové Kr-

zysztof Oleksowicz, Andrzej Oliszewski 

a Piotr Oleksowicz, otevřeli ve Varšavě 

první prodejnu náhradních dílů o velikosti 

300 m2, zaměřenou na automobily zna-

ček Mercedes, VW a Opel. V následujících 

letech docházelo k dalšímu růstu společ-

nosti, zvětšovalo se množství nabízených 

náhradních dílů dovážených přímo od do-

davatelů a byla otevřena druhá prodejna. 

Společnost se také začala věnovat prodeji 

náhradních dílů na nákladní automobily, 

v souvislosti s tím bylo vytvořeno nové od-

dělení o velikosti 2 000 m2. 

Hned několik klíčových momentů se odehrálo 

v roce 1998, kdy byla zahájena činnost servisní 

sítě Q-SERVICE, která sdružuje nezávislé auto-

servisy pod patronátem Inter Cars.  V témže 

roce se Inter Cars stává členem celoevropské 

organizace PROREP sdružující společnosti za-

bývající se distribucí motorových dílů a zpro-

vozňuje on-line objednávání zboží prostřed-

nictvím internetu. V následujícím roce se Inter 

Cars mění na akciovou společnost a začleňuje 

se do prestižního Mezinárodního sdružení dis-

tributorů náhradních dílů ATR International AG.

Přelom milénia zastihl Inter Cars v době po-

kračující prosperity a růstu. Na území Polska 

otevírá další pobočky

a vstupuje do mezinárodní organizace 

APRA, která sdružuje společnosti zabývající 

se regenerací náhradních dílů. Přelomem 

bylo také zavedení vlastního elektronického 

katalogu náhradních dílů (jako první společ-

nost v Polsku). Dále bylo otevřeno moderní 

logistické centrum o ploše 17 000 m2 v Czos-

nowě u Varšavy. Rovněž začíná expanze spo-

lečnosti na východní trhy. 

Rok 2000 byl i prvním, ve kterém začala spo-

lečnost Inter Cars pořádat svůj vlastní veletrh. 

Odstartovala tak tradici, která trvá dodnes 

a letos se tak konal již jubilejní 10. ročník. Oblí-

benost veletrhu mezi vystavovateli i návštěv-

níky neustále roste, pravidelně se zúčastňují 

nejvýznamnější producenti náhradních dílů 

pro automobily, motocykly, nákladní vozy, 

i výrobci servisního vybavení a nářadí. Růst 

fi rmy je podpořen i dceřinými společnostmi, 

fi rmou Lauber (dříve Eltek), zaměřenou na re-

pasi automobilových součástek, a společnos-

tí Feber, která se zabývá výrobou návěsů pro 

hrubé substráty a sypké stavební materiály. 

Současně fi rma Inter Cars otvírá první zahra-

niční pobočku a to na Ukrajině.

V roce 2004 společnost dále expanduje, ote-

vřením pobočky Inter Cars Česká republika 

zahajuje činnost i na našem území. Následují 

další země východní Evropy: Slovensko (2005), 

Litva (2006), Maďarsko (2007), Chorvatsko 

(2007) a Rumunsko (2008). Ve stejném roce 

se stává i největším dodavatelem náhradních 

dílů v Polsku a své dominantní postavení si 

nadále upevňuje. V roce 2007 společnost po-

depsala dohodu o sloučení s fi rmou JC Auto, 

lídrem v oblasti náhradních dílů pro asijské 

automobily. Nadále modernizuje logistická 

centra, v sortimentu má přes jeden milion 

náhradních dílů od více než 170 největších 

světových výrobců a pokračuje v budování 

celoevropské sítě nezávislých servisů Q-SER-

VICE a na území Polska i sítí Q-SERVICE Truck, 

zaměřené na nákladní vozy a Q-SERVICE 

Motor sport, jenž se specializuje na tuning 

automobilů. V současnosti má Inter Cars 118 

poboček v Polsku a dalších 52 po celé Evropě 

(Česká republika, Slovensko, Ukrajina, Litva, 

Maďarsko, Chorvatsko, Itálie, Belgie).
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V tomto čísle vám představíme autoser-

vis z jižního Slovenska, který se nachází 

v malebné vesničce Hajnáčka nedaleko 

Lučence, v blízkosti hranic s Maďarskem. 

Servis, jehož majitelem je pan Štefan 

Mikó, je situován poblíž malého náměs-

tíčka. Setkali jsme se s ním a položili mu 

několik otázek týkajících se jeho fi rmy 

a jejího fungování.

Povězte nám něco o začátcích vašeho 

podnikání…

S podnikáním jsem začal v lednu 2008 

v garáži svého rodinného domu. Po roce 

a půl takzvaného „trápení se v malé gará-

ži“ jsem odkoupil starou budovu požární 

zbrojnice, kterou se snažím pomalu zre-

konstruovat a vytvořit z ní malý, ale dobrý 

servis. V těchto prostorách je o hodně víc 

místa, takže tu můžeme provádět takové 

druhy oprav, které jsem do teď v malé ga-

ráži dělat nemohl. 

Jaké druhy oprav a  služeb nabízíte 

svým zákazníkům dnes?

Zabývám se skoro vším, ale hlavně běž-

ným servisem, výměnou olejových 

náplní, výměnou rozvodů, opravami brz-

dového systému, náprav atd. Po přestěho-

vání do nových prostor jsem začal uvažovat 

i o nákupu diagnostiky a plničky klimatizací  

a s pomocí společnosti Inter Cars jsem také 

vše realizoval. Dále se věnujeme i klempíř-

ským pracím, výměně autoskel a samozřej-

mě nám nechybí ani pneuservis.

Vidím, že rekonstruujete druhou polo-

viny dílny. Jaké s ní máte záměry?

Jak můžete vidět, v jedné polovině dílny 

je umístěn dvousloupový zvedák a do té 

druhé poloviny jsem už delší čas uvažoval 

umístit geometrii a montážní jámu. Když 

společnost Inter Cars spustila na jaře to-

hoto roku Jarní akci na servisní zařízení, 

přišlo mi to velmi vhod. Zapojil jsem se 

do ní a získal jsem geometrii značky FASEP. 

Nyní už chybí jen dokončit začaté a může 

to tu fungovat. (smích)

Často slyším z Vašich úst slovíčko Inter 

Cars. Smím se zeptat, kdy jste začal 

spolupracovat s touto fi rmou?

Začátkem roku 2008 mě navštívil ob-

chodní zástupce fi rmy Inter Cars z Ban-

ské Bystrice a představil mi novou fi rmu 

na slovenském trhu zabývající se logisti-

kou a distribucí náhradních dílů. Velmi se 

mi líbil IC_Katalog, samozřejmě sortiment, 

kterým disponujete a v neposlední řadě 

lidi, kteří v Inter Carsu pracují. 

Jaké jsou vaše plány do budoucna?

Jedním z mých největších plánů je dokon-

čit rekonstrukci celého servisu v co nej-

kratší době a spustit ho v plném provozu. 

Rozběhnout geometrii, klempířské práce 

a rozšířit řady zaměstnanců, protože práce 

přibude.

Nedávno jste byli zařazeni do progra-

mu Q-S (Quality Service), co to pro vás 

znamená?

V první řadě je to zviditelnění se v našem 

regionu, což není nikdy na škodu. Jsou tu 

i výhody, které z toho vyplývají, jako např. 

IC_Technika, technická školení, podrobné 

materiály, rozbíhající se Fleet atd. Jedno-

duše věci, které vás posouvají dopředu, 

a tak by to mělo být!

Děkujeme za rozhovor a přejeme vám 

do budoucna hodně úspěchů a co nejvíc 

spokojených zákazníků!
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V tomto čísle IC Journalu bychom vám rádi 

představili fi rmu Dvořák Trucks, která sídlí 

ve Velkém Meziříčí. Na několik otázek jsme se 

zeptali majitele společnosti, pana Dvořáka.

Prozraďte nám něco bližšího o vaší fi rmě…

Naše fi rma se od roku 1998 zabývá dovo-

zem a prodejem nákladních automobilů. 

Společně s prodejem se rok od roku zvy-

šovala potřeba servisního zařízení. A tak 

jsme se v roce 2003 rozhodli vystavět tak-

řka „na zelené louce“ kvalitní a moderně 

vybavený servis. Servis byl spolu s celým 

areálem dostavěn o dva roky později.

Jaké služby zákazníkům poskytujete 

a na co kladete největší důraz?

Provádíme opravy všech hlavních značek ná-

kladních automobilů (MAN, Iveco, Mercedes- 

Benz, Renault, Scania, Volvo). Realizujeme také 

opravy motorů a převodovek, včetně těch au-

tomatických. Náš servis je moderně zařízen – 

máme 16 servisních stání, která jsou opatřena 

centrálním rozvodem vzduchu a centrálním 

odsáváním oleje. Máme i stání pro měření ge-

ometrie nebo brzdovou stolici, samozřejmostí 

ve vybavení je i nejmodernější diagnostika. 

Vedoucí provozu, pan Chalupa, má na staros-

ti dvanáctičlenný tým kvalitních a technicky 

výborně vybavených techniků a mechaniků, 

kteří jsou pravidelně školeni na nejvýznam-

nější systémy (Wabco, Haldex atd). Navíc jsou 

nepřetržitě na telefonu pro případ jakéhokoliv 

problému. Při opravách klademe důraz hlavně 

na spokojenost zákazníka, tj. provedení kvalitní 

práce v co nejkratší době a za přijatelnou cenu. 

V případě závady se snažíme o okamžitou ná-

pravu problému. Pokud má zákazník zájem, za-

půjčíme mu po dobu opravy náhradní vozidlo.  

Co považujete za nejdůležitější při vý-

běru dodavatele náhradních dílů?

Ač to zní možná zvláštně, cena mnohdy 

není to nejdůležitější. Často rozhoduje 

rychlost dodání a kvalita dodávaných dílů. 

Nemohu opomenout ani technickou zna-

lost pracovníků na pobočce.

Jak jste uvítal otevření pobočky Inter 

Cars ve Velkém Meziříčí?

Rozhodně jsme tuto skutečnost uvítali, pro-

tože Vás teď máme opravdu na dosah ruky. 

Zvýšila se nám totiž značně rychlost dodání 

a dostupnost náhradních dílů. A nesmíme 

opomenout ani úsporu nákladů při shánění 

potřebných dílů. Využili jsme i možnost vy-

tvoření lokálního skladu na pobočce.

Co je u  vás nového a  co plánujete 

do budoucna?

Momentálně řešíme zřízení pneuservisu 

na nákladní vozy. Potřeba vyvstala z důvodu 

polohy servisu v těsné blízkosti dálnice, kdy 

se na  nás takřka každý den někdo s tímto 

problémem obrací. Považujeme tento krok 

za další významnou službu nabízenou zákaz-

níkům. Do budoucna uvažujeme i o mož-

nosti pořízení mobilního pneuservisu.

V poslední době jsme přijali několik mladých 

mechaniků, a přestože jsme z toho měli zpo-

čátku obavy, ukazuje se, že to byla dobrá vol-

ba. Od mechaniků s praxí se mají co naučit 

a společně tvoří dokonalý tým. Velice dobře se 

totiž orientují v oblasti moderních technologií 

a pojmy jako diagnostika a hledání závad jim 

jsou velice blízké. Navíc je všem práce i koníč-

kem a na odvedené práci je to opravdu vidět.

V  logu vaší fi rmy máte uveden slogan: 

„Velká auta nás baví.“ Můžete nám 

k tomu říct něco víc?

Samozřejmě, kromě práce jsou pro nás 

nákladní automobily i koníčkem, o čemž 

svědčí dva překrásné tahače, se kterými 

se účastníme Truck festů a Truck shows jak 

v ČR, tak i v zahraničí, kde se pravidelně 

umisťujeme na stupních vítězů.

Mnohokrát Vám děkuji za rozhovor a přeji Vám 

spoustu úspěchů a spokojených zákazníků.
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Představujeme nového člena servisní sítě 

AutoCrew – Autoservis Autofi x, s. r. o., 

v Banské Bystrici

Zavítali jsme do starobylého města pod vr-

chem Urpín, jehož historie se datuje od po-

loviny 13. století, kdy v jeho okolí začala těžba 

zlata a mědi. Díky své poloze a mnohým stře-

dověkým památkám se město stalo jedním 

z nejdůležitějších a nejkrásnějších báňských 

měst na Slovensku. V novodobé historii se 

proslavilo jako centrum protifašistického od-

poru a stalo se politickým a vojenským stře-

diskem Slovenského národního povstání. Řeč 

je samozřejmě o Banské Bystrici. Právě v zde 

se nachází nový člen servisní sítě AutoCrew – 

Autoservis Autofi x, s .r. o., který vám na násle-

dujících stránkách krátce představíme.

Pánové Peter Majer a Miroslav Lupták, dva ze 

spolumajitelů autoservisu, nám rádi odpo-

věděli na naše otázky. 

Začátky jejich podnikání sahají do roku 1997, 

kdy byla založena společnost DAEWOO MOTO 

MJ jako regionální pobočka slovenského im-

portéra značky Daewoo v Piešťanech. V roce 

2000 se společnost osamostatnila a stala se 

značkovým servisem Daewoo v Banské Bys-

trici na adrese Zvolenská cesta. Jako regionální 

distributor této značky automobilů měli v pro-

storách kromě „showroomu“ a prodeje, také 

autoservis, který zabezpečoval servisní služby 

pro své zákazníky. Na základě zkušeností a zá-

jmu o servisní služby i pro automobily jiných 

značek než Daewoo se společnost v roce 2008 

změnila na neznačkový autoservis pro všech-

ny typy automobilů. S touto změnou přišel 

i nový název, Autofi x, s. r. o. Od léta 2009 je 

servis přestěhován na novou adresu na Parti-

zánské cestě, kde se majitelům podařilo prona-

jmout vhodné prostory, což potvrzuje i pohled 

do jednotlivých částí dílny. V současné době 

má servis pět automechaniků. Disponuje pěti 

zvedáky, zařízením pro nastavování geometrie 

podvozkových částí, pneuservisem, plničkou 

klimatizace, brzdovou stolicí a také diagnosti-

kou. Z důvodů rostoucího množství oprav ma-

jitelé servisu uvažují o přijetí dalšího zaměst-

nance – automechanika. 

„Poskytujeme prakticky všechny druhy oprav, 

od základních servisních prohlídek až po kom-

pletní opravy celých částí motorů a jednot-

livých komponent. Nezaměřujeme se jen 

na určité značky aut. Umíme profesionálně 

a odborně opravit jak evropské, tak asijské 

značky automobilů. Kromě toho nabízíme 

mechanické opravy, klempířské práce, ale i di-

agnostiku motoru“, dodává pan Lupták.

„Se společností Inter Cars spolupracujeme 

už od jejího příchodu na trh. Zatím hodno-

tím tuto spolupráci jako velmi dobrou. Oce-

ňujeme hlavně široký výběr v sortimentu 

nejen na evropské, ale i na asijské vozy za ro-

zumné ceny. Další, pro nás velmi důležitý 

aspekt spolupráce je čas a podmínky, za kte-

rých nám je objednaný náhradní díl doru-

čený, protože od toho se odvíjí také doba, 

za kterou jsme zákazníkovi schopni vyřídit 

jeho zakázku. V tomto směru funguje logis-

tika ze strany společnosti Inter Cars vskutku 

výborně a spolehlivě,“ uvádí pan Majer a zá-

roveň doplňuje: „Abychom byli také kritičtí, 

je vhodné do budoucna rovněž něco zlepšit, 

protože nic není bez chyb (smích). Společ-

nost Inter Cars by mohla zrychlit a zlepšit 

svůj objednávkový IC_katalog pro odesílání 

objednávek.“

Na otázku, jaký důvod měli pro členství 

v servisní síti AutoCrew a jaká jsou jejich 

očekávání, pan Majer a pan Lupták spo-

lečně odpovídají: „Vývoj autoopraváren-

ství jde rychlým tempem vpřed a na to 

samotný servis nemá šanci reagovat. S tím 

samozřejmě rostou i nároky na kvalitně 

proškolený personál. Pokud se chce ser-

vis rozvíjet, měl by se zapojit do konceptu 

typu AutoCrew, od kterého očekáváme 

podporu hlavně v oblasti školení, přístupu 

k technickým informacím a marketingové 

pomoci směrem ke koncovým zákazní-

kům. Už teď můžeme ocenit fi nanční pod-

poru při obstarávání servisního vybavení 

dílen a zabezpečení vnějšího označení ser-

visu v barvách AutoCrew.“ Před nedávnem 

prošel servis úpravou zevnějšku. Proběhla 

změna vzhledu do bíločervené barevné 

kombinace (poznámka redakce).

Na závěr našeho rozhovoru jsme chtěli vědět, 

jak spolumajitelé servisu Autofi x, s. r. o., dokáží 

využít svůj volný čas, pokud se právě nevěnují 

svému servisu: „Snažíme se hlavně udržovat 

v kondici sportem. V létě se věnujeme hlavně 

turistice, v zimě pak lyžování. Chvíle volna si 

také užíváme i díky VIP Clubu od vaší společ-

nosti, který nabízí odpočinek a relaxaci ve spo-

lečnosti lidí se stejnými zájmy, jako jsou ty naše.“     

Děkujeme pánům Peteru Majerovi a Miro-

slavovi Luptákovi z autoservisu Autofi x, s. r. o. 

za rozhovor a za úspěšnou spolupráci a pře-

jeme jim mnoho spokojených zákazníků. 
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Robert Mitterpach
Manažer servisní sítě AutoCrew

Kontakt:

AutoCrew Banská Bystrica
Autofi x, s. r. o.

Partizánská cesta 75
974  01 Banská Bystrica

otevírací doba: po–pá:  8–17 hod.
tel.: (+421) 484 163 228

mobil: (+421) 908 553 535
e-mail: autofi x@autocrew.sk

www.autocrew.sk
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V tomto vydání časopisu IC Journal 

vám představíme dalšího člena servisní 

sítě Quality Service – AutoCrew, servis  

RENO AUTOCENTRUM, s. r. o. O krátký 

rozhovor jsme požádali majitele servisu  

Ing. Michala Růžičku. 

Kdy byla vaše společnost založena 

a  co tomu předcházelo?  Jak jste se 

dostal k podnikání v oboru autoopra-

várenství?

Společnost byla založena na jaře v roce 

2007, kdy jsem se po více než deseti le-

tech zaměstnaneckého poměru v servisní 

síti Renault domluvil s několika kolegy –

spolupracovníky a založil jsem společnost 

RENO AUTOCENTRUM, s. r. o., jako nezávis-

lý všeznačkový autoservis se specializací 

na vozy Renault a Dacia. S nezávislostí sa-

mozřejmě souvisí i plná zodpovědnost ne-

jen za prováděné služby, ale i za chod fi rmy 

jako takové. Rozhodně toho kroku nelituji 

a záměr se nám daří rozvíjet. Postupně se 

servis zaměřuje na rozšiřování nabídky slu-

žeb a na opravy dalších značek, zejména 

vozidel VW a Škoda. Stěžejními zákazníky 

však zůstávají majitelé vozů Renault.

Jaké spektrum služeb poskytujete 

ve vašem autoservisu?

Na vozy Renault máme k dispozici veškeré 

technologické vybavení, včetně diagnos-

tických přístrojů a originálního softwaru 

nebo speciálních přípravků pro klempířské 

práce na vozidla této značky. Kromě záruč-

ních oprav, které hradí výrobce/prodejce 

vozidla, provádíme veškeré servisní úkony 

a opravy. Nabízíme tedy stejné služby jako 

servis v síti značky, jen za „neznačkové“ 

ceny. V případě zájmu a potřeby nabízí-

me zákazníkům náhradní vozidla po dobu 

opravy nebo na dovolenou zákazníkům 

půjčujeme střešní zavazadlové boxy, nosi-

če kol nebo sněhové řetězy.

Plánujete v tomto roce i další aktivity 

pro zákazníky nebo rozšíření nabídky 

služeb?

Žádné zásadní rozšiřování služeb vzhle-

dem k naplněné kapacitě servisu v nejbliž-

ší době neplánujeme, jen chceme udržet 

jejich stávající kvalitu. Ale samozřejmě 

pro zákazníky připravujeme různé akční 

nabídky nebo servisní akce, ať už indivi-

duálně, nebo v rámci servisní sítě Quality 

Service – AutoCrew.

Téměř 2 roky (od  XI/2008) jste čle-

nem servisní sítě AutoCrew. Proč jste 

se rozhodli zapojit do  této servisní 

koncepce? Jak hodnotíte dosavadní 

období a  co dále očekáváte od  člen-

ství v ní?

Přemýšlel jsem jak spojit svou nezávis-

lost, ale zároveň využít výhody související 

s prací pod značkou nezávislé servisní sítě. 

Mimo to, že jsme se chtěli odlišit od ji-

ných servisů, mě u QS – AutoCrew zaujaly 

vstupní podmínky založené na splnění 

kritérií, jeho výběrovost. Servis musí spl-

nit podmínky jak prostorové pro servisní 

zázemí, tak i odpovídající prostředí pro 

zákazníky, dále musí disponovat odpoví-

dajícím technologickým vybavením pro 

odbornou montáž dílů a kvalifi kované 

provádění všech nabízených servisních 

úkonů. V rámci servisní sítě je jejím pro-

vozovatelem garantována i působnost 

v rámci dané spádové oblasti.

Nezajímavá není ani fi nanční podpora 

na marketingové účely, školení a dílen-

ské vybavení, která ze strany dodavatelů 

dílů fi rmy Inter Cars souvisí se zapojením 

a spoluprací v rámci sítě QS.

Provozovatel servisní sítě QS – Au-

toCrew je společnost Inter Cars, která 

je také jedním z  dodavatelů náhrad-

ních dílů pro váš servis.

Jak zatím hodnotíte spolupráci s Inter 

Cars?

Spolupráce funguje. Zejména zajímavá 

je šířka nabídky a kvalita dodávaných 

značek náhradních dílů, které bez pro-

blémů používáme i do vozidel, která jsou 

ještě v záruce.

Na závěr našeho rozhovoru bych se ješ-

tě rád zeptal, jak trávíte volný čas, když 

nejste právě ve vašem servisu?

Volný čas věnuji rodině. Syn má ve svých 

šesti letech zájem o všechno, co vrčí, a jez-

dí na minibajku. Rád trávím volno na ho-

rách, na lyžích. 

NABÍDKA POSKYTOVANÝCH 
SLUŽEB:

- mechanické práce, 
- diagnostika, 
- karosářské práce, 
- lakýrnické práce, 
- servis klimatizací, 
- pneuservis, 
-  půjčovna vozidel, doplňků a pří-

slušenství, 
-  montáž audio systémů, alarmů, 

navigací, 
- zabezpečení proti krádeži

Kontakt:

AutoCrew Olomouc
RENO AUTOCENTRUM, s. r. o.

Machátova 407/2a
779 00 Olomouc

otevírací doba: po–pá:  7–16 hod.
tel.: 585 410 230

e-mail: servis@autoreno.cz
www.autorcrew.cz
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Ing. Otakar Dvořák
Manažer servisní sítě AutoCrew
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Co nabízíme?
 ■  spojení se silným a spolehlivým partnerem 

v oblasti dodávek náhradních dílù
 ■  stabilní zázemí celoevropské sítě
 ■  speciální nákupní podmínky a bonusy
 ■  společný a cílený marketing na celostát-

ní i regionální úrovni
 ■  fi nanční podporu, reklamu, marketing 

a vybavení autoservisu
 ■  kompletní softwarové řešení pro profe-

sionální autoservis
 ■  členství ve VIP Clubu Inter Cars
 ■  pravidelná školení

Vaše předpoklady:
 ■  nezávislý profesionální autoservis
 ■    alespoň 4 servisní stání
 ■ odpovídající servisní vybavení
 ■   široké spektrum profesionálních servis-

ních služeb
 ■   umístění v obchodně zajímavé lokalitě
 ■  stálé připojení k internetu a odpovídající 

IT vybavení
 ■  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
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T r n a v a

K r em n ic a

S v i t
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Paskov

Sereď

Topolčany

Stará Ľubovňa

Plzeň

Č. Budějovice

Jihlava

RožňavaBanská Bystrica

Prievidza

Hradec

Králové

Provozovatelem servisní sítě Provozovatelem servisní sítě Q-Service Q-Service 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
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Fleet program Inter Cars 
– správa vozových parků 
fi rem

Program IC Fleet vznikl počátkem  toho-

to roku  převzetím a úpravou obdobného 

programu  z Inter Cars S.A. v Polsku, kde 

pod názvem IC FLOTA funguje již něko-

lik let s velice dobrou odezvou od svých 

fi remních zákazníků. Jedná se o správu 

vozových parků fi rem, dnes známější pod 

pojmem fl eet program. Principem progra-

mu je zajistit pro KLIENTA (fi rmu provozu-

jící vozový park) opravy a servisní služby 

pro jeho osobní a dodávková vozidla. Pro 

každého KLIENTA je podle skladby jeho 

vozového parku vybráno a doporučeno 

vhodné servisní středisko – nezávislý auto-

servis, u kterého jsme schopni na základě 

výběru podle stanovených kritérií garan-

tovat příslušnou způsobilost, odbornost 

a kvalitu poskytovaných služeb.

V porovnání s IC Flotou v Polsku, kde se 

na provozování a řízení projektu podílí 

široký tým odborníků z autoopraváren-

ství, pneuservisů a pojišťoven je rozsah 

služeb IC Fleet u nás teprve na začátku. 

Přesto nabídka služeb není nijak malá. 

Patří mezi ně:

�  běžná údržba a intervalové prohlíd-

ky vozidel dle předpisu výrobce;

�  sériová diagnostika řídících jednotek 

a systémů;

�  pneuservis;

�  servis klimatizací;

�  rychloservis (výměna olejů, fi ltrů, 

brzdových komponentů, výfuků);

�  měření a seřízení geometrie;

�  kompletní mechanické opravy.

Po dohodě lze nabízené služby doplnit 

o vyzvednutí a přistavení vozu (tzv. pick-up 

servis), poskytnutí náhradního vozidla atd.

KLIENTI – fi rmy zapojené do  progra-

mu

Firma, která se rozhodne zapojit do pro-

gramu IC Fleet, má možnost využít na-

bídky na provedení tzv. zkušební opra-

vy vozidla, při které jí bude zároveň 

představen vybraný servis, kde budou 

vozidla v rámci fleet programu servi-

sována. Kromě výrazné úspory nákla-

dů na servis a údržbu vozidel má firma 

zapojená do fleet programu také mož-

nost servisovat víceznačkový vozový 

park v jednom servisu. Tuto možnost 

značkové servisy většinou neumožňují. 

Při opravách jsou používány pouze ná-

hradní díly ze sortimentu společnosti 

Inter Cars, což spolu se zodpovědným 

výběrem servisního střediska s důrazem 

na jeho odbornou způsobilost a vyba-

vení zaručuje kvalitu opravy. Po uza-

vření smlouvy o řízení servisních úkonů 

mezi společností Inter Cars a vybranou 

firmou – KLIENTEM jsou všechny zakáz-

ky kalkulovány v technickém oddělení 

Inter Cars a před zahájením opravy je 

cena zakázky s KLIENTEM konzultová-

na. Technické oddělení zároveň sleduje 

průběh zakázek na jednotlivých vozi-

dlech a vede jejich servisní historii.

Autoservisy a fl eet program

Servisy zapojené do programu IC Fleet 

jsou vybírány podle několika krité-

rií. Patří mezi ně například požadavky 

na technologické vybavení v závislosti 

na skladbě vozového parku KLIENTA 

(diagnostický software a software pro 

vedení zakázek, zařízení pro servis kli-

matizací, pneuservis atd.), předpokláda-

ná kapacita servisu a samozřejmě dobré 

renomé servisu u zákazníků. Prioritu při 

výběru pak mají servisy zapojené do ser-

visních konceptů AutoCrew a Q-SERVI-

CE. Hlavním přínosem pro servis, který 

je zapojen do programu IC Fleet je stálý 

a dlouhodobý přísun zakázek a garance 
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Společnost Inter Cars jako importér a distributor dílů Ate ve spolupráci se zastoupením společnosti Continental Teves pro 

český a slovenský trh firmou Svoboda & Partner, s.r.o., přináší svým zákazníkům možnost zapojit se do projektu Ate Partner  

případně konceptu Ate BrzdovéCentrum a po splnění stanovených podmínek působit na trhu oprav vozidel jako brzdový 

a podvozkový specialista.

Motto Teves:

„Každý mechanik, který montuje díly Ate, má nárok na technická školení a technickou podporu, Ate technické informace a Ate školení jsou 

pro něj bezplatné.“

Postup výstavby:
Protokol o zájmu  �  Profi l servisu  �  Objednávka: 
Značení a nářadí  �  Školení BM2  �  Instalace  �  
Podpis smlouvy  �  Školení

Odborné kurzy pro účastníky programu Ate Brzdové 
Centrum nebo Ate Partner organizuje AutoAkademie 
,kurzy jsou určeny výhradně pro odběratele dílů Ate 
a Barum. S výjimkou kurzů BM1 a BM2 je účast vázána 
na spolupráci v rámci některého servisního konceptu 
(vázaná školení).

Jestliže Vás nabídka na získání statutu Ate Partner nebo Ate Brzdové Centrum oslovila a chcete:

� se rychle stát úspěšným brzdovým specialistou  
� zvýšit váš obrat a vaše příjmy
� nabídnout vašim zákazníkům více než vaše konkurence
� držet krok s nejnovější technikou
� užívat výhod osvědčené a známé společnosti

obraťte se na obchodního zástupce společnosti Inter Cars, který vám poradí a provede vás jednotlivými etapami k získání certifi kátu 
brzdového specialisty.

Ate Partner je
specialista pro údržbu a opravy mechanických  a hyd-
raulických částí brzdových systémů všech značek.

Základní vybavení:
 Tester brzdové kapaliny
 Čistič nábojů kol
 Speciální nářadí

Vnější značení:  Ate Partner
Obratový cíl:  2 000,- €/rok
Školení:  BM2 základ brzdy, BM3 EBS, BM4 praxe

Ate Brzdové Centrum je
specialista pro údržbu a  opravy mechanických, hyd-
raulických, elektrických a  elektronických částí brzdo-
vých systémů všech značek. Má exkluzivitu pro obslu-
hovanou oblast.

Vnější značení:  Ate Brzdové Centrum
Obratový cíl:  5 000,- €/rok
Školení: BM2 základ brzdy, BM3 EBS, BM4 praxe, BM5 
 měřící technika, BM6 ABS praxe

Přehled a popis odborných kurzů:

BM1 Ate seznámení s produkcí a strategií prodeje
Trvání: 3 hodiny. 
Obsah kurzu: 
� Představení Continental Teves, značky Ate a Barum
� Přehled produkce brzdových komponentů
� Orientace při práci s katalogy
� Nové technologie Brzdových systémů, které budeme muset znát
� Strategie prodeje brzdových dílů spolu s importérem
� Ate servisní koncepty: Ate Partner, Ate Brzdové centrum
� Ate Školící programy a AutoAkademie Praha
� Technická podpora Ate centra v Praze a její využití pro zákazníky
� Vibrace brzd, Kmitání volantu, Pískání brzd - základní informace

BM2 Brzdy, mechanika, hydraulika – teorie s ukázkami – základ
Trvání: 1 den
Obsah kurzu: 
� Technický vývoj brzdových systémů
� Nové technologie brzdových systémů
� Typy Hlavních brzdových válců – na co dávat pozor speciálně u ABS
� Brzdová kapalina a její použití pro různé brzdové systémy
� Správné odvzdušnění ABS systémů
� Brzdové hadice a potrubí a jejich používání
� Vibrace brzd, kmitání volantu, pískání brzd – důvody vzniku a jejich odstranění
� Brzdové destičky a obložení,
� Správný výběr komponentů z katalogu
� Brzdový posilovač – poruchy a jejich příčiny
� Speciální nářadí na brzdové systémy a jeho použití
� Praktické ukázky na modelech, měření brzd na válcové stolici.
� Test a správné nastavení omezovače brzdného tlaku na zadní nápravě
� Praktické ukázky jednotlivých typů brzdových komponentů

BM3 Brzdy elektronika, EBS – teorie s ukázkami – pokračování
Trvání: 1 den
Podmínka účasti: absolvování kurzů BM2, nebo nebo seminář Hydraulika, či Základy 
brzd v minulých letech.
Obsah kurzu: 
� Nové technologie Brzdových systémů 
� Elektronické brzdové systémy EBS, jejich popis, funkce, typy 
� Typy senzorů ABS, ESP 
� Elektronický stabilizační program ESP
� Elektrohydraulické brzdy EHB dříve základy brzd
� Brzdová kapalina a její použití pro různé Brzdové systémy
� Správné odvzdušnění EBS systémů
� Speciální diagnostické přístroje na EBS a jejich použití
� Diagnostika a proměřování senzorů všech typů
� Praktické ukázky jednotlivých typů brzdových komponentů
� Systémy řízení aktivních radarových brzdových systémů

BM4 Brzdová technika – praxe při opravách – praktický kurz
Trvání: 2 dny
Podmínka účasti: Absolvování kurzů BM2 a BM3 
Obsah kurzu: 
� Navazuje na teoretické kurzy brzdové techniky 
� K semináři se provádí praktické opravy a servis na reálných modelech: 
� Kotoučových brzd, včetně oprav brzdičů různých konstrukcí

� Měření házivosti kotoučových brzd 
�  Posouzení stavu a příčin poruch kotoučů a brzdového obložení bubnových brzd, 

včetně oprav a seřízení samostavů různých konstrukcí
� Výroba brzdového potrubí
� Měření senzorů ABS
�  Měření tlaků v brzdové soustavě a posouzení funkce omezovače brzdového tlaku.
� Praktické ukázky jednotlivých typů speciálního nářadí a práce s ním.

BM5 Měření el. komponentů, systémů, brzd – praktický kurz – základ
Trvání: 1 den
Podmínka účasti: Absolvování kurzů BM2 nebo BM3, nebo seminář Hydraulika nebo 
Základy brzd v minulých letech, nebo praxi při opravách brzd BM4.
Obsah kurzu:
� Základy elektronické výbavy vozidel 
� Měření základních el. veličin, systematické měřící postupy 
� Základní orientace v dokumentaci o elektronické výbavě vozidel a práce s nimi
� Proměřování el. komponentů, Základní diagnostické postupy BM4

BM6 Měření elektronických systémů, osciloskop, EPB, EHB, OBD – pokračování
Trvání: 1 den
Podmínka účasti: Absolvování kurzů: BM5, nebo ABS I v minulých letech
Obsah kurzu: 
� Základy práce s osciloskopem, a OBD diagnostikou 
� Palubní sítě, konstrukce a popis, způsoby proměřování 
� Elektrohydraulické brzdy – funkce, opravy, de/aktivace, diagnostika 
� Elektrická parkovací brzda – konstrukce, opravy, de/aktivace, diagnostika 
� Pokročilé diagnostické postupy
� Inicializace řídících jednotek a možnosti jejich oprav

BM7 ABS Teves, Bosch – praktický kurz – základ
Trvání: 1 den
Podmínka účasti: Absolvování kurzu BM6
Obsah kurzu: 
� Princip činnosti ABS systémů na příkladu systémů Teves a Bosch 
� Podrobný popis funkčních dílů, jejich úlohy v ABS 
� Podrobný rozbor jednotlivých poruch ABS, jejich projevy a opravy 
� Měření ABS na funkčních modelech Teves a Bosch
� Simulace poruch a jejich vyhledávání na funkčních modelech
� Výklad palubní diagnostiky OBD I, ukázka funkce a otestování systému
� Proměřování senzorů

BM8 ABS a EBS – praktický kurz – pokračování
Trvání: 1 den
Podmínka účasti: Absolvování kurzů BM7 nebo ABS II v minulých letech
Obsah kurzu: 
� Protiprokluzové systémy a sytémy řízení stability vozu 
� ABS systémy vyšších generací Teves, Bosch a Lucas 
� Výklad rozdílů systému Teves a Bosch a Lucas 
� Podrobný rozbor jednotlivých poruch ABS, jejich projevy a opravy
� Zpracování proměřovacích postupů při nekompletní dokumentaci
� Použití vlastních postupů pro diagnostiku systémů ABS
� Simulace poruch a jejich vyhledávání na funkčních modelech různých typů ABS

Základní vybavení:
 Min. 4 pracoviště
 Tester brzd. kapaliny

 Plnička brzd. kapaliny
 Čistič nábojů kol
 Speciální nářadí
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Kalkulace opravy nemusí 
být vždy složitá

Německá společnost DAT – Deutsche Au-

tomobil Teuhand, založená v roce 1931 

v Berlíně, vstoupila na český trh v roce 

2008 díky nově vzniklé společnosti DAT 

CZECH&SLOVAK s.r.o. Od tohoto roku tak 

mají české autoservisy možnost použí-

vat profesionální software pro kalkulaci 

oprav a oceňování vozidel - SilverDAT®II. 

Na následujících řádcích Vám tento soft-

ware blíže představíme. 

Software SilverDAT®II umožňuje vytvořit 

přesnou kalkulaci nákladů na opravu vo-

zidla, podle výrobcem stanovených no-

rem oprav a údržby u více než 1 450 typů 

osobních, lehkých užitkových, nákladních 

vozidel a motocyklů. Ceny náhradních dílů, 

jejich katalogová čísla, stejně jako pracovní 

hodnoty vycházejí z dat výrobců a dovozců 

vozidel, jsou platné pro český trh. Data jsou 

každý měsíc aktualizována. 

Hlavní funkcí softwaru je kalkulace nákladů 

na opravu vozidla. Před provedením kalkula-

ce opravy je třeba identifi kovat opravované 

vozidlo, což je usnadněno pomocí integro-

vaného VIN dekodéru. Po zadání celého VIN 

se pomocí on-line přístupu do databáze vý-

robce vozidla zobrazí přesný popis vozidla 

včetně standardní či příplatkové výbavy. 

Software je koncipován z těchto hlavních 

modulů – kalkulace opravy, oceňování 

a management použitých vozidel s integro-

vanou identifi kací vozidla prostřednictvím 

VIN kódu vozidla (do hloubky výrobní doku-

mentace). Datový a informační systém do-

plňují predikce zbytkové hodnoty pro nová 

a použitá vozidla, a elektronické sdílení dat, 

které budou českým uživatelům zpřístupně-

ny v další fázi uvedení produktu.

Zadávání dílů zahrnutých do kalkulace nákla-

dů se provádí pomocí grafi ckého rozhraní, 

které prostorově zobrazuje jednotlivé díly 

a skupiny vozidla. Kombinace dat grafi ckého 

zobrazení a integrované logiky oprav auto-

maticky zohledňuje všechny související práce 

a zároveň eliminuje jejich duplicitu. Přehled-

nost zobrazení zvyšuje barevné rozlišení 

u symetricky se vyskytujících dílů (např. pravý 

a levý přední blatník, světlomet, apod.). Díky 

obsažené logice oprav jsou ke každému dílu 

přiřazeny odpovídající opravárenské úkony 

i s příslušnými pracovními časy. Do kalkulace 

lze zahrnout také výpočty nákladů na laková-

ní vycházející z velikosti opravované plochy, 

provedení laku, počtu lakovaných vrstev, 

ceny pomocných materiálů, atd.

Z aplikace Silver-

DAT®II mohou být 

data kalkulací oprav 

havarovaných vo-

zidel i odpovídající 

fotografi e týkající se 

pojistných událostí 

také elektronicky 

odesílána do exter-

ních aplikací, např. 

tzv. dealer mana-

gement-systémů či 

přímo do pojišťoven. 

V současné době se   

dokončuje také datové rozhraní mezi Silver-

DAT®II a softwarem pro řízení zakázek Caris 

od společnosti Teas spol. s r. o. Toto propojení 

bude umožňovat odeslání údajů o kalkulaci 

opravy vozidla přímo z kalkulačního softwaru 

Silver DAT® II do právě realizované zakázky. 

Hlavní výhody aplikace:

�  přesná indikace všech variant standardní, 

příplatkové a mimořádné výbavy v závis-

losti na období výroby

�  grafi ka s bezkonkurenčním rozlišením, jaké 

používají elektronické katalogy výrobců

�  nabídka montážních skupin pro vyznače-

ní rozsahu opravy

�  možnost kalkulace ceny běžných servisních 

úkonů, mechanických oprav a údržby 

�  průběžné zobrazení aktuální ceny a OE 

čísla dílu a částky za opravu

�  modul úkonů technické údržby podle 

výrobce pro doplnění kalkulace opravy 

v případě předepsané servisní prohlídky

�  automatické vyhodnocování výhod-

nosti opravy karoserie oproti výměně 

skeletu karoserie

�  oddělená kalkulace poškození skla

�  volba mezi dvěma metodami lakování 

(dle norem výrobce nebo dle materiálo-

vého bodového systému DAT Eurolak,)

�  rozlišení rozdílné zúčtovací sazby (pracovní 

hodnota/časová jednotka/hodina) a stup-

ňů opravy dle technologie výrobce

� komunikace v českém jazyce

�  kalkulace oprav či podklady vytvořené 

pro znalecké posudky jsou bezvýhrad-

ně uznávány všemi pojišťovnami jak 

v Německu, tak postupně i v dalších ze-

mích Evropy vč. ČR a SR.



KYB Europe, výrobce originálních náhradních dílů a dodavatel komponentů tlu-
mení pro osobní a lehká užitková vozidla, nabízí kompletní program sestávající z:

� tlumičů KYB � ochranných sad KYB PK
� pružin zavěšení KYB K-Flex � montážních sad KYB SMK
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Ahoj kamarádi,

je 1. září, lije jako z konve, nejspíš nebe 

oplakává konec prázdnin… Asi, aby dě-

tem nebylo líto, že je konec letnímu leno-

šení, nutí nás počasí obléct se do teplých 

mikin a bund.

Dnes se jde poprvé do školy a Domůvek 

zažívá plno rozličných nálad. Od radostné-

ho očekávání prvňáků základních i střed-

ních škol až po znechucení velké části 

puberťáků. Přece nemohou dát najevo, 

že se do školy také vlastně těší. Je přece 

zapotřebí vzájemně si sdělit prázdninové 

zážitky s kamarády ve třídě.

Malá Alenka snad už po desáté vybalu-

je krásnou novou aktovku a kontroluje 

všechny ty zajímavé a nové pomůcky, 

které má do školy přichystány. Ti velcí 

prváci si hlídají hodinky, aby jim neujely 

vlaky do učilišť a středních škol. Za ně-

jaký čas by se z nich měli stát odborníci 

v oborech jako je číšník, stavař, opravář 

a automechanik. V posledně jmenova-

ném oboru nastupují do prvního ročníku 

dva bráchové. Těší se, že jednou budou 

možná pracovat pro Inter Cars. Firmu, kte-

rou znají léta z poněkud jiné stránky.  Jako 

pomocníka, mecenáše a hlavně velkého 

přítele celého Domůvku.

Než se ale pořádně roztočí celý školní ko-

lotoč, zavzpomínejme trochu na dny vol-

na a občas také slunce.

Jenom několik dětí si k sobě vzali příbuz-

ní. Většina zůstala v Domůvku a užívala 

si s námi koupání, výlety, cykloturistiku 

a vše ostatní, co k prázdninám neod-

myslitelně patří. Od poloviny července 

odjelo 15 dětí na letní tábor do Lišic 

u Plzně, na dlouhé 3 týdny. V té době si 

zbylých 6 velkých dětí užilo týdenní re-

kreaci u Máchova jezera, tam si do sytosti 

zařádily na vodních atrakcích a také do-

staly do těla na túře po kraji K. H. Máchy 

až na monumentální Bezděz. Po návratu 

domů jim začal již tradiční projekt „Sám 

doma“. Děti se dalších 14 dní snažily po-

starat o sebe se vším všudy, bez zásahu 

dospěláků. Samy si hospodařily v jednom 

z bytů a musely si poradit s běžnými sta-

rostmi tak, jako v samostatném životě. 

Musely si hlídat rozpočet, aby jim vyšly 

peníze na celé období, navařit si, uklidit, 

nakoupit a hlavně – rozdělit si kompe-

tence a spolupracovat. V letošním roce se 

v projektu sešla výborná parta a všechno 

šlo jako na drátkách. Až budou žít samo-

statně, nebude pro nikoho z nich pro-

blém se postarat o sebe a své blízké.

Několika dětem se také poštěstilo sehnat 

letní brigádu na koupališti, v obchodě 

a při sklizni brambor, tak přibyly i nějaké 

korunky do vlastní kapsy.

Po návratu dětí z tábora jsme zase byli 

bezmála v plném počtu a užívali si po-

hody, pohodičky. Konec srpna už byl 

víc ve spěchu. Začalo se uklízet, naku-

povat do školy. Tomáš se šel popasovat 

s reparátem. Vše mu dobře dopadlo a je 

z něho žák osmé třídy. Určitě si už dá po-

zor, aby se mu do budoucna nic takové-

ho nepřihodilo. 

Také jsme se rozloučili s plnoletým Kubou 

a Petruškou, která od nás odjížděla do ji-

ného dětského domova. 

Momentálně je nás 22 dětí, z toho 11 učňů 

a středoškoláků a 11 záklaďáků. 

Co nás čeká v letošním školním roce? Už 

brzy budeme mít okolo zahrady stave-

niště. Mají nám stavět novou zeď, proto-

že ta původní se nám rozpadá. Snad to 

do zimy zvládnou.

Děti se budou účastnit různých soutě-

ží a kulturních akcí. Za 14 dní pojedeme 

na plavecké závody do Brna a také máme 

možnost během podzimu navštívit zajíma-

vá divadelní představení v brněnských diva-

dlech. Další akce na sebe nenechají dlouho 

čekat, ale to si všechno řekneme osobně. 

Moc se těšíme na Vaši brzkou návštěvu!!!!

Hodně pozdravů a poděkování za přízeň 

všem z Inter Cars posílá teta Olga a celý 

Domůvek.

Ško
ln

í čas – u
ž je tad

y zas…
Ško
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í čas –
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ž je

 tad
y zas…

podzim
2010 IC Family
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Vážení čtenáři, zákazníci,

letošní VIP Club Inter Cars 2010 se blíží 

do svého fi nále a tak bychom rádi zre-

kapitulovali ty nejdůležitější informace, 

podmínky a možnosti, jak se ještě může-

te stát jeho členem a co Vám nabízíme. 

Reportáže z nedávno proběhnuvších 

akcí – relaxačního pobytu v Egyptě 

a exotické dovolené ve Vietnamu se čle-

ny VIP Clubu Inter Cars 2009 naleznete 

na následujících stranách.

Co jsme pro Vás připravili v  rámci VIP 

Clubu Inter Cars 2010?

1. 8-denní 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 nezapomenutel-

ným koloritem. Z těch nejvýznamnějších 

vybíráme např. Staré Dillí jako nejdůležitější 

islámské centrum s Páteční mešitou, Rádž-

ghát jako vzpomínka na Mahátmu Gándhí-

ho. Ágra a asi nejznámější indická památka 

- nejslavnější hrobka lásky Tádž Mahal dále 

pak bývalé sídlo indických panovníků tzv. 

Červená pevnost. Jedinečná stupňovitá 

studna baórí v Abhanéru, Džajpur se stře-

dověkou astronomickou observatoří Džan-

tar Mantar a symbolem města Havá Mahal 

– tzv. „palácem větrů“, Městským palácem 

– sídlem žijícího mahárádži. 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 vysekává-

ny do skalní stěny. Góa – někdejší portugal-

ská kolonie s více než 100 km nejhezčích 

pláží Indie na pobřeží Indického oceánu. 

Indie má svou rozmanitostí a malebností 

jistě co nabídnout.

2. Relaxační nebo adrenalinový 8 denní 

pobyt v Turecku - květen 2011

Turecko – křižovatka a kolébka kultur a jed-

no z nejúchvatnějších míst, kde se rodila svě-

tová civilizace. Najdete zde nádherné pláže, 

horskou přírodu a množství památek, které 

připomenou rozmanité kultury, a zároveň 

nám tato země nabídne jedinečné přírodní 

zajímavosti. Turecko je prostě země neko-

nečného množství chutí a půvabů, země, 

na níž se nezapomíná.

Relaxační pobyt - čeká na Vás skvěle vyba-

vený čtyřhvězdičkový hotel s maximálním 

pohodlím a službami all inclusive, bazénem 

a pláží v dosahu hotelu.

Adrenalinový pobyt - pro zájemce je 

v rámci relaxačního pobytu připraven tří-

denní výlet (putování) v národním parku 

Olympos. Trasa povede nádhernou pří-

mořskou a horskou přírodou, kde úbočí 

hor dosahují přes 2 500 metrů padajících 

až k moři. Délka jednotlivých denních pě-

ších úseků je ca. 5 – 6 hodin chůze.

3. Lyžování nebo adrenalin v  Alpách – 

leden / duben 2011

Lyžování v Alpách – lyžování v nejznámějších 

alpských zimních střediscích se 100% jisto-

tou skvělých sněhových podmínek po celou 

sezonu, desítkou kilometrů dokonale upra-

vených sjezdovek. Pro odpočinek a zábavu 

jsou zde bazény, sauny, bowling nebo noční 

lyžování a sáňkování, případně jízda na pneu-

matikách a mnoho dalších aktivit.

Adrenalin v Alpách ve Slovinsku - rafting 

na řece Soča se stupněm obtížnosti III+, 

možnost výběru i dalších adrenalinových 

aktivit jako canyoning (sjíždění koryta hor-

ského potoka plného skalních skluzavek, 

tobogánů a vodopádků), z dalších možností 

vybíráme např. jízdu na kajaku, hydrospeed, 

ale třeba i caving, paragliding, horská kola, 

rybaření a tradiční slovinský večer s pečený-

mi jehňátky, kůzlátky, vínem a hudbou.

Co musíte udělat proto, 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 – 7 500 bodů.

Stříbrná VIP karta – 12 500 bodů.

Zlatá VIP karta – 17 500 bodů.

Platinová VIP karta – 22 500 bodů.

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 zaplacené 

v cenách bez DPH u společnosti Inter Cars 

v období od 01/01/2010 - 31/12/2010. Stav 

svých bodů si můžete kdykoliv zkontrolo-

vat na nejbližší pobočce, na internetových 

stránkách po vlastním přihlášení nebo pří-

mo na účetním dokladu, který je Vám vy-

staven při nákupu zboží.

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. 

Užívejte si život s námi!

srpen
2008

podzim
2010VIP Club
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Putování Vietnamem a Thaj-
skem v rámci VIP Clubu Inter 
Cars

Den první a druhý

Vše začalo 25.8., kdy jsme se všichni společ-

ně sešli u pobočky v Bratislavě. Tentokrát ce-

lou výpravu čeká další exotická země, kterou 

je Vietnam, který si mnozí z nás představují 

pouze podle všude přítomných vietnam-

ských tržnic. Po přepravě na vídeňské letiště 

Schwechat jsme nastoupili do letadla, které 

nás po bezmála jedenáctihodinovém letu 

dopravilo do Bangkoku a odtud ještě krát-

ký přelet do Hanoie. Let probíhal bez pro-

blémů a po dlouhé cestě jsme si konečně 

mohli protáhnout zcepenělé nohy. V Hanoii 

nás přivítalo trošku deštivé počasí a dva 

pohodáři z cestovky Wing, kterému jsme 

říkali pan Křídlo a Hi, který pro nás byl pro 

změnu pan Ahoj. Informovali nás, že před 

dvěma dny začal déšť a nedaleko od Ha-

noie se objevil dokonce tajfun. Po přesunu 

do hotelu a krátké rychlé přestávce jsme 

vyrazili na společnou obhlídku města. Už při 

transferu z letiště jsme si nemohli nevšim-

nout provozu na silnicích a místní svérázný 

způsob dopravy. Spousta skútrů, které byly 

osedlány jedním až čtyřmi jezdci, často s ne-

uvěřitelnými náklady (zamyšlení pro logisti-

ky ☺), se bez jakýchkoli pravidel proplétají 

mezi auty a ostatními účastníky provozu. 

Nutno také dodat, že bez jakýchkoli střetů 

a to fyzických nebo slovních. Neodmysli-

telný klakson slouží jako směrovka a info.... 

pozor jsem tady a jedu. Na chvilku jsme se 

díky projížďce v rikšách mohli tohoto mum-

raje účastnit a byl to fakt mazec. Po několika 

chodech v jedné z místních restaurací jsme 

se přesunuli na hotel k zaslouženému odpo-

činku a mohli se těšit na další den.

Den třetí

Ráno se probouzíme opět do uplakaného 

dne a po luxusní hotelové snídani vyrážíme 

směr Ha Long Bay. Po cestě se zastavujeme 

v místní řemeslné dílně, která zaměstnává 

handicapované lidi, kde je možné koupit růz-

né tam ručně vyráběné suvenýry. Nejvíc nám 

ale učaruje 50l láhev s alkoholem, uvnitř kte-

ré  je naložená obrovská kobra. Zřejmě jsme 

si zaplatili i adrenalinový příplatek, protože 

náš řidič vypadá jako rozený závodník a kdy-

by jezdil u nás tak svých 12 bodů vyčerpá asi 

za minutu. Jeho řidičské umění se potvrdilo 

ve chvíli, kdy se před námi objevil v našem 

jízdním pruhu jiný autobus a jeho zoufalý 

řidič jen kroutil volantem. Naštěstí náš řidič 

s bravurou Sebastiena Loeba nezaváhal, str-

hl řízení také do protisměru a jen o vlásek 

jsme se minuly s oním protijedoucím auto-

busem. Jen zázrakem se nikomu nic nestalo 

a naše pouť mohla skončit, ještě dříve než 

vlastně začala. Po příjezdu do Ha Long Bay 

jsme nastoupili na lodě zvané „Džunky” a vy-

razili na plavbu mezi pískovcové skály, které 

vystupují z vody a dohromady tvoří neza-

pomenutelnou scenérii, která je pro toto 

místo typická. Byli jsme rozděleni do dvou 

lodí, z nichž jednu okupovali Češi a druhou 

Slovenská výprava. Jako vložený program 

byla na řadě návštěva místní jeskyně a také 

zastávka na jednom z ostrůvků, kde byla 

možnost koupání v moři a výstup na pago-

du. Každý podle svého uvážení, někteří z nás 

dali přednost beach voleybalu a vyzvali viet-

namský tým místních beach boyů ☺ Výsle-

dek byl jednoznačný a jak by řekli naši bratři, 

pohráli jsme si s nimi jako mačka s myšou. 

Večer byl ve znamení nočního rybolovu pří-

mo z lodí, ale ryby se v tento čas rozhodly 

odplout asi na druhou stranu zátoky. Proto 

se většina rybářů rozhodla u dobrého moku 

probrat vhodnost vybraných návnad a celá 

porada se protáhla do časných ranních ho-

din. Naštěstí zásobování ve Vietnamu mají 

opravdu propracované, takže pojízdná pro-

dejna na vodě v podobě pramice se dvě-

ma vietnamskými obchodnicemi měla ten 

večer co dělat a i ceny byly smluvní a pří-

mo úměrné našemu obchodnímu talentu 

a zkušenostem.

Den čtvrtý

Ráno začalo snídaní a výletem do laguny 

mezi ostrůvky, kde mělo být království opic. 

Trošku jsme průvodce podezírali z toho, že 

opičí ostrov je pouze marketingový tah, 

protože jsme údajně kvůli špatnému poča-

sí neviděli jedinou opičku. Dokončili jsme 

plavbu a po krátkém obědě jsme se vydali 

zpět do Hanoie. Večeře v Hanoi skýtala ob-

rovské možnosti k ochutnání místní kuchy-

ně. Mnoho příležitostí ochutnat všechno 

možné na několik různých způsobů přimělo 

mnohé z nás vyzkoušet i ty nejneskutečnější 

věci, které vietnamská kuchyně nabízí. Svět 

je opravdu malý a všude se dá najít „krajan”, 

což se nám podařilo při noční procházce 

Hanoií, kdy nás česko-vietnamštinou oslo-

vil vietnamský chlapec s tím, že je to přece 

podnikatel z Frenštátu ☺

Den pátý až devátý

Ráno budíček, snídaně a transport na letiště, 

odkud odlétáme do Nha Trangu, do resortu 

umístěném na ostrově, který je s pevninou 

spojen lanovkou. Luxusní ostrovní komplex 

jménem Vinpearl byl v roce 2008 místem 

konání Miss Universe a po předešlém ná-

ročném programu byl místem pro nabrání 

sil před dalším cestováním po Vietnamu. 

Všichni si dokonale užívali možností, který 

tento 5ti hvězdičkový komplex nabízel. Byly 

to nejen prázdné bílé pláže s palmami, pod-

mořský svět, waterpark s nejrůznějšími sklu-

zavkami, tobogány a vodními atrakcemi, ale 

také zábavní park s mnoha automaty a růz-

nými trenažéry. Samozřejmě jsme během 

tří dnů pobytu vyzkoušeli všechny zmíněné 

atrakce a také trošku posportovali na místní 

pláži vybavené kurtem na beachvoleyball 

a plážový fotbálek. Česko-Slovenské soubo-

je se staly pravidelným večerním koloritem. 

Po třech dnech ve Vinpearl se opět pře-

souváme. Tentokrát je konečná destinace 

Saigon (Ho Chi Minovo město), kam po krát-

kém přeletu bez větších problémů dosedá 

i naše letadlo. Hned po příletu míříme na ve-

čeři, kde si spokojeně naplníme bříška až 

do bolesti. Odložili jsme své kufry na hotelo-

vé pokoje a vyrazili do města, protože právě 

2.9. slavil celý Vietnamu 65. výročí Dne ne-

závislosti. Opět jsme se nemohli vynadívat 

na místní mumraj v ulicích a tisíce troubících 

skútrů prodírající se všude tam, kde jen bylo 

kousek místa a bylo jedno, že to byla třeba 

jen mezírka mezi stolečky místní restaurace, 

které byly vyskládány na ulici. 

Den desátý

Wake up call z recepce nás probírá brzy ráno, 



28

srpen
2008

podzim
2010VIP Club

Po stopách Egypťana Sinuheta

Ano, i tak by se dal nazvat letošní ročník VIP 

výpravy, která se nesla ve znamení putování 

napříč nádhernou a tajuplnou zemí, jakou je 

právě Egypt.

Jak již název napovídá, naše putování 

započalo ve městě Luxor, dříve známém 

jako Veset, které bylo hlavním městem 

a kulturním centrem Střední říše, síd-

lem faraonů a rodištěm již zmíněného 

Egypťana Sinuheta. Do tohoto města se 

přesunuly výpravy z pěti zemí skupiny IC 

South, České republiky, Slovenska, Ma-

ďarska, Rumunska a Chorvatska, aby se 

spojily v jednu velkou, 120 hlav čítající 

mezinárodní skupiny cestovatelů, kteří 

společně stráví týden na palubě lodi plu-

jící nejen proti proudu posvátné řeky Nil 

směrem k Asuánu, ale také proti proudu 

času, do dob dávno zašlé slávy kdysi nej-

mocnější říše světa. 

Po příjezdu do Luxoru byla celá skupina 

ubytována na třípatrové lodi se jménem 

Nile Crocodile (Nilský krokodýl). Vzhledem 

k teplotám, které v té době v Egyptě pa-

novaly, uvítali všichni s nadšením zjištění, 

že na horní palubě lodi se nachází nejen 

bar, ale také bazén a výřivka, a již v té době 

jsme tušili, že se horní paluba a bazén 

stane ústředním 

místem veškerých 

našich aktivit v prů-

běhu celé plavby.

Po ubytování a krát-
kém osvěžení se 
v bazénu jsme vy-
razili na prohlídku 
největšího starově-
kého chrámu svě-
ta – chrámu v Kar-
naku, zasvěceném 
bohu Amonovi, 
který byl hlavním 

centrem duchov-

ního života Střed-

ní říše. V dobách 

Vesetu pak byl tento chrám propojen 

s dalším významným chrámem - Luxor-

ským, do kterého se dalo pohodlně dojít 

tzv. Alejí sfi ng, cestou, kterou lemují so-

chy ležících lvů s beraní hlavou – hlavou 

boha Amona. Z této cesty se dochovaly již 

jen fragmenty, nicméně i z nich si člověk 

dovede udělat obrázek o tom, jak krásná 

musela tato alej být.

Po vydatné večeři a osvěžení v bazénu vy-

razily menší skupinky výletníků do měs-

ta ochutnat pravou atmosféru nočního 

života Luxoru. Nutno poznamenat, že 

za posledních 5 let prodělal Luxor obrov-

ské změny v pozitivním slova smyslu a ze 

špinavého, rozbitého a upachtěného města 

se stalo krásné a upravené město s množ-

stvím promenád na březích Nilu, parků 

a zeleně a noční Luxor se tak stal velmi ro-

mantickým místem.

Kolem půlnoci se pak opět celá společnost 

začala scházet na horní palubě v okolí baru 

a bazénu. Po krátké chvíli již byly všechny 

mezinárodní rozdíly smazány a celá skupina 

se zvesela bavila jako jeden celek a zábava 

tak pokračovala do brzkých ranních hodin.

Ráno, kolem 5 hodiny, jsme pak vyrazi-

li na západní břeh Nilu, do říše mrtvých. 

abychom měli dost času na další výpravu. 

Tentokrát jsou to tunely Cuchi, které Viet-

kong používal jako úkryt a útočiště v boji 

proti americkým vojákům. Bylo až neuvěři-

telné, do jak malých prostor se museli viet-

namští vojáci dostat, dokonce i ti nejmenší 

z nás měli problém se do vstupů do laby-

rintu nasoukat. Ti větší a jinak prostorově 

řešení to raději ani nezkoušeli. Měli jsme 

možnost se projít, nebo spíše proplazit 

prvním levelem místních chodeb. S infor-

mací, že jde o nejprostornější část chodeb 

jsme všichni vstoupili dovnitř. Někteří z nás 

si to ale rozmysleli, protože moc místa tu-

nely opravdu nenabízely a cca 20 metrový 

přelez k východu byl celkem náročný, nic 

pro klaustrofobiky. Do další sekce, kde bylo 

možné prolézt nejmenšími tunely se nikdo 

z nás neodvážil. Po cestě zpět k autobusu 

přišel pro některé z nás hřeb tohoto dne. 

Mohli jsme zde totiž ochutnat hadí víno, již 

výše zmiňovaný destilát s kobrou, které je 

typické pro Vietnam a mnozí z nás ho při-

vezli jako jeden ze suvenýrů. Krásně naran-

žovaná kobra uvnitř lahve, mnohdy s něja-

kým zákuskem v hubě jako škorpion či jiný 

had je naložena v blíže nespecifi kovaném 

alkoholu. O chuti je dost těžké psát, musí 

se to zkusit, ale pití na romantický večer to 

rozhodně není. Závěr dne jsme věnovali 

procházce po místních ulicích, klasických 

tržnicích a zašli jsme i na večeři ochutnat 

něco do pouličních restaurací, kde bylo 

možné ochutnat místní speciality. Vše čers-

tvé a připravované přímo před námi. Rybič-

ky, nudle, žabáci, vše podle chuti každého.

Den jedenáctý a dvanáctý

V 5:30 ráno opět budíček a přesun na le-

tiště a přelet do Bangkoku, kde nás čeká 

celodenní program a večerní odlet do Víd-

ně. V Bangkoku postupně navštěvujeme 

památky jako spící Budha, Královský palác 

a Palác z týkového dřeva. Návštěva Ban-

gkoku je ukončena večeří, která je dopro-

vázena klasickými thajskými tanci. Unaveni 

jsme nasedli do letadla a většinu letu jsme 

s menšími přestávkami skoro všichni pro-

spali. Z Vídně krátký transport do Bratislavy, 

rozloučení a plni zážitků hurá domů. 

Vietnamský výlet VIP Clubu Inter Cars se 

i tentokrát podařil, s mnoha zážitky jsme se 

všichni rozjeli do svých domovů a všichni 

z nás mají svým známým a kamarádům jistě 

dlouho o čem vyprávět. Teď už jen nezbývá 

se těšit na další akci s VIP Clubem a znovu si 

užívat s Inter Carsem. Bylo to super, tak zase 

někdy…
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V dobách Egyptské říše byl pravý, východní, 

břeh zasvěcen živým, veškerá populace se 

tedy soustředila zde, zatímco západní břeh, 

břeh, kde každý den večer umírá slunce, byl 

zasvěcen mrtvým, jejich zádušním chrá-

mům a hrobkám. A ty se nyní staly předmě-

tem zájmu naší výpravy.

Nejprve jsme prozkoumali nádherné hrobky 

v Údolí králů, poté zádušní chrám královny 

Hatšepsut, Memnónovy kolosy a třešničkou 

na dortu pak byla návštěva krásných hrobek 

v Údolí královen, které nejsou tak známé 

jako hrobky v Údolí králů a kam se podívá 

jen málokterý turista. 

Poté následoval návrat na loď, oběd a pak už 

naše loď odrazila od břehu a vyrazila smě-

rem na jih, proti proudu posvátné řeky. 

Po náročném odpoledni a noci strávené 

mezinárodní družbou na horní palubě, 

přirazila naše loď u břehů města Edfu. 

Zde se nachází největší chrám, který je 

zasvěcen bohu Horovi, mocnému bohu 

se sokolí hlavou, synu boha Usira a bohy-

ně Isis. Po jeho shlédnutí následoval oběd 

na palubě naší lodi, které mezitím odrazila 

od břehu a a uháněla dál směrem na jih 

k chrámu v Kóm Ombó. Ten je zasvěcen 

krokodýlímu bohu Sobkovi a k jeho bře-

hům jsme přirazili v podvečer. Za soumra-

ku jsme vypluli dál, k Asuánu, místu, kde 

končilo území Staré říše a začínalo území 

Nubije, místu, kde se nachází tzv. první ka-

tarakty (peřeje), které brání lodím v přiro-

zené plavbě dál proti proudu.

Do Asuánu jsme dorazili kolem půlnoci, 

kdy zábava na horní palubě právě začína-

la nabírat obrátek. A protože bylo na horní 

palubě velmi příjemně (přes den se teplota 

vyšplhala na 42˚ C), pokračovaly meziná-

rodní diskuse i tento den do ranních ho-

din, kdy byly přerušeny odjezdem k jedné 

z nejúžasnějších staveb celého Egypta, 

skalním chrámům v Abu Simbelu. Ty ne-

chal do pískovcových sklad pro sebe a svoji 

ženu Nefertari vytesat Ramesse II. Sochy 

faraona a jeho manželky pak hlídali pomy-

slnou vstupní bránu do tehdejšího Egypta 

a chránili říší proti vetřelcům. Chrámy jsou 

pozoruhodné i tím, že jim při stavbě velké 

Asuánské přehrady hrozilo zatopení. Nic-

méně díky podpoře UNESCO byly chrámy 

odborně rozřezány na tisíc kusů a přenese-

ny výše, na nové místo, kde byly zatopení 

uchráněny. Na jejich přesunu se význam-

nou měrou podíleli i českoslovenští arche-

ologové. Chrámy se nachází zhruba 60 km 

od hranic se Súdánem a cesta z Asuánu 

přes Saharu trvá zhruba 3 - 4 hodiny.

Po návratu do Asuánu nás čekal oběd 

na palubě lodi, krátké osvěžení v bazénu 

a pak další výlet, tentokrát do jediného 

žulového kamenolomu v celém Egyptě, 

odkud pocházejí všechny žulové obelis-

ky a kde lze spatřit známý nedokončený 

obelisk královny Hatšepsut, který měl být 

největším obeliskem na světě, bohužel se 

však rozlomil ještě před dokončením. Poté 

následovala prohlídka chrámu bohyně Isis 

na ostrově Philae, který postihl obdobný 

osud jako chrámy v Abu Simbelu. Chrám 

byl dokonce zatopen, následně rozřezán 

a přesunut na uměle vytvořený ostrov, kde 

jej nyní mohou obdivovat zástupy turistů.

Po takto náročném dni všichni uvítali večer-

ní koupání a osvěžení na horní palubě.

Ranní svítání přineslo poslední den našeho 

putování a my jsme vyrazili na poslední vý-

let, na plavbu felukou po Nilu se zastávkou 

na Kitchenerově ostrově, kde se nachází 

botanická zahrada, dále kolem Old Cataract 

hotel, kde Agatha Christie napsala svou vě-

hlasnou Smrt na Nilu a konečně vyloděním 

na západním břehu Nilu, kde na nás již če-

kala karavana velbloudů, kteří nás odvezli 

do blízké nubijské vesnice.

Po návratu z vesnice nás čekal poslední 

oběd na lodi a poté jsme se autobusy vydali 

na dlouhou cestu do Hurghady, kde se celá 

naše cestovatelská výprava připojila k druhé 

části VIP Clubu, která zvolila pobytovou verzi 

výpravy a užívala atrakcí, které nabízí pobřeží 

Rudého moře.

Následující den pak již celá spojená velká 

mezinárodní VIP výprava, čítající úctyhod-

ných 250 lidí dováděla v moři, hrála volejbal 

nebo odpočívala na pláži či plážových ba-

rech. Večer pak celou VIP výpravu uzavřela 

vydařená Beach party, která udělala pomy-

slnou tečku za naším velkým putováním 

po stopách Egypťana Sinuheta.

Každý z nás odjížděl s pocitem, jakoby 

putováním v Egyptě strávil měsíce, tak 

intenzivní ten jeden týden s mezinárodní 

VIP účastí byl.
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Společnost BOSAL, přední dodavatel výfuko-

vých systémů a tažných zařízení, rozšířila svůj 

sortiment o novinku - nosiče jízdních kol s mon-

táží na tažné zařízení. V nabídce Inter Cars na-

leznete dva typy tohoto produktu.

Bosal Bike Carrier Original

Nosič pro dvě kola, jehož předností je jednoduchá manipulace a pří-

znivá cena. Je vhodný pro všechny typy tažných zařízení.

• jednoduše sklopný

• včetně zámku zabezpečení nosiče a kol

• maximální zatížení 60 kg

• 7/13 pólový konektor

Bosal Bike Carrier Compact

Skládací nosič pro dvě kola s možností rychlé a jednoduché instala-

ce/demontáže, která trvá jen několik minut. Nosič může být kdyko-

liv jednoduše složen, demontován a uložen do skladovacího vaku 

o rozměrech 50 x 70 x 22 cm.

• skládací

• jednoduše sklopný

• včetně zámku zabezpečení nosiče i kol

• maximální zatížení 60 kg

• 7/13 pólový konektor

• vhodný i pro elektrická kola

• součástí balení je skladovací vak

Typ Objednací číslo Cena

Bosal Bike Carrier Original BOS070-233 5 490

Bosal Bike Carrier Compact BOS070-234 8 190

Nájezdová rampa pro nosič kol BOS070-213    490

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

Jan Zahrádka
Produktový manažer
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Ať se nám to líbí nebo ne, letní sezona 

nezadržitelně směřuje ke  svému konci 

a  než se nadějeme, bude sněžit a  mrz-

nout. Pomalu nastává čas přemýšlet 

o  tom, kdy přezout a  jaké pneumatiky 

zvolit. V  tomto prodejním tipu můžete 

nalézt výběr z nabídky společnosti Inter 

Cars pro zimní sezonu 2010/2011. Cel-

ková nabídka zahrnuje pneumatiky pro 

všechny typy automobilů - osobní, do-

dávkové, 4x4, atd., to vše celkem od 16 

výrobců, (m. j. Kleber, Barum, Michelin, 

Pirelli, Hankook, Fulda a  další). V  naší 

nabídce naleznete rovněž nové profi ly 

jako, například Blizzak LM-32 od Bridge-

stone nebo profi l Winterhawk 2V EVO, 

který představil výrobce Firestone. 

Úspěšný pro-

dej pneumatik 

je podmíněn 

nejen širokou na-

bídkou sortimentu 

a  dobrými cenami, ale 

stejně důležitým faktorem 

je také vynikající dostupnost, 

kterou společnost Inter Cars na-

bízí díky nově fungujícímu skladu 

v  Myslowicích. Ten umožňuje bezpro-

blémové dodání pneumatik do druhého 

dne od objednání.

Pro více informací o celkové nabídce sorti-

mentu pneumatik a disků neváhejte kon-

taktovat svoji nejbližší pobočku Inter Cars.  

Objednací číslo Rozměr Značka typ pneu Profi l Li/Si Cena

165/70R13 79TFORM SNOW S5 165/70 R 13 Sebring osobní Formula Snow S5 79 T    666

165/70R13 79TKRISALP HP 165/70 R 13 Kleber osobní Krisalp HP 79 T    720

165/70R14 81TKRISALP HP 165/70 R 14 Kleber osobní Krisalp HP 81 T    814

165/70R14 81TLM-20 165/70 R 14 Bridgestone osobní Blizzak LM-20 81 T 1 030

165/70R14 81TW190SNOWCON2 165/70 R 14 Pirelli osobní W190 SnowControl 2 81 T 1 096

165/70R14 81TALPIN A3 165/70 R 14 Michelin osobní Alpin A3 81 T 1 155

175/65R14 82TKRISALP HP2 175/65 R 14 Kleber osobní Krisalp HP2 82 T     835

175/65R14 82TW190SNOWCON2 175/65 R 14 Pirelli osobní W190 SnowControl 2 82 T 1 055

175/65R14 82TALPIN A3 175/65 R 14 Michelin osobní Alpin A3 82 T 1 106

195/65R15 91TKRISALP HP2 195/65 R 15 Kleber osobní Krisalp HP2 91 T    969

195/65R15 91TW190SNOWCON2 195/65 R 15 Pirelli osobní W190 SnowControl 2 91 T 1 217

195/65R15 91TLM-32 195/65 R 15 Bridgestone osobní Blizzak LM-32 91 T 1 224

195/65R15 91HALPIN A4 195/65 R 15 Michelin osobní Alpin A4 91 H 1 739

185/60R14 82TKRISALP HP2 185/60 R 14 Kleber osobní Krisalp HP2 82 T    908

185/60R14 82TLM-30 185/60 R 14 Bridgestone osobní Blizzak LM-30 82 T 1 121

185/60R14 82TW190SNOWCON2 185/60 R 14 Pirelli osobní W190 SnowControl 2 82 T 1 211

185/60R14 82TALPIN A3 185/60 R 14 Michelin osobní Alpin A3 82 T 1 268

205/55R16 91HW210SOTOZ 2# 205/55 R 16 Pirelli osobní W210 Sottozero 2 * 91 H 2 110

205/55R16 91HLM-32 205/55 R 16 Bridgestone osobní Blizzak LM-32 91 H 2 116

205/55R16 91HTS830 205/55 R 16 Continental osobní TS830 91 H 2 189

205/55R16 91HALPIN A4 205/55 R 16 Michelin osobní Alpin A4 91 H 2 086

195/70R15 104RTRANSALP 2 195/70 R 15 Kleber van Transalp 2 104 R 1 588

195/70R15 104RCHRONO WIN 195/70 R 15 Pirelli van Chrono Winter 104 R 1 693

195/70R15 104RAGILIS ALP 195/70 R 15 Michelin van Agilis Alpin 104 R 1 931

215/65R16 109RCHRONO WIN 215/65 R 16 Pirelli van Chrono Winter 109 R 2 477

215/65R16 109RAGILIS ALP 215/65 R 16 Michelin van Agilis Alpin 109 R 2 916

215/65R16 98HLM-25 4X4 215/65 R 16 Bridgestone 4x4 Blizzak LM-25 4x4 98 H 2 653

215/65R16 98TLAT.ALPIN 215/65 R 16 Michelin 4x4 Latitude Alpin 98 T 2 328

235/65R17 108HICE+SN MONO 235/65 R 17 Pirelli 4x4 rf. Scorpion Ice & Snow MO NO 108 H 3 368

235/65R17 108HLM-25 4X4 235/65 R 17 Bridgestone 4x4 rf. Blizzak LM-25 4x4 108 H 3 613

* LI - index nosnosti, SI - index rychlosti. 
Uvedené ceny jsou velkoobchodní v Kč bez DPH. Změna cen vyhrazena.
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Rozmanitost automobilových značek na sil-

nicích v České republice nezná mezí, avšak 

králem je co do počtu automobilů jedno-

značně Škoda. V tomto prodejním tipu pro-

to můžete nalézt příklad nabídky brzdových 

komponent právě na tato vozidla. Brzdové 

komponenty jako jsou kotouče, destičky, brz-

dové bubny a čelisti patří k nejdůležitějším 

z hlediska bezpečné jízdy, bez ohledu na to, 

zda se jedná o starý Favorit či nový Superb.

Nabídka představuje produkty od výrobce 

TRW, který má na trhu automobilových dílů 

vynikající jméno. Důvody jsou jasně patrné 

- vysoká kvalita použitých materiálů, dlouhá 

životnost a vynikající poměr cena/kvalita.

Výběr brzdových komponent na automobily Škoda

Použití Popis Objednací číslo Cena

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 SDI, 1.9 TDI / Fabia 

Combi (6Y5) 1.2, 1.4, 1.4 16V, 1.9 TDI, 1.9SDI / Fabia praktik 1.2, 1.9 SDI / Octavia (1U2) 1.4, 1.4 16V, 

1.6, 1.9 SDI, 1.9TDI / Octavia Combi (1U5) 1.4 16V, 1.6, 1.9 SDI, 1.9 TDI

Brzdový kotouč - přední

(Ø 255,8 mm) - větráno

LUC DF2803     910

Octavia (1U2) 1.6, 1.8, 1.8 T, 2.0, 1.9 TDI / Octavia Combi (1U5) 1.6, 1.8 T, 2.0, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4x4 Brzdový kotouč - přední

(Ø 280 mm) - větráno

LUC DF2804     954

Fabia (6Y2) 2.0, 1.9 TDI, 1.9 TDI RS / Fabia Sedan (6Y3) 2.0, 1.9 TDI / Fabia Combi (6Y5) 2.0, 1.9 TDI / Octavia 

(1U2) 1.4 16V, 1.6, 1.8, 1.8 T, 2.0, 1.9TDI / Octavia Combi (1U5) 1.4 16V, 1.6, 1.8 20V, 1.8T, 2.0, 1.9TDI, 1.9TDI 4x4

Brzdový kotouč - zadní

(Ø 232 mm) - plný

LUC DF2805     636

Fabia (6Y2) 2.0, 1.9TDI RS / Fabia Sedan (6Y3) 2.0 / Fabia Combi (6Y5) 2.0 / Octavia (1U2) 1.8T, 1.8T 

4x4, 2.0, 1.9TDI / Octavia Combi(1U5) 1.8 20V, 1.8T, 1.8T 4x4, 2.0, 2.0 4x4, 1.9TDI, 1.9TDI 4x4

Brzdový kotouč - přední

(Ø 288mm) - větráno)

LUC DF4027 1 220

ŠKODA Felicia (6U1) 1.3, ŠKODA Favorit / Forman 1.3 (135E, 135, 136) Brzdový kotouč - přední

(Ø 236mm) 

LUC DF2765     409

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 SDI, 1.9 TDI / Fabia 

Combi (6Y5) 1.2, 1.4, 1.4 16V, 1.9 SDI, 1.9TDI / Fabia Praktik 1.2, 1.9 SDI / Octavia (1U2) 1.4, 1.6, 1.8T, 2.0, 

1.9SDI, 1.9TDI / Octavia Combi(1U5) 1.4 16V, 1.6, 2.0, 1.9 SDI, 1.9TDI / Octavia (1Z3) 1.4, 1.6, 1.6FSI, 1.9 

TDI / Roomster (5J) 1.2, 1.4, 1.6, 1.4TDI, 1.9TDI

Brzdové destičky - přední LUC GDB1357     863

Octavia(1Z3) 2.0TDI 16V / Octavia Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V Brzdové destičky - přední, LUC GDB1550 1 320

ŠKODA Superb (4U3) 1.9TDI, 2.0TDI, 2.5TDI Brzdové destičky - zadní

zkosené, čidlo

LUC GDB1330     767

Octavia (1Z3) 1.4, 1.6, 1.6FSI, 1.9TDI, 2.0 TDI 16V, Octavia Combi (1Z5) 1.6, 1.6FSI, 2.0 FSI, 2.0 FSI, 2.0 

FSI 4x4, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4x4, 2.0 TDI 16V

Brzdové destičky -zkosené

bez čidla

LUC GDB1622     983

Fabia (6Y2) 2.0, 1.9TDI, 1.9 TDI RS / Fabia Sedan (6Y3) 2.0, 1.9TDI / Fabia Combi (6Y5) Brzdové destičky - zadní LUC GDB1475     867

Octavia (1U2) 1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.9 SDI, 1.9TDI / Octavia Combi (1U5) 1.4 16V, 1.6, 1.9 SDI, 1.9TDI, 1.9TDI 4x4 Brzdový buben 230 mm LUC DB4262 1 482

Fabia (6Y2) 1.0, 1.2, 1.4, 1.4 16V, 1.9SDI, 1.9TDI / Fabia Sedan (6Y3) 1.2, 1.4, 1.4 16V, 1.9SDI, 1.9TDI / 

Fabia Combi (6Y5) 1.2, 1.4, 1.4 16V, 1.9SDI, 1.9TDI / Fabia Praktik 1.2, 1.9SDI

Brzdový buben 200mm LUC DB4299     925

Octavia (1U2) 1.4, 1.4 16V, 1.6 / Octavia Combi (1U5) 1.4 16V, 1.6 / Fabia (6Y2) 1.0, 1.2, 1.4, 1.4 16V, 2.0, 

1.4TDI, 1.9SDI, 1.9TDI / Fabia Sedan (6Y3) 1.2, 1.4, 1.4 16V, 2.0, 1.4TDI, 1.9SDI, 1.9TDI / Fabia Combi 

(6Y5) 1.2, 1.4, 1.4 16V, 2.0, 1.4TDI, 1.9SDI, 1.9TDI / Fabia Praktik 1.2, 1.9SDI

Brzdový váleček - levý/pravý

(Ø 19 mm, hliník) 

LUC BWD113A     413

Octavia (1U2) 1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.9 SDI, 1.9TDI / Octavia Combi (1U5) 1.4 16V, 1.6, 1.9SDI, 1.9TDI, 

1.9TDI 4x4

Brzdové čelisti - zadní

L/P(Ø 230 mm) 

LUC GS8639     921

Fabia (6Y2) 1.0, 1.2, 1.4, 1.4 16V, 1.9SDI, 1.9TDI / Fabia Sedan (6Y3) 1.2, 1.4, 1.4 16V, 1.9SDI, 1.9TDI / 

Fabia Combi(6Y5) 1.2, 1.4, 1.4 16V, 1.9SDI, 1.9TDI / Fabia Praktik 1.2, 1.9SDI

Brzdové čelisti - zadní

(Ø 200 mm) 

LUC GS8526     576

ŠKODA Felicia 1.3, 1.3 Lxi, 1.6GLX / ŠKODA Favorit Pickup 1.3 Brzdový váleček - zadní

(Ø 22,2 mm) 

LUC BWH377     251

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

R

Michal Peterka
Produktový manažer
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• důvěra na poli asijského automobilového "OE" trhu

• nejnovější technologie pro bezúdržbové baterie

• maximální prodloužení životnosti akumulátoru

  

• preventivní ochranné prvky pro maximální bezpečnost užívání

•  v zátkách akumulátorů Panasonic je použito speciální síto znemožňující 

vzplanutívznikajících vodíkových plynů

• dvojitá prevence proti úbytku elektrolytu

•  využití technologie dvojité kontroly pomocí originálních fi ltrů hlídajících 

úbytek hladiny elektrolytu

• zdokonalená odolnost vůči vysokým teplotám

•  jednotlivé komory akumulátoru obsahují sady desek s příměsí stříbra a tím 

zvyšují odolnost vůči vysokým teplotám včetně celkové životnosti baterie

V naší sezonní nabídce naleznete mimo jiné stěrače značky VALEO, 

konkrétně řady „Compact“ či prémiové „Silencio“. Nabídka stěračů to-

hoto výrobce je určena primárně do prvovýroby (OE), nicméně lze ji 

nabídnout i prostřednictvím aftermarketu. Šíře tohoto sortimentu je 

schopna pokrýt téměř 98% evropského vozového parku. Výjimkou 

nejsou ani bezrámové stěrače “Flat-Blade”.  Více informací naleznete 

na www.valeoservice.com. 

Nemrznoucí směs značky CARTECHNIC pro chladící systé-

my motorů chrání před mrazem a přehřátím po celý rok. Je vhod-

ná pro spalovací motory vyrobené z litiny, hliníku popřípadě kom-

binací obou materiálů a je rovněž vhodná pro chladící systémy 

z hliníku, mědi-slitiny. Neobsahuje potenciálně škodlivé látky jako 

aminy, dusitany a fosfáty. Garantovaná ochrana proti zamrznutí je 

až do -36 °C v kombinaci s ředěním v poměru 1:1.

Důležité upozornění: Barvy nemrznoucích směsí nemají vliv 

na kvalitativní charakteristiky, a tudíž míchání různě barevných 

směsí nemá vliv na výslednou kvalitu nemrznoucí směsi!

Kapaliny typu G11 / G12 jsou dostupné o obsahu 1 - 200L, v naší 

nabídce je lze najít pod objednacími čísly: „CART999“…(G11), 

„CART999 CT12 PLUS….“ (G12).

Nemrznoucí kapaliny do ostřikovačů značky CARTECHNIC ob-

sahují zároveň aktivní čistící složky a jsou vhodné pro veškeré typy 

autoskel. Kapaliny jsou aromatizovány (citrón), jsou snadno biolo-

gicky rozložitelné a lze je využít i v letní sezóně. Samotný koncen-

trát je mrazu odolný až do -60 °C. V poměrech mixování s vodou 

v poměru 1:1 do - 22 °C. Společnost Inter Cars Vám nyní nabízí tyto 

produkty v baleních 1, 5, 20, 60 popř. 200L. Příklad objednacího 

čísla: „CART MA5571…“

Prodejní tip

Bezúdržbové akumulátory pro asijské i evropské vozy

V naší nabídce naleznete i akumulátory značky Panasonic (44-

100Ah), které se vyznačují především špičkovou kvalitou! Lze je 

najít pod objednacím číslem „PAN……“



Nejprodávanější produktová řada olejů 

SHELL Helix HX6
v portfoliu společnosti Inter Cars
Shell Helix HX6 5W-40 
�  tento produkt obsahuje speciální technologii aktivního čištění, 

brání hromadění nečistot a kalu lépe než běžné motorové oleje;

� zajišťuje lepší ochranu motoru za všech provozních podmínek;

�  olej Shell Helix HX6 5W-40 čistí a chrání pro lepší reakční 

vlastnosti motoru;

Aplikace
�  motorový olej na syntetické bázi vhodný pro benzinové moto-

ry se vstřikováním paliva vybavené „blow-by“ recirkulací a kata-

lyzátorem;

�  rovněž vhodné pro přeplňované naftové motory a naftové mo-

tory s mezichladičem přímého vstřikování vybavené „blow-by“ 

recirkulací;

Technické vlastnosti
� speciální čistící technologie;

� zvýšená oxidační stabilita;

� nízká viskozita, rychlé zaolejování a nízké tření;

� vysoká střihová stabilita;

� speciálně vybrané syntetické základové oleje;

�  minimalizuje vibrace a hlučnost motoru; 

Výhody

� dvakrát efektivnější při odstraňování kalu z motoru;

� nižší spotřeba paliva;

� konstantní viskozitní třída během intervalu použití;

� redukuje těkavost olejů a tedy i jejich spotřebu;

� klidnější a tišší jízda;

Specifi kace:
API: SL/CF, ACEA: A3//B3/B4

VW 502 00/505 00 , MB 229.1 

BMW LL-98, splňuje požadavky 

Cena:
HELIX HX6 5W40 55L          12 450,-

Shell Helix HX6 10W-40 
�  tento produkt obsahuje technologii aktivního čištění, brání 

hromadění nečistot a kalu lépe než běžné motorové oleje;

� zajišťuje lepší ochranu motoru za všech provozních podmínek;

�  snižuje hlučnost motoru a zajišťuje klidnější a tišší jízdu;

Aplikace

�  motorový olej na syntetické bázi vhodný pro benzinové moto-

ry se vstřikováním paliva vybavené „blow-by“ recirkulací a kata-

lyzátorem;

�  rovněž vhodné pro přeplňované naftové motory a naftové mo-

tory s mezichladičem přímého vstřikování vybavené „blow-by“ 

recirkulací;

Technické vlastnosti
� formulován s čistící technologií;

� dobrá oxidační stabilita;

� speciálně vybrané syntetické základové oleje;

� minimalizuje vibrace a hlučnost motoru;

Výhody
� až o 23% efektivnější při odstraňování kalu z motoru;

� odolný proti degradaci během intervalu použití;

� redukuje těkavost olejů a tedy i jejich spotřebu;

� klidnější a tišší jízda;

Specifi kace:
API: SL/CF, ACEA: A3//B3/B4

VW 502 00/505 00 , MB 229.1 

Cena:
HELIX HX6 10W40 55L  8 166,-

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

Radek Doležal
Produktový manažer
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DNY NÍZKÝCH CEN

15
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Původní cena: 910 Kč Původní cena: 270 Kč

Akční cena:

478 Kč
Akční cena:

230 Kč

č P

a:

KčKč

SLEVA

-15%-15%P
SLEVA

-47%-47%

30Kč230Kč4747

X-FLOW LL 5W30 SYNT. 5L
Comma

Motorový olej - long life

PK08M-01-5T-LH
Pás kotevní s ráčnou 5 t, délka 8 m, 
šířka 50 mm, zesílená STF 500 daN
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0
16
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Původní cena: 276 Kč Původní cena: 1 576 Kč

Akční cena:

169 Kč
Akční cena:

1 250 Kč1 250 Kč

č PPPPů

a:

KčKč

SLEVA

-21%-21%P
SLEVA

-39%-39%
A

11

OSR BOX CLKM H7
Osram

Sada náhradních žárovek

P781525
Donaldson

Vzduchový fi ltr DAF 95XF, 85CF

17
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Původní cena: 188 Kč Původní cena: 1 742 Kč

Akční cena:

85 Kč
Akční cena:

1 290 Kč

č PPPPů

a:

KčKč

SLEVA

-26%-26%P
SLEVA

-55%-55%

85 Kč85 KčKčč

B4S000PR
JC Premium

Škoda Fabia / Roomster / Audi / VW - 
Kabinový fi ltr

FNF005
Houkačka elektrická 24 V,

dvoutónová s kompresorem

20
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0
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Původní cena: 1 157 Kč Původní cena: 4 444 Kč

Akční cena:

708 Kč
Akční cena:

2 900 Kč

Kč PPP

a:

KčKč

SLEVA

-35%-35%PP
SLEVA

-39%-39%

ANAF0803
Toptul

Momentový klíč

03-BSK2-RO1
SBP

Kompletní brzdová čelist s obložením, 
ROR Q 419X178, WVA19036/19037  

včetně příslušenství, 1 náprava
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Původní cena: 921 Kč Původní cena: 1 202 Kč

Akční cena:

451 Kč
Akční cena:

905 Kč905 Kč

č PPP

a:

KčKč

SLEVA

-25%-25%P
SLEVA

-51%-51%
Ak

4545

MANISTA HAND 10L
Comma

Mycí pasta 10 L

M0026
Magnum Truck Technology

Tlumič pérování BPW 36K, SAF Intra-
disc Plus (OE 2 376 0027 00)

22
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0
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Původní cena: 69 Kč Původní cena: 1 372 Kč

Akční cena:

36 Kč
Akční cena:

925 Kč

PPP

a:

KčKč

SLEVA

-31%-31%P
SLEVA

-48%-48% n

Akč

925925

BP6HS 4511
NGK

Zapalovací svíčka (V-LINE NR.18)

GSN004
Skříň hasícího přístroje horizontální 
6 - 9 kg, s integrovaným držákem

23
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Původní cena: 910 Kč Původní cena: 86 Kč

Akční cena:

505 Kč
Akční cena:

65 Kč65 Kč

č P

a:

KčKč

SLEVA

-24%-24%P
SLEVA

-44%-44%

505505

LUC DF2803
TRW Automotive

Audi / Seat / Škoda / VW 
brzdový kotouč (256x26)

89Z W17
WAS

Svítilna poziční oranžová obdélníková 

Akční ceny jsou v Kč bez DPH a jsou platné pouze v uvedený den. Změna cen vyhrazena. Ilustrační foto.

2 900 K2 900K



Akční ceny jsou v Kč bez DPH a jsou platné pouze v uvedený den. Změna cen vyhrazena. Ilustrační foto.
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Původní cena: 1 343 Kč Původní cena: 6 083 Kč

Akční cena:

720 Kč
Akční cena:

4 100 Kč

Kčč PPPPů

a:

KčKč

SLEVA

-33%-33%PP
SLEVA

-46%-46% Pův

77

P

EVR55433
EVR

VW / Audi 1,9TDI  Vodící kladka

03-BSK2-SA1 
SBP

Kompletní brzdová čelist s obložením, 
SAF 420X178, WVA19283/19284, 

včetně příslušenství, 1 náprava

27
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0
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Původní cena: 1 435 Kč Původní cena: 121 Kč

Akční cena:

990 Kč
Akční cena:

75 Kč

Kčč P

a:

KčKč

SLEVA

-38%-38%P
SLEVA

-31%-31%
Akč

7575

SEA VS005
Sealey

Refraktometr - měření elektrolytu, chla-
dící kapaliny, kapaliny do ostřikovačů

WKR005
Kotouč tachografu

125 / km UNI, 100 ks

29
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0
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.2
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Původní cena: 640 Kč Původní cena: 3 489 Kč

Akční cena:

310 Kč
Akční cena:

2 565 Kč2 565 Kč

č PPP

a:

KčKč

SLEVA

-26%-26%P
SLEVA

-52%-52%
Ak

33

X-FLOW F 5W30 SEMI. 5L
Comma

Polosyntetický motorový olej
5W30 - Ford

12 999 796
Wabco

Brzdová deska Wabco WVA 29162, 
SAF

30
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0
30

.9
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01
0

Původní cena: 1 449 Kč Původní cena: 16 218 Kč

Akční cena:

720 Kč
Akční cena:

11 113 Kč

Kččč PPPPPůů

a:

KčKč

SLEVA

-31%-31%P
SLEVA

-50%-50%

11
A

77

461912163100
Magneti Marelli

Univerzální lambda sonda - 12 W

KAAB3218
Toptul

Rázový utahovák
pro kola nákl. automobilů

1.
10

.2
01

0
1.

10
.2

01
0

Původní cena: 387Kč Původní cena: 438 Kč

Akční cena:

230 Kč
Akční cena:

280 Kč

č P

a:

KčKč

SLEVA

-36%-36%P
SLEVA

-35%-35%

280 K280 K

1601-00-9993E
4max

Koncentrát kapaliny do chladičů G11 5 L

KOLPAK KOLA CZARNY Z OTW.
Atex

Kryt kola černý s otvorem, 10 děr, 
průměr 427 mm
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Původní cena: 275 Kč Původní cena: 1 380 Kč

Akční cena:

172 Kč
Akční cena:

905 Kč

č PPP

a:

KčKč

SLEVA

-34%-34%P
SLEVA

-38%-38%

905 K905 K

LEKARNICKA AUTO TEXTIL
Textilní lékárnička pode normy

platné od 1.1.2011

05-BC16/24-K01
SBP

Válec brzdový 16 / 24
pro kotoučovou brzdu
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Původní cena: 1 298 Kč Původní cena: 235 Kč

Akční cena:

745 Kč
Akční cena:

170 Kč

Kčč P

a:

KčKč

SLEVA

-28%-28%PP
SLEVA

-43%-43%

77474

067220002002
Magneti Marelli

autobaterie
12 V 45 Ah 360 A (EN)

KAN003
Plastový kanystr 20 L
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Původní cena: 198 Kč Původní cena: 2 483 Kč

Akční cena:

99 Kč
Akční cena:

1 890 Kč

č PPP

a:

KčKč

SLEVA

-24%-24%P
SLEVA

-50%-50%

1199 Kč99 Kč

K 1006 (PROMO)
Filtron

Audi / VW - Kabinový fi ltr

5002-03-0106P
4max

Měch pérování BPW30K 
(05.429.40.91.0)

4 100 K4 100K

Akční c

170 170 



Akční ceny jsou v Kč bez DPH a jsou platné pouze v uvedený den. Změna cen vyhrazena. Ilustrační foto.
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Původní cena: 243 Kč Původní cena: 467 Kč

Akční cena:

144 Kč
Akční cena:

300 Kč

č P

a:

KčKč

SLEVA

-36%-36%P
SLEVA

-41%-41% ní cee

Akč

300300
Akční c

144 K144K

VAL576007
Valeo

Stěrače (Audi A4; Mondeo; 
Micra; Astra; Volvo)

05-BCT16LS
SBP

Válec brzdový membránový 16"
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0
8.

10
.2
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Původní cena: 123 Kč Původní cena: 177 Kč

Akční cena:

65 Kč
Akční cena:

139 Kč139 Kč

č P

a:

KčKč

SLEVA

-21%-21%P
SLEVA

-47%-47%
A

1201-00-0001C (E)
4max

Nemrznoucí kapalina do ostřikovačů 
5 L (-22°C)

KLM010
Kabel autobaterie propojovací 35 cm
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10
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Původní cena: 1 901 Kč Původní cena: 2 904 Kč

Akční cena:

1 031 Kč
Akční cena:

2 300 Kč

Kčč PPP

a:

KčKč

SLEVA

-21%-21%PP
SLEVA

-46%-46%

2 300 Kč2 300Kč1 031 03

067220007002
Magneti Marelli

autobaterie 
12 V 60 Ah 450 A (EN)

04.00402
CMG

Světlomet hlavní P Mercedes 1844 
Actros II (9438200261)

12
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Původní cena: 4 710 Kč Původní cena: 4 738 Kč

Akční cena:

3 700 Kč
Akční cena:

3 400 Kč

Kčč PPPPů

a:

KčKč

SLEVA

-28%-28%P
SLEVA

-21%-21%

3 400 Kč3400Kč

NPB0501
Neumann
Střešní box

(218 x 59 x 37 / 380 L) - šedý

SNZ005
Skříň plastová na nářadí

1000 x 530 x 500
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Původní cena: 767 Kč Původní cena: 310 Kč

Akční cena:

422 Kč
Akční cena:

210 Kč

č P

a:

čč

SLEVA

-32%-32%P
SLEVA

-45%-45%

422 Kč422KčKčKč

LUC GDB1330
TRW Automotive

Audi / Ford / Seat / Škoda / VW -
brzdové destičky

WIC023
SBP

Indikátor opotřebení desky 29088
MAN, DAF 45LF, Renault Midlum
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Původní cena: 165 Kč Původní cena: 755 Kč

Akční cena:

80 Kč
Akční cena:

601 Kč601 Kč

č P

a:

KčKč

SLEVA

-20%-20%P
SLEVA

-52%-52%

DOT 4 SYNT. 1L
Comma

Brzdová kapalina Comma DOT4 1 L
KRZ011

Kabel startovací 6 m, 900 A
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Původní cena: 290 Kč Původní cena: 1 024 Kč

Akční cena:

150 Kč
Akční cena:

716 Kč

č PPP

a:

KčKč

SLEVA

-30%-30%P
SLEVA

-48%-48%
Akční

716716

VAL576074
Valeo

Stěrač Valeo Compact Revolution 1 ks. 
Ford, Honda, Opel, VW

432 901 228 2
Wabco

Patrona vysoušeče vzduchu Wabco 
s koalescentním fi ltrem Scania 124, 

Renault Midlum
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Původní cena: 405 Kč Původní cena: 2 478 Kč

Akční cena:

249 Kč
Akční cena:

1 735 Kč1 735 Kč

č PPP

a:

KčKč

SLEVA

-30%-30%P
SLEVA

-39%-39%

22

1305-01-0002E
4max

Mycí pasta

12999782
Wabco

Brzdová deska Wabco WVA 29088, zad-
ní MAN L2000, DAF45 LF, RVI Midlum 
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Původní cena: 1 897 Kč Původní cena: 1 505 Kč

Akční cena:

1 100 Kč
Akční cena:

950 Kč

Kčč PPP

a:

KčKč

SLEVA

-37%-37%PP
SLEVA

-42%-42%

THULE 745
Thule

Nosič lyží

4.01 100
Atex

Bezpečnostní hrdlo nádrže,
průměr 60 mm

20
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Původní cena: 1 246 Kč Původní cena: 149 Kč

Akční cena:

780 Kč
Akční cena:

107 Kč

Kčč P

a:

KčKč

SLEVA

-28%-28%PP
SLEVA

-37%-37%

117878

0608-03-0003E (W)
4max

Autobaterie 44A h
PPM004

Pistole vzduchová s hadicí 
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Původní cena: 409 Kč Původní cena: 1 500 Kč

Akční cena:

226 Kč
Akční cena:

900 Kč

č PPP

a:

KčKč

SLEVA

-40%-40%P
SLEVA

-45%-45%

2222

LUC DF2765
TRW Automotive

VW / Škoda Favorit, Felicia 
- brzdový kotouč

05-BCT30/30LS
SBP

Kombinovaný brzdový válec 30 / 30

22
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Původní cena: 178 Kč Původní cena: 1 505 Kč

Akční cena:

95 Kč
Akční cena:

1 010 Kč1 010 Kč

č PPPPů

a:

KčKč

SLEVA

-33%-33%P
SLEVA

-47%-47%

CRC10081313
CRC

Sprej pro klínové řemeny 400 ml

5206-11-0082P
4max

Brzdová páka L / P SAF EBN3140, 
WRZ8442 
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Původní cena: 159 Kč Původní cena: 3 887 Kč

Akční cena:

65 Kč
Akční cena:

2 557 Kč2 557 Kč

č PPP

a:

KčKč

SLEVA

-34%-34%P
SLEVA

-59%-59%

65 K65 K

B4W003PR
JC Premium

VW / Škoda / Seat / Audi - 
Kabinový fi ltr

29165 300 3 4 T3030
Textar

Deska brzdová Textar 29165 BPW
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Původní cena: 2 324 Kč Původní cena: 174 Kč

Akční cena:

1 249 Kč
Akční cena:

135 Kč135 Kč

Kčč P

a:

KčKč

SLEVA

-22%-22%PP
SLEVA

-46%-46%

1212

067220010002
Magneti Marelli

autobaterie 
12 V 70 Ah 540 A (EN)

101P W17D 24V
WAS

Svítilna poziční oranžová obdélníková 
LED s podložkou
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Původní cena: 419 Kč Původní cena: 132 Kč

Akční cena:

232 Kč
Akční cena:

104 Kč

č P

a:

KčKč

SLEVA

-21%P
SLEVA

-45%-45%
Akční cena

104 Kč104 Kč

1%1%

232232

AK 370
Filtron

Audi A3/VW Golf V - 
Vzduchový fi ltr

LAM002
Pracovní lampa 24 V 
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Původní cena: 139 Kč Původní cena: 343 Kč

Akční cena:

73 Kč
Akční cena:

250 Kč

č P

a:

KčKč

SLEVA

-27%-27%P
SLEVA

-48%-48%

22

CRC100101161
CRC

Rozpouštěč rzi
MSK001

Svítilna "Michelin" velká 

Akční ceny jsou v Kč bez DPH a jsou platné pouze v uvedený den. Změna cen vyhrazena. Ilustrační foto.
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podzim
2010 Prodejní tip

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,
FORD ZETEC engines
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, MB 229.1
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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Společnost COMMA Oils and Chemicals založená v roce 1965 je 

jedním z hlavních sponzorů šampionátu FIA Formule 2. V  letoš-

ním roce se poprvé v  historii konal závod FIA Formule 2 také 

na brněnském okruhu. 

Jolyon Palmer, teprve 19ti letý britský jezdec hájící barvy právě 

COMMA Oils and Chemicals, se v  závodech umístil na  5. místě 

v prvním dni a na 1. místě druhý den. Potvrdil tím současnou for-

mu a umístění na prvním místě žebříčku jezdců FIA FORMULA 2.

Akce probíhala tři krásné a  slunné dny na  přelomu července 

a srpna a MY jsme byli u toho. Od společnosti COMMA jsme měli 

k  dispozici několik vstupenek, a  tak jsme vyrazili s  několika za-

městnanci a zákazníky na brněnský okruh nasát atmosféru „mo-

tosportu“, poslechnout si burácení silných motorů formulí a silnič-

ních speciálů WTCC či Maserati,  a v neposlední řadě přičichnout 

spálených pneumatik a brzdových destiček..

Automotodrom Brno - Masarykův okruh zajišťuje Brnu vý-

znamnou pozici ve světě motoristického sportu. Tento okruh 

nahradilpůvodní klasický městský okruh, na  kterém se závo-

dilo od třicátých let minulého století. Brněnský okruh má své 

nezastupitelné místo v  kalendářích seriálů mistrovství světa 

motocyklů i  automobilů. Střetávají se zde 

piloti mnoha významných automobilových se-

riálů s ofi ciální pečetí Mezinárodní automobilové federace FIA.

Parametry brněnského okruhu:

Délka:  5 403,19 m (měřeno v ose vozovky) 

Šířka: 15 m 

Zatáčky: 14 (6 levých, 8 pravých) 

Poloměr zatáček: minimální 50 m   maximální 300 m 

Přímé úseky: 13, minimální délka: 35 m   maximální délka: 636,56 m 

Stoupání: maximální 7,5%, na délce 917 m 

Klesání: maximální 5%, na délce 410 m 

Výškový rozdíl: 73,75 m 

Nadmořská výška: 450 m

FIA WTCC 2010 Brno
e-

Radek Doležal
Produktový manažer



Objednací číslo Aplikace Cena

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

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

OP 629 Škoda Favorit, Farvorit Forman, Favorit pick-up, Felicia; Ford KA 1.3i 10/96-    85

OE 671 Škoda Fabia; VW Polo; Seat Cordoba, Ibiza IV, V 1.2 6/12V 106

OE 650/1 Škoda Fabia 1.9D, Octavia II 1.9TDI, Roomster 1.4TDI, Superb II 1.9TDI, 2.0TDI; Volkswagen Golf IV 2.3i V5 164

OP 525/2 Škoda Felicia 1.9D 9/96-; Volkswagen Lupo 1.0D, 1.7SDI, Polo 1.7D, 1.9D 64 168

OP 526/1 Škoda Fabia, Octavia, Suberb; Volkswagen Golf III, IV, V, Passat 1.6, 1.8, 1.8 T, 2.0 142

OP 641 Škoda Octavia II 1.4 16V, Fabia 1.4 16V; Seat Cordoba Ibiza 1.4i 16V 9/96-; Volkswagen Golf IV 1.4i 142

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

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

OE 667 Citroen Saxo, Xsara, Xsara Picasso, Berlingo; Peugeot 106, 206, 306, 307, Partner 1.1i, 1.4i, 1.6i 16V 7/00- 125

OE 667/1 Peugeot; Citroen; Ford 1,4 HDI/16V 9/01-  177

OP 520 Škoda 135 LS, 135 LSE -2/93, Favorit 135 LS, Fiat Regata, Argenta, Croma, Ritmo 1.6    81

OP 525 Audi A4, A6; Seat Cordoba, Ibiza II; Volkswagen Caddy, Golf, Passat, Volvo 240, 740 - Diesel 150

OP 532/1 Ford Escort 1.6i 16V, SW 10/92-, 1.8i 16V, SW 2/92-, Fiesta 1.6i 16V 1/94-9/95, Mondeo 1.6i 16V, 1.8i 16V 3/93- 107

OP 540/1 Citroen všechny modely 7/94-, Peugeot všechny modely 7/94-, Fiat Ulysse 2.0i, 2.0 Turbointercooler 105

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

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

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

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

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

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

OP 616 Volkswagen Golf III 1.4 CL, GL 8/92-, Polo 1.0i 8/90- 1.05i 10/94-,1.3i, 1.4i 11/94-, Vento 1.4i 8/94-, 1.6i 6/92- 118

OP 642/2 Renault Clio II 1.2i 4/98-, Kangoo 1.2i 9/97- 172

OP 643/3 Nissan Almera II, Note, Mikra; Renault Clio II, III, Kangoo; Dacia Logan 1.5 dCi 137

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

FILTRON – olejové fi ltry
Filtron je v současnosti největší a nejmodernější polsko-americkou spo-

lečností, která se specializuje na výrobu a distribuci vzduchových, kabi-

nových, olejových, palivových, hydraulických a průmyslových fi ltrů. Své 

výrobky vyváží do mnoha evropských zemí, ale i do Ameriky a Afriky. 

V oboru fi ltrační techniky to byla právě tato společnost, která v Polsku 

jako první zavedla systém řízení jakosti splňující požadavky normy ISO/

TS 16949 a systém řízení životního prostředí dle normy ISO 14001. Díky 

splnění náročných požadavků vyplývajících z těchto norem může fi rma 

svým zákazníkům nabídnout vysokou kvalitu svých výrobků. Zárukou 

kvality je i skutečnost, že se stala partnerem některých předních automo-

bilek, kterým v současnosti dodává fi ltry do prvovýroby. Za všechny mů-

žeme jmenovat např. Aston Martin, Fiat, Ford, Volkswagen, Seat a Lotus.

Filtrační papír

Optimálně zvolený filtrační 

materiál a hluboké protlačení 

zajišťují rovnoměrné rozložení 

záhybů a zvyšují savost filtru

Horní přelivový ventil

umožňuje nepřetržité mazání 

motoru bez vyplachování 

nečistot nahromaděných 

ve filtru

Závit

Válcovaný závit s vysokou 

pevností a přesností zhotovení 

umožňuje připevnění filtru 

a usnadňuje montáž

Těsnění

Vyrobeno ze speciálně zvolené 

pryže a uložené v přesně 

zhotovené prohlubni na víku 

zajišťuje těsnost filtru během 

provozu

Kryt

Dokonale chráněný proti 

korozi, natíraný práškováním, 

konstrukce z pevného plechu, 

odolného vůči mechanickému 

poškození

Zesílené jádro

Odolné vůči působení velkých 

sil, které tlačí na jádro, je zárukou 

správné funkce filtru

Ventil proti zpětnému toku

vylučuje jev tzv. „suchého startu” 

a chrání před nadměrným 

opotřebením motoru 

Zita Flekalová
Produktová manažerka
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Objednací číslo Sada Valeo Aplikace

VAL826317
4 dílná sada (setrvačník + přítlačný 

talíř + lamela + ložisko)

Škoda Octavia (96>2000) a (2000>) 1.8 T, 1.8T 4x4, 1.9 TDI 

A3 (96>2003) 1.8 T, 1.9 TDI, TT (98>2006) 1.8 T

VW Bora (98>2005), Golf III (91>99), Golf IV (97>), Passat (93>97), Polo (94>99), (2001>) a (2005>) 1.9TDI

Seat Cordoba (99>2002), Ibiza (93>99) a (99>2001), Leon (99>), Toledo (91>98) a (98>2004)

VAL826551
4 dílná sada (setrvačník + přítlačný 

talíř + lamela + ložisko)
VW Polo (94>99) a (99>2001) 1.9TDI

VAL835001
4 dílná sada (setrvačník + přítlačný 

talíř + lamela + ložisko)

Citroen C5 (2001>2004), Synergie 2.0HDi, C8, Evasion (98>2002), Jumpy, Jumpy II  2.0HDi 16V

Peugeot 806, 406 (99>2004), 607 (2000>2004) a (2004>), Expert (95>2003), Expert II (2004>) 2.0HDi, 2.0HDi 16V

VAL835003
4 dílná sada (setrvačník + přítlačný 

talíř + lamela + ložisko)
VW Transporter (F70) (90>96) a (96>2003) 2.4D, 2.4 Syncro, 2.5TDI

VAL835004
4 dílná sada (setrvačník + přítlačný 

talíř + lamela + ložisko)

BMW E30 324td, 324td Touring, 325e 2.7i, E36 323i, 325i, 323ti Compact, 325td, 325tds, E28 524td, 525e, E34 

524td, 525i, 525iX, 525td, 525tds, E39 523i, 525Td

VAL835005
4 dílná sada (setrvačník + přítlačný 

talíř + lamela + ložisko)

A4 (94>2000), A6 (97>2001) 1.9TDI

VW Passat (96>2000)

VAL835007
4 dílná sada (setrvačník + přítlačný 

talíř + lamela + ložisko)
Peugeot 307 (2001>2005) 2.0HDi

VAL835008
4 dílná sada (setrvačník + přítlačný 

talíř + lamela + ložisko)

Citroen C5 (2001>2004), C8 2.2HDi 16V

Peugeot 406 (99>2004), 607 (2000>2004) a (2004>), 807 2.2HDi 16V

Fiat Ulysse (2002>) 2.2JTD 16V

VAL835010
3 dílná sada (setrvačník + přítlačný 

talíř + lamela) - bez ložiska

Škoda Fabia 1.9TDI, Octavia (2000>) 1.9TDI 4x4

VW Bora (98>2005), Golf IV (97>) 1.9TDI

VAL835011
3 dílná sada (setrvačník + přítlačný 

talíř + lamela) - bez ložiska
Renault Espace IV (2002>), Laguna II (2001>) 1.9dCi

VAL835012
4 dílná sada (setrvačník + přítlačný 

talíř + lamela + ložisko)

Škoda Superb 1.9TDI

A4 (94>2000) a (2000>2004), A6 (97>2001) a  (2001>2004) 1.9TDI

VW Passat (96>2000) a  (2000>2005) 1.9TDI

VAL835013
3 dílná sada (setrvačník + přítlačný 

talíř + lamela) - bez ložiska

Mercedes Sprinter (95>) 208, 211, 213, 308, 311, 313, 408, 411, 413 2.2 CDI, V Class (638/2) (96>2002) V200CDI 

V220CDI 2.2CDI 16V, Vito (96>2003) 2.2CDI 16V

VAL835014
3 dílná sada (setrvačník + přítlačný 

talíř + lamela) - bez ložiska
Renault Espace III (96>2002), Espace IV (2002>), Laguna II (2001>) 2.2dCi 16V

VAL835028
3 dílná sada (setrvačník + přítlačný 

talíř + lamela) - bez ložiska
VW Transporter (F70) (90>96) a (96>2003) 2.5TDI, 2.5TDI Syncro

VAL835035
4 dílná sada (setrvačník + přítlačný 

talíř + lamela + ložisko)

A3 (2003>) a (2008>) 1.9TDI

Seat Altea, Leon II (2005>), Toledo (2004>) 1.9TDI

Škoda Octavia II (2004>), Superb II (2008>) 1.9TDI

VW Caddy (2004>), Golf V (2003>), Golf Plus (2005>), Jetta (2005>), Passat (2005>), Touran (2003>) 1.9TDI

Funkce

Dvouhmotový 

setrvačník + 

spojková sada

Valeo Kit 

4P

Funkce spojky
Zapnutí a vypnutí spojky ***** *****

Přenos točivého momentu ***** *****

Ochrana přeno-
su krouticího 

momentu

Ochrana převodovky a motoru ***** *****

Schopnost rozjezdu do kopce ***** *****

Pohodlí

Komfort při startování a řazení ***** *****

Snadnost ovládání spojkové-

ho pedálu
***** *****

Snadné řazení převodových 

stupňů za jízdy
***** ****

Tlumení mechanických vibrací *****  ****

Tlumení hluku *****  ****

Životnost  

Celková životnost sestavy **** *****

Životnost setrvačníku *** *****

Životnost spojkové sady **** *****

Snadná montáž Montáž ***** *****

Náklady 

na montáž

Úspora pro spotřebitele
*** *****

Pozn.: podle výsledku testů ve vývojovém centru Valeo

Vysvětlivky: *** - dobré, **** - velmi dobré, ***** - vynikající

4dílné sady Valeo s označením Valeo Kit 4P  byly navrženy tak, 
aby nahradily systém dvouhmotového setrvačníku a spojkové 
sady. Úloha tlumení hluku a vibrací, kterou původně plnil dvou-
hmotový setrvačník, se zde převádí na silné tlumicí pružiny 
spojkové lamely. 4dílný set obsahuje klasický pevný setrvačník, 
přítlačný talíř, spojkovou lamelu a ložisko. Jeho instalace nevy-
žaduje žádné úpravy na konstrukci převodovky, díly jsou vytvo-
řeny tak, aby jednoduše zapadly na místo originálu. Největší 
a nespornou výhodou je skutečnost, že díky 4dílnému kitu lze 
ušetřit až 30% nákladů na výměnu spojky při zachování kvality 
i životnosti spojky. Navíc je úspora zaručena i do budoucna, kdy 
je možné vyměnit pouze 3 díly, setrvačník se již měnit nemusí. 

Výhody Valeo Kit 4P
100% přenos krouticího momentu - Valeo Kit 4P zajišťuje opti-
mální účinnost přenosu krouticího momentu.
Jednoduchá montáž – 4dílné sady Valeo se osazují stejným mon-
tážním postupem jako jiné alternativní produkty.
Odolnost – pevný setrvačník není sestaven z dílů podléhajících opotře-
bení. Zajišťuje lepší teplotní odolnost a ochranu motoru i převodovky.
Spolehlivost – Sady Valeo Kit 4P jsou konstruovány tak, aby za-
jišťovali extrémně spolehlivá řešení odpovídající nejvyšším stan-
dardům kvality v prvovýbavě.
Konkurenceschopnost – 4 dílné sady Valeo jsou cenově výhod-
nou konkurencí drahým výměnám dvouhmotových setrvačníků 
a spojkových sad.
Komfort – sady zajišťují vysoký stupeň tlumení vibrací a hluků, 
a tím zvyšují spokojenost řidičů.

4d4d lílíl énéné ss ddadadyy VaValeleooo ssss ooozoznanaaan ččččečečečeče ínííínínínímmmm VaValeleoo KiKitt 4PP4PP bybybbybyyybybyyyylllllylylylyy nnava ržrženenyy tatakkk,

4dílné spojkové sady Valeo

Zita Flekalová
Produktová manažerka

VAL82633317
4 dílná sada (setretrrrvvačvačvača níkníkíkníkník +  + přpřířípřřítlatlt čnýčnýčnýčnn  

talíř + lameeelala lal ++ l+ lloožiožiožižiooož skoskskos )))

ŠkoŠkoda aa OcttttctOO avaaviaavia (a (96>>2000000)0) 0) a (a (a 2002000>0>)>  1.1.1 8 T8 TT, , 11.8TT.8T 4x 4xx 4 4, 4, 44,4,4 1 91.91.91.91.9 TDTDDDDIIII I 

A3 A3 (966( >2>20>2 03)03)03)0303) 1.8 T8 T, 1, 1 9.9 TDITDITDDD , T, TTT (T T (((98>98>98>98>8>20020020006) 6)6) 6) 1.81.81.81  T T

VW VW BoBora (aa ((98>>>98>>200200222 5), Golf lf flf IIIIIIIIIII  (9 (9(9 (9 (91>1>91>91>9>9>99),9),9),9), Go Go Go Golf IV (9(979797>),>),>),>))  Pa P ssat (((9939393>3>99 97)97), P, Polooloo (94>9>999>9>44> 9)9)9),)9),9  ( (2 (2001011>) > a (2002005>)5  1.9TD9TDTTDDDDIIII

Seaaaaat t Ctt ordobababa ((9(9(9 ( ( 9>2>222002002002000200 ), )), )),, IbiIbiIb zza (93(93(93(93>99>99>99>99>9 ) a) a) (9 (9(999>29>22000010 ), Leon (n (n 999>99>99999 ), ), TolToledoedodo  (9 1>91>1>988) 8)8)8) a (a (98>8>>20022 4)

VAL8265511
4 dílná sada (setrvaččččníníkníknn  +++ ++ + ípřípřípřpp tlatlatlatlatlačnýčnýčnýčnýčnýý 

talíř + lamela + l+ ložiožiožižižiiskoskooskoskos )))
VW VWVW PolPolPolPolo (o (o (o (94>94>94>4>99)99)9999)) a  a a (9999((99(999>>>20>20>>>2001)01)01)01)01)01)) 1 1.9TD9TD9TD9TDTDIIII

VAL835001
4 dílná sada (setrvačník + přípřítlalaatlačnýčnýčnýčč  

talíř + lamela + ložisko)

CitCitCC roeroeroeoen Cn Cn CCn C5 (5 (5 (5 (5 (2002002001>21>21>20000040004), ynSynnnnnnererrggerergrgieieeieee 2.02.02.00HHDiDiDi CC, CC, 8, 8, 88, EvaEvEEvEvEvE siosiosiosion (n (n (n ((98>98>98>98>88 20200000002),2),2)  Ju Jumpympympypypy, J, JJ, JJJumpumpumpmpy Iy III  2.02.02.0HDiHDHDHDHD  16V

PeuPeuugeogeoge t 88t 8060606,6, 40404040044 6 (6 (6 6 (99>999>2002002002002020020004),4),4),4),4), 60 60607 (7 (7 (7 20020200000>2>20>20040040 ) a)  (2(20040040 >>),>),>), Experpert (((t (995995>9 200003),), Ex ExExxperperpert It It It III (I (I (I (I (I 202020020020044>4>>>)4>  2.0HDi, 2.0HDi 16V

VALALALVAVAL8358358358 003000
4 d4 ddílnílnílnnááá sá sadaada (setrvačník + přítlačný 

talíř íř + l+ l+ lameaa la + ložisko)
VW Transportrttterrererer e (F7(F77(F7((F7( 0) 0)000) ) (90(9(9 >9696) ) aaaaa) a (9 (9 ( 6>2>26 0030030000300 ) 222) 2 4D4D4D.4DD 22, 2, 2 44.4 . SSynSynncrocroro 2, 2, 2.5T.5TDIDI

VVAL835000000044
44 d4 dílnílnáá sada (s( etrtrtrvačvačvačvvačníkn  + přípřítlaatlatlačnýčnýčnčn  

taltalíř íř + l+ lameamela + lložiožiskoskoskosko))))

BMWB  E30 324td, 324324ttd Touring, 3232325325e 22.7ii7 , E, E, E, EE36 36 636 3 323323233ii, i, 3253253255325iii, i 32332332332 titi ComCoomCoompacpacpacp tttt, , 3332325325325td,td, 3 325tds, E28 524td, 525e, E34

5245245245245524td,td,tdttd  525i, 525iX, 5525td, 525tds, E39 523i, 525TdTd

VAALVALLV 83583835005005
4 dílná sá sadaadadaaa (s (s ( ( etretretrvačvava ník + přítlačnýý 

taltalíř íř + l+ lameamemelala l + ložisko)

A4 A4A44A4 (94(94(94(9494( 44>20>200>20>> 00)00)00)00 , AA, A, AA6 (66 (6 (6 97>97 2001) 1.9TDI

VW W PasPassatsatsat (9 (9 (96>2>2>200000000000000 )))))

VAL835007
4 dílná s dada (setrvačník + přítlačný 

talíř + lamela + ložižisko)
Peugeot 3007 (200101>2005) )) 2.02.00HDiHDiHDHDHDi

VAVAL835008
4 ddílnílná sá sá sá ss daada (s (s(setetretrvačvačník + přítlačný 

talalíříř íř ++ + lamem la + l+ ožiožiskoskoo))))

CitCitroero n Cn C5 (5 (2002002001>21> 004), C8C8C8 2 22 22.2HDiHDiHD  16 16VV

PeuPeugeog t 4406 0606 (99(99(99>20>2004)4), 6 607 07 (20(20(2000>00>00>2002004) a ((2002002004>)4>)4 , 8, 807 07 2.22.2HDiHDi 16 16VV

FiaF t UUlysysse (2002>) 2.2JTD 16VVV

VAL835010
dd3 ddííílná ssadaada (sss( eetetreetrvačvačaččníníkník + přípřítlatlaačnýčnýčnýčný 

talíř ř ++ lamamammeemmeela)la)la) - bezez lo ložižiskka

ŠkoŠkoŠkodada F bFabFabiaiia 1.991.91 TDITDITDTDITDI OOO, OO, Octactactactactaviaviavia (2000>) 1.999TDI 44x4xxx4

VWVW WVW BorBora (a 98>>20020005),5), G G GGoGolf IVVV V V (977(9 >) >)) 1.91 9991.9TDTDITDIITDITD

VALVAL8358353 011011
3 d3 ílná ssadaada  (setrtrrvavavačvačvava ník + přípřířítltlatlalačnčnnýčnýý 

talíř + l+ amme a))la) -   bezbezbezz o ložisžisžisisž kaakkka
RenR ault Et Esppaaaspas cece IV II ((2002>), LagLagagaga unaunauuuna II III  (2 (20010011>) >) ) 1.91 91.99.9dCidCidd

VALV 83501222
4 dílná sada (setrrvačvačačaččníkníkníkníkník +  +  + + přípřípřípřp tlatlatlačný 

talta íř íř + lamelala + l+ lložiožiožižio skkskoskosko)))))

ŠkŠkoŠkoŠkŠŠ da Superbb 1.9TD9TDTDIII

A4 A4 44444 (94(94(94(9(949 >2000) a (2000>2004), A6A66 A66 (9 (9(9 (9 (97>27>7> 0000100 ) a) aaa     ((202000002001>21>2000040 ) 111.9TT.9TDIDI

VWVWVW VW PasasasPassatsatsatsats (9(9(9(9(9 (9 (96>26>26>26>26>266>200000 ) a  (2000>2200500555)) 11) 1) 1.9T.99TDIDDII

VAL835013
3 dílnílnílnílníln sá sadaadaaa  (s (setrt vvačník + přítlačnýčný 

taltttt íř + lamememeeme a)la)la) -  bezbe  loožisžisisiskakkk

MerMe cedceddes es SprSprSprintinttintereer (95(95(95>) >)>) 208208080808 2, 2, 2, 2211,1111  21213, 308, 311,11111, 31 31 31 313, 3,3, 40808408, 444411,11,111 44 414 3 2.2 CDI V, V Class (638/2) (96>2002) V200CDI DI 

V220CDI 2.2CDI 16V, VVitoito (9 (996>26>26>2000300303) 2) 2) 2 2C2C.2CDDIDI 16V16V

VALVAVAVALVAA 835014
3 d d d3 íílnílíl á sada (s(ss(seetree vačník +++ ++ ppřípp tltltlalačnýčn  

talíř íř + l+ ameammmamm la) - bez lololooložisisskakak
RenRenenR aulault Espapace ce IIIIII (96>2002), Espace IV (2002>), Laguna II (2001>) 2.2dCi 16V

VALVALVALVALL8358358835835028028000
d3 dd3 dílná sadaaaa (((s(setrvačva níkkkíkík +  + + + + přítlatlatlal čnýčnýčnýčný 

talíř + lllamammemam la) - beezee  ložiskaka
VW Transpnssnsps orter (F70) 0) 0) 0)0) (90>96>96>96) a) a) a (9 ( (96>2>26> 003003) 2) 2.5T.5TDI,D  2.5TD5TDI SI Syncyncroo

VAL8350355
4 4 d4 44 ílnníl áá sá á sáá adadadaadadda (s(s( (s (ssetretretretrt vačačvačvačvačníkníkníkníkík +  + + přítlačnýčnčnčč  

taltt íř ř řř ř ++ l++ l+ ameameammememeemella lal ++ l+ l++++ ožiožiožožiožiioož skoskoskoos )))))

A3 (2003>030303003 ) aa (2 (200800888>) >>> 1.9TDI

Seat AAAAAAltltlteltlt a, Leon II (I (I ((2005>), TToleoleoleleledo (202004>04>) 1) 1.9T.9TDID

Škoda aa daaaa Octavia II (((((2220022 4>), Supepepepp rb II (2008>>) 1) 1.9T9TDIDI

VWVWW VW VWVW CadCadCadCadddy dydy dy dy (20(2(202004>04>04>04 )), ), GolGG f V (222200030030 >), Golf Pluus ((22005>)), J, JJetttttta ((200200555>),, P, Passattt tat (20000005>05>05>>),),)), ), Tououuuuranranan (2(2(2(2(200003003000 >) 1.91.9.9.99TDITDIDITDTDTDI

Funkce ssspppojkojkyyy
ZapZapZapnutn í aa vy vyvyypnutí spojky ************* ********* ****

PřePř nonnosno  ttotočččivčivéééhéhoéhé  momentu ******** ******** *****

Ochrana pppřeřeneř o-o-
su krouticícícíhhoo

momentuu

OcOchOOO raannanaa pa převřeřevevřevodovky a motoru *********** ******* ***

hhSchSchhooopopno ostosttoost ro ro r r zjezdu dodododd  kopce ******* **************

Pohodlí

KomKomKomforfortt t ptt ři sstasst rtovávánánánává í aí aí a řřřa ř zeníí ****** ************

SnananaSnS dnodndnost ststst ovoovlovloovládáá nní í ní n spospospopospojkojkojkojkojkové-é---é-

ho pepedededp álálu
******* *******

Snadnéné řařař řazenzenzezez í ppppřřeřevřevododododovývývých h 

stupňů za jíjízdyzdy
************** ***** *

Tlumení mechaniickýckýkýckýchch ch vvibvibracacíí ****** **** *  *************

Tlumení hluku ************ **  ********** *

Životnost  

Celková životnost sestavy ***** * **** ****

Životnost setrvačníku ******* ***********

Životnost spojkové sady **** **************

Snadná montáž Montáž ***** *****

Náklady 

na montáž

Úspora pro spotřebitele
*** *****

Pozn.: podle výsledku testů ve vývýýývojvojvojvojojvojovéovévévéovééovévvém m cm centru Valeo

Vysvětlivky: *** - dobré, ******** - - - velmi dobré, ********  - - vynvyny ikajícící
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Sankei Industry Co.,Ltd.  „555“
Společnost Sankei Industry Co., Ltd. byla založena roku 1960 

za účelem výroby a prodeje vysoce kvalitních náhradních dílů 

pro asijské automobily pod registrovanou značkou „555“. Ten-

to japonský výrobce se specializuje na  sortiment dílů řízení 

a  zavěšení kol. Krédo společnosti je především kvalita a  pr-

votřídní jakost podléhající velmi přísné kontrole. Výsledkem 

jsou mnohačetná ocenění včetně získání prestižního certifi -

kátu kvality ISO 9001, potvrzující vysokou úroveň zpracování 

dílů a  kvality obecně. Neméně důležitým cílem společnosti 

je spokojenost zákazníků, docílená jak, již zmíněnou kvalitou 

výrobků, tak rozumnou výší pořizovací ceny, která je kon-

krétně v  oblasti aftermarketu ve  srovnání se zaměnitelnými 

produkty více než zajímavá. Tyto vlastnosti a přednosti výrob-

ků značky „555“ přispívají k vysokému podílu prodeje nejen 

v Japonsku, ale i ve světě. Více informací naleznete na: www.

sankei-555.co.jp 

Společnost Inter Cars, jakožto ofi ciální distributor této značky v Pol-

sku nyní nabízí ve svém sortimentu cca 900 náhradních dílů pro 

osobní automobily japonských či korejských značek. Nabídka za-

hrnuje díly, jako jsou táhla řízení, klouby, vzpěry, stabilizátory apod. 

Jednotlivé produkty značky „555“ lze v sortimentu IC nalézt pod 

označením:

I1, I2  – hlava příčného táhla řízení (vnitřní, vnější)

I3  – příčné táhlo řízení

IW  – řídící páka

J1, J2, J3, J8  – čep ramena (L/P apod.)

J6, SAN  – vzpěra / stabilizátor

Index Popis Cena

I14029 hlava příčného táhla řízení (přední náprava, pravá vnitřní strana)                     

hlava příčného táhla řízení (přední náprava, levá vnitřní stana)  

příčné táhlo řízení (přední náprava, pravá strana)                    HONDA JAZZ 1.4I 16V r.v. 02.01�

příčné táhlo řízení (přední náprava, levá strana)

čep ramena, kloub (přední náprava, dolní)              

690

I14030 690

I34019 880

I34020 880

J14011 569

I11059 hlava příčného táhla řízení (přední náprava, levá) 

hlava příčného táhla řízení (přední náprava, pravá)                 NISSAN NOTE r.v. 2006� 

táhlo řízení - boční (bez konc.) 

889

I11060 889

I31059 727

J12028 čep ramena, kloub (přední náprava, oboustraný) 

příčné táhlo řízení (přední náprava, oboustranný)

hlava příčného táhla řízení (přední náprava, pravá)                 TOYOTA YARIS r.v. 99� , AYGO r.v. 05.02�  

hlava příčného táhla řízení (přední náprava, levá)  

689

I32038 890

I12030 659

I12031 659

I13019 hlava příčného táhla řízení (přední náprava, pravá)                                  

hlava příčného táhla řízení (přední náprava, levá) 

čep ramena, kloub (přední náprava, horní, oboustraný)         MAZDA 6/6KOMBI (GG/GY)

tyč / vzpěra, stabilizátor (přední náprava, pravá stana) 

tyč / vzpěra, stabilizátor (přední náprava, levá stana)       

tyč / vzpěra, stabilizátor (přední náprava, zadní) 

990

I13020 990

J23003 773

J63034SAN 828

J63035SAN 828

J63036SAN 699

I15022 hlava příčného táhla řízení (přední náprava, levá vnitřní stana)  

hlava příčného táhla řízení (přední náprava, pravá vnitřní strana)                     

příčné táhlo řízení

čep ramena, kloub (přední náprava, dolní)                   

čep ramena, kloub (přední náprava, horní)              MITSUBISHI PAJERO 3.5I 24V, 2.5TD, 3.2TDI 16V r.v. 00.02�

tyč / vzpěra, stabilizátor (přední náprava, levá stana)       

tyč / vzpěra, stabilizátor (přední náprava, pravá stana) 

1032

I15023 1032

I35027 1050

J15018 1203

J25005 1081

J65030SAN 947

J65031SAN 947

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

�  

Petr Janováč
Produktový manažer

srpen
2008

podzim
2010Prodejní tip

42



Fortuna Line

Fortuna Line patří k dalším přímo podporovaným obchodním 
značkám společnosti Inter Cars. Zaměřuje se především na 
díly řízení a zavěšení kol. V našem sortimentu naleznete 
nyní cca 2 600 aktivních položek pro asijské i evropské vozy 
pod označením ve formátu „FZ......“. Více informací naleznete 
na www.fortunaline.com.pl, kde je k dispozici i vyhledávací 
katalog jednotlivých dílů pro konkrétní vozy. 

OPRAVNÁ SADA
Skvělá nabídka!
Za akční cenu vám nabízíme 12ti dílnou opravnou 

sadu přední nápravy pro vozidla koncernu VW - 

AUDI A4 / A6 / A8 vyrobené od roku 94 , VW 

Passat r.v.96  či Škoda Superb r.v. 2002 .

bez Dph (platí od 15.09.2010)

3 778,- Kč

y
nyní cca 2 600 aktivních položek pro asijské i evropské vozy nyní cca 2 600 aktivních položek pro asijské i evropské voz
pod označením ve formátu „FZ......“. Více informací nalezneted označením ve formátu „FZ......“. Více informací naleznet
na na www.fortunaline.com.pl,ww.fortunaline.com.pl, kde je k dispozici i vyhledávací  kde je k dispozici i vyhledávac
katalog jednotlivých dílů pro konkrétní vozy. talog jednotlivých dílů pro konkrétní vozy

OPRAVNÁ SADAOPRAVNÁ SADA
Skvělá nabídka!Skvělá nabídka!
Za akční cenu vám nabízíme 12ti dílnou opravnouZa akční cenu vám nabízíme 12ti dílnou opravnou

sadu přední nápravy pro vozidla koncernu VW - du přední nápravy pro vozidla koncernu VW - 

AUDI A4 / A6 / A8 vyrobené od roku 94AUDI A4 / A6 / A8 vyrobené od roku 94 , VW , VW

Passat r.v.96Passat r.v.96 či Škoda Superb r.v. 2002či Škoda Superb r.v. 2002 ..

bez Dph (platí od 15.09.2010)
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ZIMNÍ BALÍČEK INTER CARSZIMNÍ BALÍČEK INTER CARS

PŘIPRAVTE SE S NÁMI PŘIPRAVTE SE S NÁMI 
NA ZIMUNA ZIMU

Zaplaťte zboží až v lednu 2011!Zaplaťte zboží až v lednu 2011!
Získejte extra body do VIP Clubu Inter Cars!Získejte extra body do VIP Clubu Inter Cars!

Stojan na zimní produkty a stojan na stěrače zdarma!Stojan na zimní produkty a stojan na stěrače zdarma!

AKČNÍ CENYAKČNÍ CENY

Platí pro zboží zakoupené v termínu: 
1. 9. - 30. 9. 2010
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Silnější, bezpečnější

I z důvodu pokračujícího trendu stále bezpečnějších automobilů 

– zvláště, když jde o osvětlení, vyvinula společnost Osram auto-

žárovky Silverstar.

Vynikající hodnoty

Díky speciální technologii osvítí Osram Silverstar – podle typu 

světlometů – silnici v nejdůležitějším prostoru 50 až 75 metrů 

před autem, až o 50% jasněji než standardní halogenové žárov-

ky. Až o 20 metrů delší kužel světla kromě toho nabízí ještě více 

světla. Díky tomu jsou lépe vidět nejen překážky a nebezpečí, ale 

i značky a v neposlední řadě i chodci.

Čistá estetika

Kromě tohoto výrazného zvýšení výkonu vás zaujme moder-

ní design: autožárovky Osram H4 a H7 Silverstar jsou opatřeny 

stříbrným vrchlíkem, a tím opticky splynou s pozadím refl ektoru. 

Tento efekt si díky promyšlené technologii zachovají po celou 

dobu životnosti. Proto jsou žárovky Osram Silverstar vhodné spe-

ciálně pro moderní světlomety s čirou optikou.

Osram Silverstar je ideální autožárovka pro řidiče, kterým nezále-

ží jen na vyšší bezpečnosti, ale i na vyšší estetice.

Typ H1 H4 H7

Objednací číslo IC OSR64150 SVS OSR64193 SVS OSR64210 SVS

Ean kód 4050300647852 4050300629711 4050300629643

Jmenovité údaje 12 V / 55 W 12 V / 60/55 W 12 V / 55 W

Kontrolní napětí 13,5 V 13,5 V 13,5 V

Patice P14,5s P43t PX26d

ECE přípustná konstrukce E1 24N 00801 23G

Cena 132 137 209

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

Typ Objednací číslo IC Jmenovité 
údaje (voltáž/

výkon)

Jmenovité 
údaje 

(výkon)

Kontrolní 
napětí

Světelný 
tok (lm)

Patice Životnost 
B3/Tc

Cena

H1 OSR64155LTS 24V / 70W 70W 28V 1900 /-15% P14,5s 600 h / 1200 h 141

H2 OSR64156LTS 24V / 70W 70W 28V 1750 /-15% PK22s 600 h / 1200 h 141

H3 OSR64215LTS 24V / 70W 70W 28V 1750 /-15% PX26d 500 h / 1200 h 379

H4 OSR64196LTS 24V / 70W 70W 28V 1900 /-15% P43t 350/800 h
700/1600 h

162

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

H7 TRUCKSTAR

o  100% vyšší světelný výkon 

v  důležitém 50 - 100 m před 

vozidlem   

H7 Standard

velké rozptýlení a menší sváza-

nost světla

OSRAM TRUCKSTAR
OSRAM TRUCKSTAR – dvakrát více světla, dvakrát delší životnost

Méně častá výměna žárovek, lepší viditelnost, více koncentrace 

za jízdy, návrat ve větší pohodě!

Díky speciální technologii a nově vyvinuté konstrukci spirály vydá-

vá žárovka OSRAM TRUCKSTAR až o 100% více světla na silnici, než 

obvyklé žárovky v provozu 24-V. To je důležitá přednost – protože 

síla osvětlení je především na dlouhých cestách rozhodující pro 

bezpečnou jízdu. Čím jasněji je vidět prostor před vozidlem, tím 

lépe je možné včas rozeznat a zhodnotit případné nebezpečí.

Výhody žárovek OSRAM TRUCKSTAR

• vyšší bezpečnost pro řidiče a automobil

• delší jízda bez únavy řidiče

• nižší fyzická zátěž pro řidiče

• více času na rozhodování díky lepší viditelnosti

• menší počet nehod v noci

• být „lépe viděn“ ostatními účastníky provozu

• ekonomická výhoda díky zvýšené životnosti

• o 50% méně výměn, o 100% delší svícení

• automobily mohou zůstat déle na cestách

•  ještě robustnější konstrukce, a tím méně výpadků způsobe-

ných vibracemi

• více uvolnění při jízdě díky většímu světlu na silnici

• aktivní ochrana před úrazy díky lepší viditelnosti

•  o 100% vyšší životnost díky nové technologii "Single-Coil" 

(SC)

•  až o 100% vyšší síla osvětlení prostoru 50 - 100 m před auto-

mobilem

* ve srovnání se standardními žárovkami / podle typu světlometu

OSRAM SILVERSTAR

Petr Janováč
Produktový manažer



NGK – žhavící svíčky D-Power
To, co na poli zapalovacích svíček znamená pojem V-Line, tím je 
v oblasti žhavících svíček řada D-Power. Společnost NGK ji uvedla 
na trh v roce 2005. Mísí v sobě zkušenosti a nejnovější technické 
poznatky, kterými společnost NGK disponuje. Výsledkem je skupi-
na výrobků, která nastavuje vysoký standard v této oblasti. Program 
D-Power pokrývá požadavky trhu z přibližně 95 procent. Výhodou 
žhavících svíček D-Power je AQGS (Advanced Quick Glow System), 
díky kterému žhaviče dosáhnou pracovní teploty 1000 ºC během 
méně než 2 sekund. Přestože jsou vystaveny vysokému tlaku a tep-
lotě, vibracím a účinkům různých chemikálií, vyznačují se žhavící 
svíčky dlouhou životností. Díky optimálnímu spalování paliva jsou 
NGK žhavící svíčky také šetrnější k přírodě - produkce zplodin se 
redukuje na přibližně polovinu. Kompletní řadu D-Power najdete 
spolu s dalšími žhavícími svíčkami NGK v nabídce Inter Cars, stejně 
jako lambda sondy, nebo zapalovací svíčky tohoto výrobce.

Série D-Power

� Splňuje všechny potřeby trhu
� Záruka nejvyšší kvality
� Zahrnuje cca 1 400 typů vozidel
� Pokrývá téměř všechny typy vozidel z TecDoc
� Šetrné k životnímu prostředí
� Kratší doba žhavení

Objednací číslo Cena

D-POWER NR47        5968    509

D-POWER NR50        7560    429

D-POWER NR1          7906    265

D-POWER NR2           6285    265

D-POWER NR13         6592    722

D-POWER NR14        6649    389

D-POWER NR15        5317    471

D-POWER NR17         6704    445

D-POWER NR18        6892    378

D-POWER NR3           3617    265

D-POWER NR4          5605    265

D-POWER NR5          7503    382

D-POWER NR6          5906    269

D-POWER NR7          2419    397

D-POWER NR9          6281    375

D-POWER NR10       1009    375

D-POWER NR11       6346    355

D-POWER NR12       6416    385

D-POWER NR29       4389    399

D-POWER NR31       4187    385

D-POWER NR32       2691    399

D-POWER NR20       6943    375

D-POWER NR21       4994 1 028

D-POWER NR22       4818    462

D-POWER NR24       1441    457

D-POWER NR25       7947    371

D-POWER NR27       4520    309

D-POWER NR35       4090    398

D-POWER NR36       3413    524

D-POWER NR37       6298    365

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

Jiří Hron
Produktový manažer
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BOSCH
Nové nabíječky pro akumulátory

Každý jistě zná situaci, kdy se ráno prudce ochladí a auto nestartuje. 

Důvod je nasnadě: s poklesem teplot klesá kapacita baterie a akumu-

látor, zvláště pokud je starší, již nestačí k nastartování. Pokud je aku-

mulátor v dobrém stavu, řešením je jeho opětovné nabití. Nabíjení 

akumulátoru patří k základní péči o akumulátory (především v zimních 

měsících) a má zásadní vliv na životnost akumulátoru. Předejde se tím 

tzv. hlubokému vybití (poklesu napětí pod 12,5V), kdy může dojít např. 

ke znehodnocení elektrolytu či rozpadání hmoty akumulátoru.

Bosch má ve své nabídce dvě nabíječky, které splňují veškeré poža-

davky na kvalitní nabíjení akumulátorů. Menší a levnější je model C3. 

Je určen pro nabíjení 6/12V akumulátorů s kapacitou až 120Ah (v pří-

padě 12V). Větší je pak model C7, který je použitelný pro nabíjení 

12V akumulátorů o kapacitě až 230Ah i k nabíjení 24V akumulátorů. 

Nabíjení je u obou typů plně automatické a lze volit ze čtyř (C3), resp. 

šesti (C7) různých režimů. Nabíječky je tak možné použít k nabíjení 

i gelových či AGM baterií.Obě nabíječky je možné zakoupit na všech 

pobočkách společnosti Inter Cars.

BOSCH
Stěrače Aerotwin

Bosch Aerotwin je na poli bezrámových stěračů bezkonkurenční čís-

lo 1 – prokázal to test ADAC, ve kterém právě tyto stěrače s přehle-

dem vyhráli. Tento test byl zaměřen nejen na kvalitu stírání za letních 

i zimních podmínek, ale také na bezproblémovou montáž a upevně-

ní. Ve všech těchto prověrkách obstáli stěrače Aerotwin nejlépe a to 

navíc při velmi dlouhé životnosti. Z hlediska montáže se pak velmi 

osvědčil univerzální adaptér Multi-Clip, který zabezpečuje rychlou 

montáž na nejrůznější konstrukce ramínek.

Stěrače Bosch Aerotwin sice nejsou na trhu nejlevnější, avšak jejich 

špičková kvalita se mnohonásobně vyplatí. Společnost Inter Cars má 

v nabídce celou řadu stěračů Bosch.

Stěrače

Objednací číslo Aplikace Cena

3 397 118 902 Škoda Fabia 799

3 397 118 905 Peugeot 306 899

3 397 118 908 Renault Megane II 820

3 397 118 925 VW Passat 799

3 397 118 936 Škoda Octavia II 799

3 397 118 950 Ford Galaxy 890

3 397 118 977 Ford Focus II 899

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

Nabíječky

Objednací číslo Popis Cena

0 189 999 030 Nabíječka C3 1 375

0 189 999 070 Nabíječka C7 2 750

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

Jiří Hron
Produktový manažer



Magneti Marelli – zapalovací cívky

Společnost Magneti Marelli je na trhu známá jako producent elek-

trických systémů špičkové kvality, které dodává do řady především 

evropských automobilek. V sortimentu této společnosti najdete 

mimo jiné i díly zapalování - nabídka čítá více než 250 položek, mezi 

nimi i 90 položek zapalovacích cívek pro rozličné vozy. Tak jako je 

tomu u jiných produktových skupin, i nabídka zapalovacích cívek 

je rozdělena do 2 řad. V té první jsou díly dodávané do prvovýroby, 

druhou řadou je tzv. řada eQual Quality. Tu tvoří nabídka dílů, které 

splňují všechny požadované nároky na kvalitu použitých materiálů 

i dílenské zpracování, navíc za příznivou cenu. Obě tyto řady můžete 

najít v nabídce společnosti Inter Cars.

Magneti Marelli – žárovky

V nabídce  Magneti Marelli naleznete mimo jiné také žárovky. Vý-

robní program obsahuje přibližně 130 položek v těchto výrobních 

řadách: XENON LIGHT (o 50% větší svítivost), BLUE LIGHT (namodralé 

světlo), LONG LIGHT (žárovky s prodlouženou životností), ALL SEA-

SON (žluté žárovky), HEAVY DUTY (24V žárovky), RALLY (100 wattové 

žárovky) a SINGLE COIL (24V žárovky s delší životností). Nabídka zahr-

nuje žárovky pro dálková a potkávací světla, směrovky, brzdová svět-

la i osvětlení registrační značky a přístrojové desky. Všechny žárovky 

jsou homologované podle normy ECE R-37.

Objednací 
číslo

Aplikace Pozn. Cena

060717005012 Škoda Octavia eQual Quality 1 185

060801016010 VW Golf IV 1 314

060717053012 Audi A3 eQual Quality    967

060780002010 Alfa Romeo 155    635

060740302010 Fiat Stilo 1277

060708149010 Renault Megane    966

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

 

Objednací 
číslo

Popis Řada Cena

002557100000 H7 12V Standard 105

002537100000 H7 12V Long Light 121

002586100000 H7 12V Xenon Light 172

002603100000 H7 12V Blue Light 193

002577100000 H7 12V All Season 194

002052600000 H7 12V Rally 129

002558100000 H7 24V Standard 162

002568100000 H7 24V Heavy Duty 256

002578100000 H7 24V Single Coil 405

Uvedené ceny jsou maloobchodní v Kč bez DPH. Změna cen vyhrazena.
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Možná, že jste již někteří z vás přemýšleli 

o tom, jak využít volný čas, a nebo jakého 

pomocníka zvolit třeba při práci v teré-

nu. Chtěli bychom vám tímto představit 

čtyřkolku, která moc nestojí, ale rozhodně 

udělá mnoho práce. Čtyřkolky totiž nejsou 

jen pro zábavu, ale velice často i velmi 

užitečným pracovním načiním. Nabídek 

na našem trhu je mnoho, ale jak zvolit tu 

správnou v poměru výkon/cena.. Pokusíme 

se vám představit jednu zajímavou varian-

tu z dílny tchajwanské značky Access Motor. 

Dělník na čtyřech kolech

Velký Max patří do rodiny mnohoúčelových 

čtyřkolek určených jak k bohulibému řádě-

ní po lesích, tak k práci na chalupách, v lese 

apod. Nejlépe se hodí jako dopravní prostředek 

na chatu někde vysoko v horách. Jako pohonná 

jednotka u Max 4 slouží jednoválcová čtyřdobá 

třístovka s výkonem 20 koní. Nový Access Max 5 

je v základu konstrukčně shodný jako Max 4, ale 

pyšní se silnějším motorem, který se dá vyladit 

až na 31 koní. Nejvýraznější výhodou proti kon-

kurentům je u Maxe nezávislé zadní odpružení, 

se kterým se setkáte téměř jen u velkých pracov-

ních čtyřkolek s pohonem 4x4. Toto konstrukční 

řešení opravdu oceníte zejména při průjezdu 

složitějším terénem. U předních i zadních tlumi-

čů jsou použity bílé progresivně vinuté pružiny 

a přední závěsy jsou obvyklá dvojitá ramena. Co 

se týče podvozku má Max mezi stroji podobné 

cenové hladiny jeden z nejlepších. Pohon je stá-

le jen zadních kol a navíc řetězem, což předem 

naznačuje, že na tvrdou dřinu v těžkých pod-

mínkách mašinu používat nebudete. Max dává 

jasně vědět, že mu nejlíp bude v garáži rekreač-

ních jezdců, z nichž k němu velkou část přitáh-

ne i cena lehce pod hranicí sto tisíc korun. Na řa-

zení můžete klidně zapomenout, o všechno se 

stará variátor. Pro jízdu vpřed můžete zvolit ze 

dvou režimů (rychlého převodu a redukce). Po-

kud se dostanete do potíží, jednoduše zařadíte 

zpátečku. Leckdo by u pracovní čtyřkolky čekal 

pohon všech kol, Max si ale vystačí s pohonem 

zadní nápravy, a jak jsme se přesvědčili, ani mu 

to moc nevadí. Pokud zvolíte pomalý převod 

(redukce), stává se ze stroje opravdový tahoun, 

který vyjede prakticky každý kopec. Kotoučové 

brzdy jsou velice účinné a tak se nemusíte bát, 

že skoro dvěstěpadesátikilový Max nezastavíte. 

Kromě práce a tahání různých věcí umí stroj 

i pěkně vytáhnout drápy. Je sice pravda, že to 

není úplně nejlehčí věc a někdy se s hmotností 

musíte trochu poprat, ale rychlé průlety mezi 

stromy zvládá s jistotou WRCéčka.

Výbava

Verze limited má v ceně takové věci, jako 

je tažné zařízení, přední i zadní rám, hliní-

ková kola a řídicí jednotku zapalování pro 

zvýšení výkonu. V základu je stroj postaven 

na rámu dospělých rozměrů, v kokpitu se 

nemačkáte a dlouhý rozvor s dostatečnou 

šířkou naznačuje klidnou a pohodovou jíz-

du na silnici i v terénu. Za přípatek může-

te mít Maxe v maskáčovém provedení, to 

se do přírody vyloženě hodí a povrchová 

úprava je v tomto případě odolnější proti 

poškrábání nebo odření. Výbavou, která 

pomalu začíná být pravidlem i u dostup-

ných strojů, je digitální palubní deska, ta 

u Accessu má modré podbarvení, signali-

zaci zařazeného převodu, ukazatel ujetých 

kilometrů, tachometr a palivoměr. Plusem 

jsou i v základní výbavě osazené šesti-

plátnové pneumatiky KENDA, které zajistí 

spolehlivou průchodnost terénem a jsou 

odolnější proti poškození.

Access Max je příjemná, dobře ovladatel-

ná čtyřkolka s velkými dvanáctipalcový-

mi koly, která jen tak někde nezapadnou 

a ani na silnici určitě nejsou velká kola 

na škodu. Access Max patří k tomu nejlep-

šímu mezi čtyřkolkami ve střední cenové 

hladině a důležitý je i fakt, že dovozce dbá 

na to, aby měl skladem nejen příslušenství 

a doplňky, ale i všechny díly pro případné 

servisní zásahy.

Motor: 280,4 ccm, 4takt, jednoválec, 
kapalinou chlazený, SOHC

Výška sedadla: 800 mm

Vrtání/zdvih: 74 x 65.2 mm Rozvor: 1270 mm

Výkon: 14,4 kW / 6500 ot./min. Světlá výška: 230 mm

Maximální rychlost: 85 km/h + Zavěšení vpředu: Nezávislá dvojitá ramena, olejové tlumiče

Karburátor: Mikuni BSR33 Zavěšení vzadu: Nezávislá dvojitá ramena, olejové tlumiče

Zapalování: C.D.I. Brzdy přední: 2x 165 mm hydraulický disky

Mazání: Olejová vana, oběh zajišťu-
je olejová pumpa

Brzdy zadní: 220 mm hydraulický disk

Převodovka: Automatická C.V.T. - Vari-
átor se zpátečkou (H/L/R)

Pneumatiky přední: AT 25 x 8-12 (KENDA) - šestiplátnové

Pohon nápravy: Řetězový Pneumatiky zadní: AT 25 x 10-12 (KENDA) - šestiplátnové

Celková délka: 2060 mm Palivová nádrž: 14,8 l

Celková šířka: 1215 mm Hmotnost: 243 kg

Celková výška: 1210 mm Homologace: Pro 2 osoby (SPZ v ceně)

Motor: 359,3 ccm, 4takt, 4ventil, 
1válec, kap. chlazený, SOHC

Výška sedadla: 800 mm

Kompresní poměr: 11,0 Rozvor: 1270 mm

Výkon: 14,6 kW / 6500 ot./min. 
( 23 kW - off  road )

Světlá výška: 230 mm

Maximální rychlost: 95 km/h + Zavěšení vpředu: Nezávislá dvojitá ramena, olejové tlumiče

Karburátor: Mikuni BSR33 Zavěšení vzadu: Nezávislá dvojitá ramena, olejové tlumiče

Zapalování: C.D.I. Brzdy přední: 2x 165 mm hydraulický disky

Mazání: Olejová vana, oběh zajišťuje 
olejová pumpa

Brzdy zadní: 220 mm hydraulický disk

Převodovka: Automatická C.V.T. - Vari-
átor se zpátečkou (H/L/R)

Pneumatiky přední: AT 25 x 8-12 (KENDA) - šestiplátnové

Pohon nápravy: Řetězový Pneumatiky zadní: AT 25 x 10-12 (KENDA) - šestiplátnové

Celková délka: 2060 mm Palivová nádrž: 14,8 l

Celková šířka: 1215 mm Hmotnost: 243 kg

Celková výška: 1210 mm Homologace: Pro 2 osoby (SPZ v ceně)
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Nenáročný pomocník pro náročné úkoly

Access MAX4 (5) 



Přezouvačka LC890
Poloautomatická přezouvačka  
s ručně ovládaným ramenem, 
vnější uchycení 12” až 23”, vnitřní 
uchycení 10” až 20”  
kruhový pracovní stůl

Obj. číslo: EVERTLC890

Cena: 23 900 Kč

Přezouvačka 885IT
automatická, pneumatické 
odklápění ramene, pneuma-
tické blokování hlavy
Pro pneumatiky, 12’’-23’’ 
(vnitřní),
10’’-20’’ (vnější)

 

Obj. číslo: EVERT885IT

Cena: 36 900 Kč

Vyvažovačka CB900B  
s LED zobrazením údajů. 3 ALU 
programy, Automatický kalibrační 
program. Průměr ráfku 10” až 24”, 
šířka 1,5” až 10” a maximální hmot-
nost kola 65 kg

 

Obj. číslo: EVERTCB900B

Cena: 24 900 Kč

Vyvažovačka CB956B  
s LED zobrazením. 4 ALU programy,  
systém skrytého závaží,  
automatická kalibrace,  
průměr ráfku 10” až 30”,  
šířka 1,5” až 10” a maximální  
hmotnost kola 75 kg

Obj. číslo: EVERTCB956B

Cena: 34 900 Kč

1www.vybaveniservisu.cz 

Vyvažovačka FASEP B221 NANO 

 

Poloautomatická sezouvačka FASEP 

RKE 1412

Poloautomatická zouvačka

pro osobní, lehké užitkové

automobily a motocykly s ráfky od

10“ do 20“

Výkon: 0.75 Hp (3 Ph), 1.2Hp (1 Ph)

Max. průměr kola: 39” Max. šířka kola: 12,5”

Vyzouvací síla při 10 bar: 2800 kg; Pracovní 

-

18”; Hlučnost při práci: .<70 db

 

Obj. číslo: FAS RKE.1412 

Cena: 44 000 Kč

 

Průměr ráfků:  8” (200 mm) - 26” (650 mm); Šířka ráfků: max. 16”  

Obj. číslo: FAS B221.G2.A 

Cena: 59 000 Kč

Automatická vyvažovačka FASEP 

B331 ECLIPSE

Alu programy

Autodiagnostika, Program pro motocykly 

Automatická minimalizace 
zbytkového statického nevyvážení

Průměr ráfků:  8” - 26” ; Šířka ráfků: max. 16”; Váha kola: max. 90 g

Obj. číslo: FAS B331.G2.DA 

Cena: 79 000,-

Automatická sezouvačka FASEP 

RASE 2015

3 polohový ovládací prepínač, hlava ramene pro 

nízkoprofilové ráfky, robustní otočný stůl  

výkon: 1-1,5 Hp

Max. průměr kola: 39” (1000 mm)

Max. šířka kola: 14” (355 mm)

Vyzouvací síla při 10 bar: 2500 kg

Pracovní tlak: 8-10 bar

otáčky stolu: 6 až 12 ot. /min.

huštění pneumatik v čelistech

    

 Obj. číslo: FAS RASE.2015.T

Cena: 78 000 Kč
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Vyvažovačka kol s digitální 
indikací, fóliová klávesnice,

pneumatická příruba pro středové 

rychloupínací matice, elektronická 
snímací ramínka pro zjišťování

dat ráfku, tři středicí kónusy, kuželová 
příruba.

 

Obj. číslo: WBE4225: 1 694 100 084  

Cena: 115 000 Kč

Obj. číslo: WBE4220: 1 694 100 083  

Cena: 85 000 Kč

Vyvažovačka kol s otočným LCD-
-barevným monitorem, fóliová kláve-

příruba pro vystředěné středové 
upnutí s pneumatickou rychloupína-
cí maticí (ovládaná přes nožní pedál), 

-
upínací matice, elektronické snímací 

ramínko pro zjištění dat ráfku, tři 
středicí kónusy, kuželová příruba 

Obj. číslo: WBE4425: 1 694 100 086  

Cena: 140 000 Kč

Obj. číslo: WBE4420: 1 694 100 085  

Cena: 85 000 Kč

Automatická zouvačka pneumatik s odklápěcím 
ramenem  
Hospodárný pneuservis s komfortem vysoké úro-
vně. Pro průměry ráfků od 10” do 20” (vnější upnutí) 
a šířky od 3” do 11”. Dvě rychlosti otáčení umožňují 
vysoké pracovní tempo.  Huštění pneumatik  

4425)

Přezouvačka s ramenem odklopným do strany. 
-

nabízí integrované huštění pneumatik přes upínací čelisti, model 

 

 

Obj. číslo: TCE4225: 1 694 100 078 

Cena: 59 000 Kč

Obj. číslo: TCE 4220: 1 694 100 077  

Cena: 50 000 Kč

Obj. číslo: TCE4425: 1 694 100 081 

Cena: 80 000 Kč

Obj. číslo: TCE 4420:  1 694 100 080 

Cena: 70 000 Kč

PARKER - Plnění dusíkem

Nízké pořizovací náklady + 0 
náklady na údržbu + rychlost + 
výdrž !!!
- 12000 plnění na jednu náplň*
- Připojitelné na standardní 
rozvod vzduchu
- Naplnění kola za cca 2 min *
- Životnost svorky 50,000 
naplnění

auta, užitkové vozy, přívěsy, 
motocykly

- nevyžaduje údržbu díky 
Parker hollow optické 
membráně
- Záruka 1 rok nebo 50.000 
naplnění
-  Čistota 95% N², vstupní tlak 
5-11 bar(g)/72-188psig/0.5-
1.1MPa, max. tlak pneumatiky 
50% ze vstupního tlaku, váha < 
1.2 kg, rozměry (vxšxd) 230 x 90 
x 640 mm

Obj. číslo: PARKER-TTS3.0

Cena: 18 500 Kč

náhradní náplň pro 
tvorbu dusíku

Obj. číslo: 159.004785

Cena: 13 550 Kč
náhradní čepičky

Obj. číslo: 159.004974

Cena: 630 Kč
náhradní hadice 30 cm

Obj. číslo: 159.004980

Cena: 490 Kč

usíkem

vací náklady + 0 
držbu + rychlost 

na jednu náplň
a standardní 

a cca 2 min *
y 50,000 

přívěsy, 

díky 

000 

tlak 
5-

iky
ha 
x 

+ 

ň*

y 
< 

90 

PROFITOOL NOVÝ!

Mobilní nůžkový zvedák

 nosnost: 2800 kg, hydraulický,  

výška zdvihu:  135 - 1200 mm, 

váha 350 kg, nový pneumatický 

systém, čas zdvihu 20 s.

Obj. číslo: 0XPTPF0003

Cena: 45 964Kč

Tlakové dělo
Přenosné zařízení pro předhuštění 

pneumatik osobních a zejména 

nákladních automobilů

Obj. číslo: SEA TC900

Cena: 6 239 Kč 

Digitální pneuhustič s tlakoměrem

Zobrazení naměřených hodnot v bar, psi, kg/cm² a kPa

Zabudovaná LED svítilna pro usnadnění práce 

dodáváno s 350 mm hadicí

Obj. číslo: SEA SA391

Cena: 2 159 Kč 

Digitální 

Zobrazení na

Zabu
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PROFITOOL
Pojízdný zvedák 
nosnost: 2,25 t, 
rozsah zdvihu: 140-495 mm, 
systém rychlého zdvihu

Obj. číslo: 0XPTPH0004

Cena: 4 329 Kč

PROFITOOL
Pojízdný zvedák

nosnost: 3,5 t  
rozsah zdvihu: 140-558 mm, 

systém rychlého zdvihu

Obj. číslo: 0XPTPH0009

Cena: 5 910 Kč

PROFITOOL
Pojízdný zvedák
nízkoprofilový, nosnost: 2,25 t  
rozsah zdvihu: 63-437 mm  
systém rychlého zdvihu

Obj. číslo: 0XPTPH0007

Cena: 5 512 Kč

Pojízdný zvedák,  
nízkoprofilový, nosnost: 2,25t/3,0 t,  
85-455 mm

Obj. číslo: 0XPTPH0014

Cena: 2 999 Kč

ák,
no

TP

, 
osnost: 2,25t/3,0 t, 

PH0014

Popis
562-2699 Kompletní sada ventilků, skryté, stříbrné 368 Kč

562-0045 Pružinová vložka ventilu, krátka, Ni, aligátor, 100 kusů 469 Kč

595-8401 Sad bílých fixů na označování pneu 670 Kč

4806-55-0405 Sada bílých kříd na označování pneu, 12 kusů 442 Kč

511-1964 Kolík minicombi A3, 50 kusů 2 946 Kč
511-3216 Kolík minicombi A4,5 , 40 kusů 2 454 Kč
511-3058 Kolík minicombi A6, 40 kusů 2 800 Kč
511-3105R Kolík minicombi B8 , 20 kusů 1 835Kč
510-1942 Kolík Remastem 8, 60 kusů 3 006 Kč
510-1928 Kolík Remastem 10, 20 kusů 1 715 Kč
512-1104 Opravná vložka 110 TL, 20 kusů 837 Kč
512-1128 Opravná vložka 112 TL, 10 kusů 882 Kč
512-1142 Opravná vložka 114 TL, 10 kusů 1 172 Kč
512-1159 Opravná vložka 115 TL, 20 kusů 1 495 Kč
512-6707 Záplata na duše průměr 35 mm, UP3,100 kusů 1 015 Kč
512-6769 Záplata na duše UP4,5 ,92 kusů 1 785 Kč
512-6721 Záplata na duše UP6 , 50 kusů 1 350 Kč
512-6745 Záplata na duše UP8 , 50 kusů 1 718 Kč
505-0196 Vulkanizační sprej 175 g 301 Kč
505-9018 Vulkanizační sprej 2,8 g 33 Kč
505-9032 Vulkanizační sprej 5 g 33 Kč
505-9056 Vulkanizační sprej 10 g 45 Kč
505-9245 Vulkanizační sprej 500 g 748 Kč
505-9692 Vulkanizační sprej 500 ml na zdrsnění pneu 357 Kč
505-9702 Vulkanizační sprej 1000 ml na zdrsnění pneu 558 Kč
593-0632 Montážní univerzální pasta 5 kg 898 Kč
593-0591 Montážní univerzální pasta 1 kg 311 Kč
CARP5 Montážní pasta 5 kg 754 Kč
DELTA4Z Montážní univerzální pasta 4 kg, zelená 473 Kč
DELTA4N Montážní pasta,na zimu,  4 kg, modrá 486 Kč
593-0580 Štětec na montážní pastu 185 Kč
JEAA1010 Kladívko na závaží 343 Kč

Rázový utahovák 1/2”, točivý moment:  
68-746Nm, max. točivý moment: 1085 Nm, 
spotřeba vzduchu: 170 l/m, váha: 2.3 kg. 

 

Obj. číslo:  CP7750

Cena: 9 394 Kč

Rázový utahovák  
točivý moment: 34-420 Nm,  
max. točivý moment: 576 Nm.
 

Obj. číslo:  CP734H

Cena: 4 867 Kč
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Popis
4806-STDFE-05E Vyvažovací závaží Model STANDARD 5 g (100 ks v balení) 233 Kč
4806-STDFE-10E Vyvažovací závaží Model STANDARD 10 g (100 ks v balení) 311 Kč
4806-STDFE-15E Vyvažovací závaží Model STANDARD 15 g (100 ks v balení) 397 Kč
4806-STDFE-20E Vyvažovací závaží Model STANDARD 20 g (100 ks v balení) 475 Kč

4806-STDFE-25E Vyvažovací závaží Model STANDARD 25 g (100 ks v balení) 569 Kč

4806-STDFE-30E Vyvažovací závaží Model STANDARD 30 g (100 ks v balení) 656 Kč
4806-STDFE-35E Vyvažovací závaží Model STANDARD 35 g (100 ks v balení) 733 Kč
4806-STDFE-40E Vyvažovací závaží Model STANDARD 40 g (100 ks v balení) 828 Kč
4806-STDFE-45E Vyvažovací závaží Model STANDARD 45 g (100 ks v balení) 923 Kč
4806-STDFE-50E Vyvažovací závaží Model STANDARD 50 g (100 ks v balení) 1 164 Kč
4806-STDFE-50P Vyvažovací závaží Model STANDARD 50 g (50 ks v balení) 518 Kč

Popis
4806-ALUFE-05E Vyvažovací závaží Model ALU 5 g (100 ks v balení) 345 Kč
4806-ALUFE-10E Vyvažovací závaží Model ALU 10 g (100 ks v balení) 431 Kč
4806-ALUFE-15E Vyvažovací závaží Model ALU 15 g (100 ks v balení) 475 Kč
4806-ALUFE-20E Vyvažovací závaží Model ALU 20 g (100 ks v balení) 587 Kč

4806-ALUFE-25E Vyvažovací závaží Model ALU 25 g (100 ks v balení) 656 Kč

4806-ALUFE-30E Vyvažovací závaží Model ALU 30 g (100 ks v balení) 759 Kč
4806-ALUFE-35E Vyvažovací závaží Model ALU 35 g (100 ks v balení) 828 Kč
4806-ALUFE-40E Vyvažovací závaží Model ALU 40 g (100 ks v balení) 974 Kč
4806-ALUFE-45E Vyvažovací závaží Model ALU 45 g (100 ks v balení) 1 018 Kč
4806-ALUFE-50E Vyvažovací závaží Model ALU 50 g (100 ks v balení) 1 156 Kč

Popis
4806-KLEJFE-30E Vyvažovací závaží model ALU v pásku 30 g (2,8 mm) 12x2,5 g (50 ks v balení) 879 Kč
4806-KLEJFE-60E Vyvažovací závaží model ALU v pásku 40 g (107x15x5 mm) 4x10 g (50 ks v balení) 879 Kč
4806-KLEJFE-6012E Vyvažovací závaží model ALU v pásku 60 g (134x18x3,5 mm) 12x5 g (50 ks v balení) 879 Kč

Průměr (mm) Délka (mm) Počet ks v balení
4806-20-2524E 11,3 57 10 104 Kč
4806-20-2548E 8,3 60 100 1005 Kč
4806-20-0414E 11,3 49 20 155 Kč
4806-20-0418E 11,3 61,5 20 212 Kč

4806-20-0423E 11,3 74 20 229 Kč

4806-20-0425E 15,7 62 10 156 Kč
4806-20-0413E 11,3 43 20 215 Kč
4806-20-0415E 15,7 43 20 219 Kč

Průměr (mm) Délka (mm) Počet ks v balení
4806-20-1412E 11,3 34 20 385 Kč
4806-20-1413E 11,3 43 20 416 Kč
4806-20-1414E 11,3 49 20 438 Kč
4806-20-1418E 11,3 61,5 20 530 Kč

Počet ks v balení
4806-20-1402E černá 100 67 Kč
4806-20-1404E červená 100 164 Kč
4806-20-1405E zelená 100 164 Kč
4806-20-1406E žlutá 100 164 Kč
4806-20-1407E modrá 100 164 Kč

4 www vybaveniservisu cz
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Uvedené ceny jsou maloobchodní v Kč bez DPH. Změna cen vyhrazena

Vybavení servisů
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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:

e-shop

vybavení servisů
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Z nabídky vybíráme:

PNEUSERVIS FASEP

– špičková italská kvalita

– 3D konzole pro intuitivní ovládání

– autokalibrace, autodiagnostika

– určeno pro osobní a lehké užitkové vozy

– ceny kompletu již od 89 900,- bez DPH

DIAGNOSTIKA TEXA TRIBOX / NAVIGATOR 

– kompletní diagnostika pro osobní i nákladní automobily a motocykly

– jednoduché ovládání

– doprava a zaškolení personálu zdarma

– ceny již od 50 600,- bez DPH

ZVEDÁKY EUROLIFT

– profesionální garážové vybavení – vyrobeno v Itálii

– elektromechanický / hydraulický pohon

– asymetrická ramena

– nosnost až 3,5 t

– ceny již od 57 300,- bez DPH

GEOMETRIE FASEP

– unikátní systém přenosu pomocí rádiových vln

– jednoduchá a rychlá příprava vozidla – pod 2 min

– vlastnosti 3D geometrie za nepoměrně lepší cenu

– doprava a zaškolení personálu na místě instalace zcela zdarma

– kompletní řešení již od 249 000,- bez DPH

VOZÍK S VYBAVENÍM TOPTUL GCAJ0012

– 227 kusů nářadí s neomezenou zárukou

– součástí vozíku je pracovní plocha

– zámkový systém zamezuje převrácení a vysypání vozíku

– ceny již od 23 500,- Kč bez DPH

S Inter Cars to není problém! Všichni registrovaní zákazníci mají nyní možnost vybavit si svou dílnu
potřebným zařízením na splátky. Nabízíme zvedáky a geometrie, diagnostiku a klimatizační jednot-
ky, vybavení pneuservisu, dílenské vozíky, plničky a odsávačky olejů a mnoho dalších vč. příslušenství.

Neztrácejte čas a využijte naší nabídky!

POTŘEBUJETE VYBAVIT VÁŠPOTŘEBUJETE VYBAVIT VÁŠ
SERVIS A CHYBÍ VÁM PENÍZE?SERVIS A CHYBÍ VÁM PENÍZE?
U NÁS VÁM STAČÍ JEN 1 Kč!*U NÁS VÁM STAČÍ JEN 1 Kč!*

*Podrobnější informace získáte u našich obchodních zástupců nebo na kterékoli pobočce Inter Cars.
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Rádi bychom Vám stručně představili žhavou novinku v oblasti špič-

kových diagnostik na nákladní vozidla od fi rmy WABCOWÜRTH.

Multi-značkové diagnostické řešení WABCOWÜRTH zaručuje 

rychlý, precizní, spolehlivý a srozumitelný výsledek pro všechny 

známé značky a výrobce vozidel.

Výhody tohoto produktu:

�  Jednoduchá struktura menu, intuitivní ovládání (full-textové 

vyhledávání + indexy) a integrace funkcí nápovědy a také 

pokynů umožňující diagnostikovat ihned pomocí několika 

kliknutí

�  W.EASY jako jediný diagnostický systém umožňuje provádět 

diagnostiku více systémů na jednom vozidle současně a na-

bízí tak ještě větší komfort práce a maximální efektivitu.

�  Podpora servisních techniků ve formě rozsáhlé technické da-

tabáze a sazebníku práce

�  Zredukovaný počet kabelů a adaptérů díky multiplexové tech-

nologii: hardware pro všechny aplikace je tvořen pouze jedním 

kompaktním zařízením, které je opatřené robustním krytem.

�  Integrovaný bluetooth umožňuje pohodlnou mobilní práci 

bez nutnosti kabelového propojení.

�  Pravidelné aktualizace zaručují, že diagnostický systém bude 

vždy maximálně efektivní.

Pokrytí výrobců:
CNHTC, DAF, Evobus FAW, Hino, Isuzu, Iveco, Kamaz, MAN, Mer-

cedes Benz, Renault, Scania, Solaris, Volvo, Haldex, Knorr-Bremse, 

WABCO, CIMC, Fliegl, Kögel, Krone, Schmitz Cargobull, Wabash 

a také lehká užitková vozidla jako např.: Citroen, Fiat, Ford, Iveco, 

Mercedes-Benz, Peugeot, Volkswagen a další. (Kompletní seznam 

naleznete na naší internetové stránce: www.wabcowuerth.com)

Přehled systémů (v závislosti od vozidla):

Emisní kontrola, airbagy, brzdy, motorová brzda, zabezpečovací 

systém proti krádeži, vzduchotlaký systém, elektronika, pérovaní, 

převodovka, přístrojová deska, karosérie, klimatizace, komunikační 

rozhraní, spojka, řízení, systém motoru, měření tlaku v pneuma-

tikách, zamykání, asistent kontroly řízení, paměť provozních dat, 

telefon, modul dveří, servis, imobilizér, nezávislé topení, centrální 

řídící jednotka a další.

Přehled funkcí (v závislosti od systému):

�  Ovládání (aktivace výfukového systému, úroveň AdBlue v ná-

drži, aktivace přístrojové desky, vynechání chodu motoru, pl-

nící ventil vzduchojemu, normální úroveň eco, jízdní rychlost, 

ovládání převodovky, indikace zapnutí světel, zapínání/vypí-

nání kompresoru, teplota chladící směsi, jas obrazovky LCD, 

světla LED, otáčky motoru, úroveň hladiny paliva v nádrži, 

rozváděcí ventil, vypnutí válců a mnoho dalšího)

�  Kalibrace (plynový pedál, tlakové senzory, indikátory úrovně 

paliva, test komprese, kalibrace spojky s/bez výměny třecího 

segmentu, vymazání servisního intervalu, načtení servisních 

parametrů a mnoho dalšího)

�  Automatické vyhledání systému (kompletní přehled o aktu-

álním stavu všech řídících jednotek instalovaných ve vozidle)

Sazebník práce
Možnost rozšíření o sazebník pracovních úkonů. 

Kromě samotného prodeje multi-značkového diagnostické řešení  

Vám zajistíme veškerou technickou podporu či případné proško-

lení uživatele. S ohledem na skutečnost, že požadavky našich zá-

kazníků jsou různorodé, je možné nabídku WABCOWÜRTH upravit 

fl exibilně, přesně dle Vašich požadavků.

Multi-značkový diagnostický systém

pro nákladní vozidla

Pro podrobnější informace a konkrétní nabídku kontaktujte nejbližší pobočku Inter Cars.

Michal Holík 
Produktový manažer LKW
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Objednací číslo Popis Cena

E3000/610 Sněhové řetězy, rozměr pneumatik 10.00R20; 12.40R20; 12.50/80R20; 

335/80R20; 11R22.5; 275/80R22.5; 315/70R22.5; 300/70R24

6 010

E3000/570 Sněhové řetězy, rozměr pneumatik 8.25R15; 8.25R16; 9.5R17.5; 

235/75R17.5; 245/70R17.5; 7.00R18; 7.50R18; 8R19.5; 6.50R20; 7.00R20

3 367

E3000/620 Sněhové řetězy, rozměr pneumatik 11.00R20; 315/75R22.5; 

315/80R22.5; 305/75R24.5; 315/75R24.5

6 882

E3000/595 Sněhové řetězy, rozměr pneumatik 9.00R20; 285/60R22.5; 275/70R22.5;     4 960

E3000/820 Sněhové řetězy, rozměr pneumatik 14.5R20; 14.9R20; 14/80R20; 

365/80R20; 375/75R20; 15R22.5; 385/65R22.5; 320/70R24;

7 247

E3000/575 Sněhové řetězy, rozměr pneumatik 245/70R19.5; 

265/70R19.5;265/70R17.5; 7.50R20

3 485

E3000/670 Sněhové řetězy, rozměr pneumatik 13.60R16; 425/55R19.5; 14.50R20; 

13.0/80R20; 12R22.5; 12.0/80R22.5; 13.0/75R22.5; 295/80R22.5; 

385/55R22.5; 11.20R24; 11R24.5

6 179

E3000/600 Sněhové řetězy, rozměr pneumatik 10R22.5, 11.0/70R22.5, 295/70R22.5, 

305/60R22.5, 305/70R22.5, 315/60R22.5, 9.50R24

5 935

E3000/650 Sněhové řetězy, rozměr pneumatik 9.00R16; 255/100R16; 315/70R17; 

275/70R19.5; 285/70R19.5;  

4 504

E3000/590 Sněhové řetězy, rozměr pneumatik 8.25R20; 9R22.5; 255/70R22.5; 

295/60R22.5, 8.3R24;  

5 083

Patrony vysouše od výrobců WABCO, KNORR-BREMSE, HALDEX

Objednací číslo Název Cena

432 410 222 7 patrona vysoušeče vzduchu WABCO 249

akční cena

II 40100F NIEBIESKI patrona vysoušeče vzduchu KNORR-BREMSE 249

akční cena

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

*

432 410 244 2 patrona vysoušeče vzduchu s koalescentním fi ltrem WABCO ASP 

PLUS (zlatá)

432 901 228 2 patrona vysoušeče vzduchu s koalescentním fi ltrem WABCO SCANIA 

124, RENAULT Midlum

432 410 927 2 patrona vysoušeče vzduchu WABCO SCANIA 124, RENAULT Midlum

K 014712 patrona vysoušeče vzduchu OSC KNORR RENAULT Magnum DXI - 

Levý závit

78964 patrona vysoušeče vzduchu HALDEX VOLVO FH12

II 41300F patrona vysoušeče vzduchu KNORR DAF LF

* Informace o cenách získáte na jakékoliv pobočce Inter Cars

Přísada proti zamrznutí brzdového systému WABCO

Objednací číslo Název Cena

830 702 087 4 přísada do okruhu vzduchových brzd 1 litr Wabcothyl 71

akční cena

Akumulátory 4max

Objednací číslo Název Cena

0608-03-1001E akumulátor 12V 180Ah (513x223x223) +L EN 680032100 typ 68032 Ive-

co,Mercedes,Scania,Volvo,DAF

4 055

0608-03-1002E akumulátor 12V 225Ah (513x276x242) +L EN 725012135 typ 72512 

Volvo,Iveco,MAN,Mercedes

5 100

0608-03-1004E akumulátor 12V 140Ah (513x189x223) +L EN 640036076 typ 64036 

Mercedes,Scania,Volvo,DAF,Iveco 

3 350

0608-03-1007E akumulátor 12V 120Ah (513x189x223) +L EN 620045068  typ 62045 

Mercedes,Scania,Volvo,DAF,Iveco

3 150

0608-03-1008E akumulátor 12V 200Ah (513x223x223) +L EN 700038105 typ 70038 Ive-

co,Mercedes,Scania,Volvo,DAF

4 650

Přísady proti tuhnutí paliva

Objednací číslo Název

TDA 0,25L přísada do motorové nafty CASTROL, koncentrace 1:1000

Ze široké nabídky Inter Cars jsme pro vás vy-

brali několik položek, které vám v blížící se 

zimně určitě přijdou vhod. Kvalitní sněhové 

řetězy značky JOPE. Tento španělský výrob-

ce má bohaté, 38leté zkušenosti s výrobou 

sněhových řetězů. Jeho dodávky směřují 

do více než 21 zemí světa. Všechny výrobky 

odpovídají certifi kaci TÜV. Sněhové řetězy 

od tohoto dodavatele jsou extrémně odol-

né díky svým pozinkovaným článkům, kte-

ré jsou vyrobeny ze speciální slitiny.

PŘIPRAVTE SE NA TUHOU ZIMU

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

Michal Holík 
Produktový manažer LKW
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Brzdové kotouče SBP
Objednací číslo Popis OE číslo Akční cena

02-MA004 kotouč brzdový přední 438x45x135 10 děr MAN F2000, MAN 19.403 81.50803.0014 1 490

02-RO001 kotouč brzdový 378x45x150 náprava ROR 21224263 1 703

02-MA005
kotouč brzdový přední a zadní 432x45x135 10 děr MAN F90, MAN F10-19, 
MAN TGA

81.50803.0041 1 660

Ložiska a kříže kardanu BTA
Objednací číslo Popis OE číslo Akční cena

B01-32207 ložisko kuželíkové 32207 A 35x72x24       95

B01-HM218248/210 ložisko KHM218248/HM218210 SAF, ROR, SMB 90x147x41,7     520

B01-32310 ložisko kuželíkové 32310 A BPW 50x110x42,25     301

B01-33116 ložisko kuželíkové 33116 80x130x37,0     520

29174 00 901 00 brzdová deska LUMAG zadní VOLVO FH12, RENAULT 29174 1 680

BO2-2T532 kříž kardanu 31x110,00 MERCEDES Atego 970 410 00 31     482

Vzduchové ventily              KNORR-BREMSE, WABCO
Objednací číslo Popis OE číslo Akční cena

472 195 018 0 ventil ABS WABCO 1376793    1 620

0 486 204 018 modulátor dvoukanálový EBS BOSCH, VOLVO 20374446 19 900

Listová pera TES
Objednací číslo Popis OE číslo Akční cena

8815080019 Z/T pero nápravy BPW, 1 list 508213510 3 164

Akční cAkční cena

Opravárenské sady svislých čepů      S-TR
Objednací číslo Popis OE číslo Akční cena

STR-80402 sada opravárenská svislého čepu RENAULT Magnum, Premium 230014 1 239

Brzdové desky WABCO
Objednací číslo Popis WVA Akční cena

12 999 737VT deska brzdová WABCO SAF, SMB, SOR 12,5  29126, 29159 2 250

"Uvedené ceny jsou akční v Kč bez DPH a jsou platné do 31. 12. 2010. Změna cen vyhrazena. Ilustrační fotografi e."
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Tlumiče výfukuX

Objednací číslo Popis OE číslo Akční cena

DIN49381 tlumič výfuku MAN F2000 81.15101.0279 4 300

1.31 089 tlumič výfuku DAF 95 XF 1321301 3 740

1.71 090 tlumič výfuku SCANIA 124, SCANIA 144 1500455 4 460

Viskospojky a Chladiče vody THERMOTEC
Objednací číslo Popis OE číslo Akční cena

D5MA005TT viskospojka MAN TGA 51.06630.0115 8 100

D7MA001TT chladič vody 945x715x53 MAN F2000 81.06101.6438 5 188

D7DA001TT chladič vody DAF 95XF 430 1326966 7 352

Hlavy tyčí řízení CEI
Objednací číslo Popis OE číslo Akční cena

198629 hlava tyče řízení L M30x1,5/M20x1,5 MAN 19 3023300335 420

Tlumiče pérování kabinyCHS

Objednací číslo Popis OE číslo Akční cena

310 957 tlumič pérování kabiny zadní SACHS, RENAULT 385 Premium 5010228908 2 720

105 855 tlumič pérování kabiny zadní s vlnovcem SACHS, MAN 23.422 81417226049 3 030

300 013 tlumič pérování kabiny přední SACHS, MAN TGA 81.41722.6053 6 442

CB0003 tlumič pérování kabiny přední MONROE VOLVO FH12 1629719 2 550

05

kční cena

0

ena

Sklápění kabiny Truck-teQ
Objednací číslo Popis OE číslo Akční cena

TEQ-03.014 agregát sklápění kabiny MAN 19.414 81.41723.6114 1 433

TEQ-03.004 válec sklápění kabiny SCANIA CR 124 1517324 2 927

Matice nábojů FEBI
Objednací číslo Popis OE číslo Akční cena

FE03859 matice náboje kola M 45x1,5 MERCEDES 385 351 06 72 94

"Uvedené ceny jsou akční v Kč bez DPH a jsou platné do 31. 12. 2010. Změna cen vyhrazena. Ilustrační fotografi e."



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 
žárovek 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 převodovky
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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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
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V tradičním termínu na přelomu července 

a srpna se konal jubilejní 60. ročník fi nské 

rallye. Centrem rallye bylo fi nské městečko 

Jyvaskyla, které se nachází přibližně 200 km 

severně od Helsinek a veškeré rychlostní 

zkoušky od něj odehrávaly ve vzdálenosti 

do 70 km. Na startu se kromě jiných objevil 

po osmi letech od účasti na poslední soutěži 

WRC i několikanásobný mistr světa, feno-

menální domácí jezdec Juha Kankánem. 

Rovněž Česká republika měla na této sou-

těži své zástupce. Patrně největší naděje 

na přední umístění se upíraly k posádce M. 

Prokop – J. Tománek, která letos startuje 

ve skupině SWRC s vozem Ford Fiesta S2000. 

Start – Poslední rok WRC

Rok 2010 je posledním, kdy vozy WRC použí-

vají 2litrové přeplňované motory s výkonem 

přiškrceným na přibližně 300 koní. Od příští 

sezony připravila FIA nová pravidla, podle 

kterých budou vozy vybaveny přeplňovaný-

mi motory o objemu 1,6 litru a uvidíme, jak 

se to projeví na výkonech.

Shakedown 

Největší zážitek a nejlepší podívanou po-

skytuje shakedown - testovací trať, kde si 

jezdci ověří nastavení a funkčnost vozu. 

Atraktivnost je umocněná i tím, že každý jez-

dec projíždí testovací úsek několikrát. Od 8 

hodin do 12 projíždějí jezdci v minutových 

intervalech, a jak si zvykají na šotolinu, tak 

sprcha kamínků létá dále a dále do diváků. 

O lehká zranění tak není nouze. Finský fa-

noušek, sedící jeden metr od nás, si odnesl 

krásný, 2 centimetrový šrám na čele. Já jsem 

byl ušetřen od krvavých zranění, ale pár 

kamínků do žeber jsem přeci jen chytil. Ze 

začátku byli závodníci opatrní a ve sjezdu 

přes dva horizonty do zatáčky se jen mírně 

zhoupli, ale po pár průjezdech z nich veške-

rý strach, a u některých I pud sebezáchovy, 

spadnul. Největším “střelcem” byl místní 

borec Jari Ketomaa - po jeho průjezdech 

muselo být všem jasné, že jede podle hesla 

“věnec nebo kotrmelec”. Tomuto heslu také 

dostál a za své dovádění si opravdu kotrme-

lec odvezl. 

Servis 

Před samotnou rallye jsme byli navštívit 

také servisní zázemí týmů. Zázemí továr-

ních týmů Fordu a Citroenu se dá srovnávat 

s týmy ve Formuli1. Samozřejmá je čistota 

a pořádek všude, kam se podíváte a zároveň 

také posezení a občerstvení pro VIP hosty 

týmů. Neodmyslitelnou součástí jsou také 

sličné hostesky. 

Divácká místa

Letošní ročník byl přizpůsoben novému for-

mátu, kdy skoro všechny důležité rychlostní 

zkoušky byly vměstnány do dvou dnů, což 

moc fanoušků nepotěšilo. Abychom našli 

atraktivní místo na koukání, projeli jsme někte-

ré rychlostní zkoušky přímo autem, ještě před 

uzavřením tratě. Většina pořadatelem připra-

vených diváckých míst je stejného typu: brz-

dění z velké rychlosti a průjezd zatáčky do pra-

vého úhlu nebo vracáků a odjezd. My jsme 

si vybírali spíše rychlejší a techničtější úseky 

s horizonty, kde se pozná, kdo je jaký “srdcař”.

Přesuny byly časově náročné. Hodinu před 

startem byla trať uzavřena a pořadatelé 

vyháněli všechny diváky na louky, do lesů 

a hlavně na bezpečná místa za “mlíkem”. 

Proto budíček byl již v 5 hodin ráno, rychlá 

hygiena, a přejezd autem 50 km k parkovišti 

u rychlostní zkoušky. Dále následoval rychlý 

pochod jeden až 4 kilometry na místo mimo 

vypsané divácké zóny, jednak pro vlastní po-

cit bezpečí a kvůli dozoru z FIA, ale hlavně 

aby pořadatelé kvůli neukázněným divákům 

nemuseli zrušit rychlostní zkoušku, jak se 

stalo na shakedownu. Na pečlivě vybraném 

a atraktivním místě jsme měli čas na malou 

snídani v trávě. Ranní čaj, chleba a paštika – 

kombinace, která slavila vždy úspěch. Ze sní-

daně nás vždy vyrušil jen průjezd předjezdce 

a to pro nás bylo znamení, že za chvíli vše 

vypukne. Každé přijíždějící auto oznamují 

pořadatelé zvukem z píšťalky, takže žád-

ného jezdce nepropásneme. Po průjezdu 

prvního vozu, Citroenu C4 WRC se Sebasti-

enem Loebem za volantem, stojíme všichni 

s otevřenými ústy a s údivem, co lze všechno 

s “WRCčkem” projet a jakou rychlostí. To, co 

by si obyčejný člověk nedovolil ani na asfal-

tu, projíždějí závodníci se stoickým klidem.

Po průjezdu první šestice, Loeb, Ogier, La-

tvala, Hirvonen, Sordo a P. Solberg, je vidět, 

že jedou jinou ligu než ostatní. Ale ani s prů-

jezdy dalších jezdců zábava a napětí vůbec 

neklesá, ba naopak, jak se piloti dostávají 

do nejrůznějších, a občas i úsměvných kri-

zovek. Čínská posádka předvedla takový 

veleskok, až bylo překvapivé, že po dopadu 

jejich Subaru skupiny N nic neztratilo. Ale 

myslím si, že chlapci z Číny měli oči hodně 

otevřené.

Hodnocení

Po napínavém souboji vyhrál domácí Jari-

Matti Latvala s spolujezdcem Mikkou Antil-

lou, následován francouzskými posádkami S. 

Ogier - J. Ingrassia a S. Loeb - D. Elena.

Pokud se někdy vydáte na podnik mistrov-

ství světa v rallye, určitě doporučuji přijet 

už na shakedown, který tvoří více než 50 % 

z celého zážitku. Byl jsem na Finské rallye cel-

kem 2x a vždy to byly příjemně strávené dny 

s vůní benzínu a příchutí adrenalinu.

Daniel Maňovský

manažer IT



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.
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Zdravím všechny čtenáře “IC Journálu”, 

pro toto číslo jsem byla vybrána, abych 

napsala nějaký malý příspěvek. Přemýš-

lela jsem, o čem psát.. Účetnictví se vět-

šinou aktualizuje jednou za rok, a abych 

opakovala to, co už bylo jednou řečeno, 

nemá cenu. 

Proto v tomto čísle trochu odbočím 

od odborných článků o ekonomice a fi -

nancích a velmi ráda Vám představím 

naší „účtárnu“. 

Myslím si, že už mnoho z Vás několikrát, 

při telefonátu na naší centrálu, napadla 

otázka: „A s kým, že to vlastně mluvím?“ 

Takže pokud jsme se nepotkali na nějaké 

fi remní akci, tak je toto dobrá příležitost 

nás poznat alespoň po pracovní stránce. 

  

Všechny spadáme pod účetní rovinu, ale 

každá máme na starosti trošku jiný projekt. 

  

Mé jméno je Alena Juhaňáková a za-

bývám se hlavně dodavatelskou faktu-

rací zboží. 

Mám na starosti dodavatele: Bosch, Nis-

sens, Borg Hico, Ihle, ZF Servises, ZF Aus-

tria a ZF Sachs, Wabco, IC Rumunsko, IC 

Slovensko a poslední dobou hlavně IC 

Polsko. 

Dále se zabývám reportingem, komuni-

kací s účtárnou v Polsku, připravováním 

podkladů pro přefakturaci faktur a dob-

ropisů a fakturací starých dílů a reklamací. 

Michaela Baštýřová

Míša Baštýřová zpracovává také dodava-

telskou fakturaci zboží. 

Účtuje dodavatele: Bosal, Kroon-Oil, De-

plhi, NGK, Filtron, Fasep, Alexandr Tyll, 

Osram, Lucas Varity, Magneti Marelli, 

Prins, Kyb, Shell, Get Automotive, Fomar, 

Lubricants Slovakia, Mahle, Univer, IC 

Polsko a ACI.

  

Velmi důležitá je u naší práce kontrola 

správného naskladnění zboží. V případě, 

že má nějakou položku špatně nasklad-

něnou pobočka, pak to máme špatně 

i my. Tudíž naší denní náplní je i komuni-

kace s pobočkami ohledně skladu.

Správu, archivaci a kontrolu oběhu účet-

ních dokumentů poboček má na starosti 

brigádník (známý jako malý zelený skřítek). 

  

Osoby, se kterými se budete setkávat nej-

častěji, se jmenují: 

  

Martina Křížová 

Martina zúčtovává bankovní výpisy. Zadá-

vá platební příkazy a účtuje úhrady pla-

teb. Její hlavní pracovní náplní je komu-

nikace s pobočkami a zákazníky ohledně 

sald a zápočtů. Spravuje pohledávky 

a kontroluje evidenci dodavatelských fak-

tur a dobropisů.  

Dana Šubrtová

Dana účtuje veškeré přijaté režijní fak-

tury, vystavuje bonusy, přefakturovává 

faktury a dobropisy, zadává měsíční kur-

zy do Navisionu a rozúčtovává měsíční 

splátky leasingu. Dále má na starosti 

správu centrální pokladny, účtuje režij-

ní pokladny všech poboček, vystavuje 

finanční doklady, páruje platby z firem-

ním karet a zpracovává a eviduje pod-

klady pro mzdy.

Náš ženský kroužek uzavírá náš fi nanční 

ředitel, který se jmenuje Emil Elner.

Emil kontroluje a řídí naše fi nanční od-

dělení, náklady a efektivitu fi rmy. Řeší 

pohledávky, soudní řízení a jejich právní 

zajištění a další činnosti jako reporting, 

audit, fi nanční uzávěrky a daňovou pro-

blematiku.

Aktuálně chceme přibírat nové kolegyňky. 

Zatím probíhá výběrové řízení.

Alena Juhaňáková

Finanční oddělení

Alena Juhaňáková

Emil Elner
Dana Šubrtová

Martina Křížová

Michaela Baštýřová
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Září 2010

15. září (středa)

•  odvedení (*) čtvrtletní zálohy na  daň z  příjmů 

(u poplatníků, jejichž poslední známá daňová povin-

nost překročila 150 000 Kč a zdaňovacím obdobím je 

kalendářní rok; právnické osoby s jiným zdaňovacím 

obdobím povinné zálohou mají tento termín 15. dne 

devátého měsíce zdaňovacího období)

16. září (čtvrtek)

•  podání výkazu Intrastat elektronicky podle vy-

hlášky č. 201/2005 Sb. za srpen (u plátců, kteří pře-

kročili stanovené limity pohybu zboží do a z jiných 

zemí EU); při podání v papírové podobě je lhůta pro 

doručení výkazu 14. září (úterý)

20. září (pondělí)

•  odvedení (*) zdravotního a  sociálního pojištění 

za zaměstnance za srpen

•  odvedení (*) zálohy na daň z příjmů ze závislé čin-

nosti sražené z mezd za srpen

27. září (pondělí, za sobotu 25. září)

•  podání přiznání k DPH za srpen (u plátce s měsíč-

ním zdaňovacím obdobím)

•  odvedení (*) DPH za  srpen (u  plátců s  měsíčním 

zdaňovacím obdobím)

•  podání souhrnného hlášení za  srpen (u  plátců, 

kteří v daném měsíci uskutečnili plnění uvedená v § 

102 odst. 1 ZDPH)

30. září (čtvrtek)

• podání hlášení o zajištěné dani za srpen

•  odvedení (*) srážkové daně nebo částky zajištění 

daně sražené v průběhu srpna

•  poslední možnost předložení dodatečného přizná-

ní k DPH na snížení daňové povinnosti za září 2007

•  poslední možnost předložení dodatečného při-

znání k  DPH na  snížení daňové povinnosti za  III. 

čtvrtletí 2007

Říjen 2010

15. října (pátek)

• odvedení (*) zálohy silniční daně za III. čtvrtletí

18. října (pondělí)

•  podání výkazu Intrastat elektronicky podle vy-

hlášky č. 201/2005 Sb. za září (u plátců, kteří pře-

kročili stanovené limity pohybu zboží do a z jiných 

zemí EU); při podání v papírové podobě je lhůta pro 

doručení výkazu 14. října (čtvrtek)

20. října (středa)

•  odvedení (*) zdravotního a  sociálního pojištění 

za zaměstnance za září

•  odvedení (*) zálohy na daň z příjmů ze závislé čin-

nosti sražené z mezd za září

25. října (pondělí)

•  podání přiznání k DPH za září (u plátců s měsíčním 

zdaňovacím obdobím)

•  odvedení (*) DPH za září (u plátců s měsíčním zda-

ňovacím obdobím)

•  podání přiznání k DPH za III. čtvrtletí (u plátců se 

čtvrtletním zdaňovacím obdobím)

•  odvedení (*) DPH za III. čtvrtletí (u plátců se čtvrt-

letním zdaňovacím obdobím)

•  podání souhrnného hlášení za září (u plátců, kteří 

v daném měsíci uskutečnili plnění uvedená v § 102 

odst. 1 ZDPH)

•  podání souhrnného hlášení za III. čtvrtletí (u plát-

ců se čtvrtletním zdaňovacím obdobím, kteří usku-

tečnili z  plnění uvedených v  § 102 odst. 1 ZDPH 

pouze poskytnutí služby podle písm. d) s  místem 

plnění v jiném členském státě EU)

31. října (neděle)

• lhůta se přesouvá na 1. listopadu (pondělí)

Listopad 2010

1. listopadu (pondělí, za neděli 31. října)

•  odvedení (*) pojistného podle vyhlášky MF č. 

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

zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele 

za škodu, na IV. čtvrtletí

• podání hlášení o zajištěné dani za září

•  odvedení (*) srážkové daně nebo částky zajištění 

daně sražené v průběhu září

•  prodloužená lhůta pro podání přiznání k  dani 

z příjmů právnických osob za zdaňovací období 

2009 na základě žádosti poplatníka (u poplatníků 

s  příjmy ze zdrojů v  zahraničí, u  něhož je přitom 

zdaňovací období shodné s  kalendářním rokem; 

neshoduje-li se zdaňovací období s  kalendářním 

rokem, lhůtu pro přiznání lze prodloužit na 10 mě-

síců po skončení zdaňovacího období)

•  poslední možnost předložení dodatečného při-

znání k DPH na snížení daňové povinnosti za říjen 

2007

•  podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a 

zákona o DPH, má-li být skupinová registrace pro-

vedena k  1. lednu 2011; v  případě pozdějšího po-

dání přihlášky bude registrace skupiny provedena 

k 1. lednu 2012

•  podání žádosti o  přistoupení plátce do  skupiny 

podle § 95a zákona o  DPH, má-li se přistupující 

plátce stát členem skupiny k  1. lednu 2011; v  pří-

padě pozdějšího podání žádosti bude přistoupení 

účinné k 1. lednu 2012

•  podání žádosti o  zrušení skupinové registrace 

podle § 106a zákona o DPH, má-li být skupinová 

registrace zrušena 1. lednu 2011; v případě pozděj-

šího podání žádosti bude registrace skupiny zruše-

na s účinností k 1. lednu 2012

•  podání žádosti o  vystoupení plátce ze skupiny 

podle § 106a zákona o  DPH, má-li být členství 

vystupujícího plátce ve skupině zrušeno k 1. lednu 

2011; v případě pozdějšího podání žádosti bude vy-

stoupení účinné k 1. lednu 2012

16. listopadu (úterý)

•  podání výkazu Intrastat elektronicky podle vy-

hlášky č. 201/2005 Sb. za říjen (u plátců, kteří pře-

kročili stanovené limity pohybu zboží do a z jiných 

zemí EU); při podání v  papírové podobě je lhůta 

pro doručení výkazu 12. listopadu (pátek)

22. listopadu (pondělí, za sobotu 20. listopadu)

•  odvedení (*) zdravotního a  sociálního pojištění 

za zaměstnance za říjen

•  odvedení (*) zálohy na daň z příjmů ze závislé čin-

nosti sražené z mezd za říjen

25. listopadu (čtvrtek)

•  podání přiznání k DPH za  říjen (u plátců s měsíč-

ním zdaňovacím obdobím)

•  odvedení (*) DPH za říjen (u plátců s měsíčním zda-

ňovacím obdobím)

•  podání souhrnného hlášení za říjen (u plátců, kteří 

v daném měsíci uskutečnili plnění uvedená v § 102 

odst. 1 ZDPH)

30. listopadu (úterý)

• podání hlášení o zajištěné dani za říjen

•  odvedení (*) srážkové daně nebo částky zajištění 

daně sražené v průběhu října

•  poslední možnost předložení dodatečného při-

znání k DPH na snížení daňové povinnosti za listo-

pad 2007

•  odvedení (*) druhé splátky daně z  nemovitostí 

(u poplatníků neprovozujících zemědělskou výrobu 

nebo chov ryb, u nichž celková částka daně přesáh-

ne 5 000 Kč)

•  odvedení (*) druhé splátky daně z nemovitostí (u po-

platníků provozujících zemědělskou výrobu nebo chov 

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

Prosinec 2010

15. prosince (středa)

•  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 obdo-

bím povinné zálohou mají tento termín 15. dne 

dvanáctého měsíce zdaňovacího období)

•  odvedení (*) čtvrtletní zálohy na  daň z  příjmů 

(u poplatníků, jejichž poslední známá daňová po-

vinnost překročila 150  000 Kč a  zdaňovacím ob-

dobím je kalendářní rok; právnické osoby s  jiným 

zdaňovacím obdobím povinné zálohou mají tento 

termín 15. dne dvanáctého měsíce zdaňovacího 

období)

• odvedení (*) zálohy silniční daně za říjen a listopad

16. prosince (čtvrtek)

•  podání výkazu Intrastat elektronicky podle vy-

hlášky č. 201/2005 Sb. za  listopad (u  plátců, kteří 

překročili stanovené limity pohybu zboží do a z  ji-

ných zemí EU); při podání v papírové podobě je lhů-

ta pro doručení výkazu 14. prosince (úterý)

17. prosince (pátek)

•  odvedení (*) zdravotního a  sociálního pojištění 

za zaměstnance za listopad

•  odvedení (*) zálohy na daň z příjmů ze závislé čin-

nosti sražené z mezd za listopad

27. prosince (pondělí, za svátek 25. prosince)

•  podání přiznání k DPH za listopad (u plátců s mě-

síčním zdaňovacím obdobím)

•  odvedení (*) DPH za listopad (u plátců s měsíčním 

zdaňovacím obdobím)

•  podání souhrnného hlášení za  listopad (u plátců, 

kteří v daném měsíci uskutečnili plnění uvedená v § 

102 odst. 1 ZDPH)

30. prosince (čtvrtek)

•  odvedení (*) srážkové daně nebo částky zajištění 

daně sražené v průběhu listopadu

31. prosince (pátek)

• podání hlášení o zajištěné dani za listopad

•  poslední možnost podání dodatečného daňové-

ho přiznání k  dani z  příjmů za  zdaňovací období 

2007 na snížení daňové povinnosti

•  poslední možnost předložení dodatečného 

přiznání k  DPH na  snížení daňové povinnosti 

za prosinec 2007 (u plátců s měsíčním zdaňovacím 

obdobím)

•  poslední možnost předložení dodatečného při-

znání k DPH na snížení daňové povinnosti za  IV. 

čtvrtletí 2007 (u  plátce se čtvrtletním zdaňovacím 

obdobím) 

(*)

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 ci-

zoměnového) byla platba odeslána. U  hotovostních 

plateb zůstává rozhodným den, kdy pracovník správ-

ce 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 (ko-

runového či cizoměnového) byla platba odeslána. 

U hotovostních plateb zůstává rozhodným den, kdy 

pracovník zdravotní pojišťovny nebo správy sociální-

ho zabezpečení hotovost přijal.



Prodloužení Blokové výjimky

Nová „Bloková výjimka“ - Mezník v  evropské 

legislativě

1. 6. 2010 vstoupila v platnost Smlouva o fungová-

ní Evropské unie na kategorie vertikálních dohod 

a jednání ve vzájemné shodě v odvětví motorových 

vozidel („Bloková výjimka“). Jak budou mít tyto změ-

ny vliv na nezávislé účastníky trhu opravy a dílů? Jak 

bude nyní vypadat přístup k technickým informacím, 

a zda řidič může používat náhradní díly bez obav 

ztráty záruky? Zveme vás k rozhovoru s předsedou 

organizace FIGIEFA – panem Michelem Vilatte, kte-

rý v rozhovoru objasňuje všechny tyto pochybnosti

Pawel Małecki (MotoFocus.pl):

Od 1. června 2010 vstupuje v platnost Nařízení Ko-

mise (EU) č.461/2010 – nová „Bloková výjimka“ pro 

sektor motorových vozidel, doprovázená doplňko-

vými pokyny k  vertikálním omezením v  dohodách 

o prodeji a opravách motorových vozidel a distribuci 

náhradních dílů pro motorová vozidla. Jaká byla role 

FIGIEFA a jeho členských organizací v procesu vytvá-

ření nového zákona? 

Michel Vilatte (FIGIEFA):

Od roku 2007 FIGIEFA a její členské národní asociace 

se aktivně účastnily přezkoumávání a  analyzování 

předchozího nařízení č.1400/2002 (MVBER - Motor 

Vehicle Block Exemption Regulation). FIGIEFA se 

účastnila všech procedur a  veřejných konzultací 

vedených Evropskou komisí, měla také možnost 

účastnit se velmi podrobně diskusí s útvary Komise 

a  Evropského parlamentu. FIGIEFA spolu s  partnery 

zapojenými do  kampaně "Právo na  opravu“ (R2RC 

- Right to Repair Campaign), vždy zdůrazňovala, že 

k  zajištění skutečné hospodářské soutěže v  oblasti 

nezávislého automobilového trhu aftermarket), je 

nutné zavést jasný a stabilní regulační mechanismus. 

PM: Kampaň pro novou „Blokovou výjimku“ trvala 

tři roky. Měl by být nezávislý trh, trh aftermarketu 

spokojen s novými pravidly? 

MV: Celkově dosažený výsledek lze bez pochyb po-

važovat za milník v evropských právních předpisech, 

které ovlivňující trh s  automobilovými opravy, díly 

a  servisem. Vezměte prosím na  vědomí, že původ-

ně v  roce 2007 Evropská komise plánovala zrušit 

všechny tyto předpisy a řídit tento sektor dle obec-

ných zákonů o hospodářské soutěži, které se použijí 

v  případech, jako jsou počítače, pračky, apod. Díky 

úsilí všech účastníků nezávislého trhu aftermarketu, 

máme nyní dva právní nástroje, které jsou v platnosti 

od 1. června 2010 - Nařízení Komise (EU) č.461/2010 

pro sektor motorových vozidel, doprovázená doplň-

kovými pokyny k vertikálním omezením v dohodách 

o prodeji a opravách motorových vozidel a distribuci 

náhradních dílů pro motorová vozidla. 

PM: Jaké nejdůležitější požadavky nezávislého 

trhu byly zavedeny do  nového zákona, nebo za-

chovány ze starého nařízení č.1400/2002?

MV: Velkým krokem vpřed pro naši organizaci bylo 

vysvětlení případů zneužívání záruky, a také posíle-

ní pravidel pro přístup k technickým informacím pro 

všechny nezávislé účastníky trhu. 

Jednou provždy dala Evropská Komise jasně naje-

vo, že záruky poskytované výrobcem vozidla, nesmí 

být v závislosti na použití náhradních dílů od výrob-

ce vozidla, nebo nesmí být podmíněno opravami 

a údržbou vozidel v autorizované síti, a to jak z hle-

diska záruční doby, tak i prodloužené. 

Pokud jde o  technické informace, Evropská komise 

vzala v  úvahu naše stanovisko, které jsme dlouhou 

dobu zastávali, a  zavedla zásadu, že právní předpi-

sy o hospodářské soutěži můžou odkazovat na více 

technických ustanovení, která upravují přístup k  in-

formacím o opravách a údržbě vozidel, které jsou ob-

saženy v ustanovení Euro 5 (pro osobní automobily 

a lehká užitková vozidla) a Euro VI (nákladní vozidla). 

PM: Na druhou stranu čeho nezávislý trh nedosáhl? 

MV: FIGIEFA s  členy sdružení, bojovala do  poslední 

chvíle o opravy v textu pozměňovacích návrhů, které 

s konečnou platností Komise přijala. Srozumitelnost 

a  zřetelnost právních předpisů má zásadní význam 

pro účastníky tohoto trhu, z nichž většina jsou malé 

a  střední podniky s  malou nebo dokonce žádnou 

právní vybaveností a znalostí. Proto jsme prosazovali 

formulaci o přístupu k dílům monopolů pro nezávislé 

distributory náhradních dílů. Bohužel přichází chvíle, 

kdy bude nutno tyto náležitosti vyřešit jednou pro-

vždy a uzákonit legislativu. 

Podobně bychom dali přednost tomu, aby problémy 

přístupu k technickým informacím nebyly začleněny 

jako doplňující důležité omezení o Blokové výjimce, 

což by bylo silným politickým signálem. I když jsme 

byli až do samého konce legislativního procesu velmi 

aktivní, nakonec Evropská komise náš návrh zamítla. 

Nicméně, v tomto případě to nepředstavuje problém 

z  technického hlediska. Důležité omezení tohoto 

typu patří do kategorie nařízení, které "by mohly být 

užitečné." Komise uvedla, že když výrobci automo-

bilů dosáhnout výrazného podílu (nad 30%) na trhu 

v  automobilových opravách a  servisování vozidel 

jejich značek, nebudou mít prospěch z tz. "Safe Har-

bor", o které říká Bloková výjimka. Proto jimi vystave-

né dohody by se měly řídit běžnými pravidly hospo-

dářské soutěže, a de facto v souladu s podmínkami 

přístupu k technickým informacím a zneužití záruky, 

které jsou obsaženy v pokynech. 

PM: Jak nový zákon ovlivňuje nezávislé účastníky 

trhu aftermarketu? 

MV: V  praxi nové nařízení potvrzuje a  posiluje 

ustanovení předchozí „Blokové výjimky (MVBER 

č.1400/2002). Nový právní rámec není žádnou revo-

lucí, měli bychom ho posuzovat spíše jako další krok 

v reálném procesu evoluce, jež mají napomoci dosaže-

ní účinné hospodářské soutěže na trhu aftermarketu.

PM: Tedy, nezávislé opravny získají snadnější pří-

stup k  technickým informacím? Budou náklady 

na tento přístup nižší než dříve? 

MV: Výslovný odkaz na předpis Euro 5 (osobní auto-

mobily a lehká užitková vozidla) a Euro VI (nákladní 

vozidla), podporované seznamem uvedeným v po-

kynech mají především rozptýlit pochybnosti, jaké 

technické informace musí být poskytnuty výrobci 

vozidel. Kromě toho Evropská komise vypracovala 

test, který v  budoucnu bude sloužit k  posouze-

ní, zda nové typy informací o  změnách struktury 

a  technologii vozidel jsou potřebné pro řádnou 

opravu a servis. Zde může jít například o elektronic-

ký přístup k historii servisování vozidla. Stanovené 

ceny by neměly odradit přístup k  technickým in-

formacím, tím do jaké míry nezávislý účastník trhu 

potřebuje jejich využití. 

PM: Jakým způsobem budou moci nezávislé servisy 

uplatnit svá práva ve vztahu k výrobcům vozidel? 

MV: V  této souvislosti se přístup Evropské komise 

změnil k lepšímu. Aniž bychom zabíhali do přílišných 

právních a  technických detailů, lze říci, že Komise 

zjednodušila postupy, díky kterým je možno skuteč-

ně fungovat a  rychleji uvalit sankce na  výrobce au-

tomobilů. Přesto doufáme, že jen jednoduchý dopis 

adresovaný výrobci automobilů, který jim připomíná 

obsah pokynů a nařízení Blokové výjimky, bude sta-

čit k  řešení většiny sporných a problémových situa-

cí. V  případě, že by toto nestačilo, Evropská komise 

formulovala jasná pravidla (a  to se nestává často) 

a bude pozorně sledovat dění na trhu aftermarketu, 

zejména v oblasti přístupu k technickým informacím 

a  zneužití záruky. Na  úrovni členských zemí budou 

stížností ze strany účastníků trhu příslušné národní 

orgány pro hospodářskou soutěž a konečné vyřešení 

sporu bude na obecních soudech. 

PM: Byly nějaké změny v  otázce "originální díly" 

a "díly srovnatelné kvality"? 

MV: Dovolte mi nejprve připomenout, že tyto defi -

nice byly zavedeny Evropskou komisí (také ve staré 

„Blokové výjimce“) s  cílem určit jaké náhradní díly 

franšízová síť výrobce automobilů může získat s ne-

závislého zdroje. Samozřejmostí je, že mohou volně 

zakoupit jakékoliv části nebo zařízení pro opravy, 

servis a údržba vozidla, pokud splňují zákonné po-

žadavky, zejména týkající se bezpečnosti výrobků 

a ochrany životního prostředí.

Současná pravidla zachovávají stejnou defi nici "ori-

ginálních dílů" jakou známe z  „Blokové výjimky“ 

MVBER č.1400/2002. 

Podle Evropské komise náhradní díly, aby mohli být 

považovány za  „díly srovnatelné kvality“, musí mít 

dostatečnou kvalitu, aby jejich použití nepoškodilo 

pověst autorizované sítě servisů. Důkazní břemeno, 

že díl nesplňuje tento požadavek, spadá na výrobce 

vozidla, který musí předložit příslušné důkazy. 

Podle této nové defi nice pojmu "díly odpovídající 

kvality" jako takový neznamená díl srovnatelné kva-

lity s  kvalitou dílů původně instalovaných ve  vozi-

dle. Díl může být v kvalitě srovnatelné s konkrétním 

sortimentem náhradních dílů, které dodávají výrob-

ci automobilů svým autorizovaným servisům a také 

díly „ekonomického sortimentu“ výrobce vozidla. 

PM: Má nové nařízení nějaký vliv na běžné majitele 

vozidel? 

MV: Majitelům vozidel poskytuje svobodu volby. Ev-

ropská komise chtěla zaručit spotřebitelům přístup 

k plnému rozsahu náhradních dílů pro své automo-

bily a  svobodnou volbu servisu, ve  kterých chtějí 

své automobily opravit a  servisovat, a  to i  během 

záruční doby.

PM: Chrání nové nařízení (nařízení plus odvětvové 

pokyny) dostatečně zájmy nezávislého trhu? 

MV: Ustanovení zní jednoznačně. Jsou možné po-

chybnosti nebo možný pokus o  jiný výklad práv-

ních předpisů ze strany výrobců vozidel. Nyní vše 

závisí na  provádění a  uplatňování nových před-

pisů na  trzích jednotlivých členských zemí. Nalé-

havě proto žádáme nezávislé účastníky trhu, aby 

monitorovali trh a  jejich sdružení aby oznámilo 

každou překážku a obtíže. Jedna věc je jistá - vý-

robci automobilů byli varováni, že příslušné or-

gány volné hospodářské soutěže budou mít tyto 

náležitosti pod dohledem. 

PM: Současná pravidla budou platit až do  roku 

2023. Jaké nejdůležitější úkoly dnes stojí před ne-

závislým trhem? 

MV: Pokroky v technologii vyžadují, aby se účastníci 

nezávislého trhu připravili na opravy a servis nových 

vozidel. S  ohledem na  zájmy organizace začleněné 

do  našeho sektoru, musíme pečlivě sledovat řešení 

prováděných výrobci vozidel s novými modely auto-

mobilů. Naším úkolem bude, aby na trh nevstoupila 

„uzamčená řešení“, která vyloučí účast nezávislého 

trhu. Například, naše pozornost se nyní zaměřuje 

na  služby související s  integrovaným informační 

systém pro dopravní nehody (služba eCall), který by 

mohl být kombinovaný s  jinými kroky a opatřeními 

(například dálková diagnostika vozidel) a potenciál-

ně ohrozit možnost uplatnění nezávislého trhu při 

následných opravách a servisování. 

Rozhovor byl veden v angličtině.

Zdroj:  Nová „Bloková výjimka“ - Mezník v evropské legis-

lativě [online] 2010. Dostupné na: www.cz.motofocus.eu
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www.contitech.de/aam

ContiTech Antriebssysteme GmbH

Phone +49 (0)511 938 71

aam@ptg.contitech.de

Preciznost, síla, bezpečí.

CONTI rozvodové řemeny

pro asijské automobily

Our drive – Your success

Komponenty pohonu jsou nejdůležitějšími 

řídícími elementy motoru. S ContiTech si můžete 

být naprosto jistí! Protože kromě prvotřídních 

produktů nabízíme i rozsáhlý servis.
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Německý malosériový výrobce Wie-

smann je mezi motoristy známou fi rmou. 

Postupně se začíná představovat i laické 

veřejnosti, v posledních letech rovněž 

na autosalonech v ČR. Dnes, šestnáct let 

od založení společnosti, přichází novin-

ka, která bude nabídce výrobce kralovat

Wiesmann je automobilka, jejímž mottem 

je exkluzivita. Všechna auta jsou z velké čás-

ti vyrobena poctivou ruční prací, ostatní je 

od BMW. Množství ruční práce se samozřej-

mě odráží v ceně, která je daní za opravdo-

vou exkluzivitu. Po světových silnicích jich 

nejezdí ani tisíc! Že si Wiesmann skutečně 

dává záležet na exkluzivitě a image, to 

musí být jasné každému při pohledu na to-

várnu a domovský showroom v Dülmene. 

Na střeše výrobních hal leží ohromný sala-

mandr, který je i znakem výrobce.

Automobilka začala s výrobou v roce 1993 

modelem Roadster s kódovým označe-

ním MF3. Kabriolet s retro tvary sdílel vět-

šinu komponentů s modely BMW. Po de-

seti letech a třech stovkách vyrobených 

kusů přišel facelift, tedy omlazený vzhled 

a nový motor. Pod kapotou 

se objevil řadový šestiválec z BMW M3 E46 

s výkonem 343 koní. S autem vážícím jen 

1 180 kilogramů dokázal slušně zacvičit. 

Vyrobilo se opět jen 300 kusů. 

V roce 2005 přibyl model MF4 s karosérií 

kupé, který ohromil zejména neskuteč-

ným tvarováním karoserie. Pokud řeknu 

krásné retro, jsem ještě stále dost daleko 

od skutečnosti. Přitažlivé tvary kupé GT se 

slovy popisují velmi těžko. Jisté je, že se již 

dnes jedná o nesmrtelné linie, které za ně-

kolik desetiletí budou lidé obdivovat stej-

ně, jako my dnes obdivujeme legendární 

Jaguar E-Type. S ním má ostatně více spo-

lečných znaků, než jen klesající střechu, či 

nekonečně dlouhou kapotu.    

Pod protáhlou kapotou se skrývá agregát 

pocházející opět z dílen BMW. Tentokrát se 

jedná o osmiválec s objemem 4,8 litru, kte-

rý se nachází například v modelu X5. Kupé 

přibralo i na váze, s výkonovou hmotností 

4,74 kW/kg však stále patří k tomu nejrych-

lejšímu, co potkáme na silnicích. Z dvojice 

modelů tvořilo nejrychlejší alternativu. Až 

do nedávné doby… 

Wiesmann totiž v roce 

2008 představil kupé 

GT s kódovým ozna-

č e n í m 

MF5. To 

v y c h á z í 

z původního kupé MF4, je však delší, širší, 

nižší a podstatně rychlejší. Konkrétně to 

znamená délku 4,30 m, šířku 1,95 m a výš-

ku pouze 1,17 m. Nárůst rozměrů a nový 

motor přispěly ke zvýšení hmotnosti - 

s váhou „až“ 1380 kilogramů je MF5 i nej-

těžším Wiesmannem. Oproti jiným „pěti-

setkoňovým mašinám“ je to však pořád 

lehká váha. Hmotnost se podařilo udržet 

na nízké hodnotě zejména díky hliníkové-

mu monokoku a použití kompozicových 

materiálů, jako je sklolaminát a karbon.  

Napsal jsem „pětisetkoňové mašiny“? Ach 

ano! Wiesmann GT MF5 má pohonnou 

jednotku opět od BMW. Tentokrát se jed-

ná o to nejlepší, co v Bavorsku vyrábějí. 

Pod nekonečně dlouhou kapotou tluče 

stejné srdce jako v bavoráckých modelech 

M5 a M6 – tedy dobře známý pětilitrový 

desetiválec. Ten disponuje špičkovým vý-

konem 373 kW (507 koní) a točivým mo-

mentem 520 Nm. S ním dosahuje „emef 

pětka“ extrémních dynamických hodnot: 

Sprint z 0 na 100 km/h zvládne za pouhé 

3,9 sekundy, výrobcem udávaná maximál-

ní rychlost je 310 km/h. Myslím, že není 

důvod těmto hodnotám nevěřit. Když si 

vydělíme poměr výkonu a hmotnosti, vy-

jde nám úžasných 3,7 kg/kW. Tato hodno-

ta dostává nejrychlejší ještěrku na stejnou 

úroveň s takovými auty, jako je Porsche 

GT2, či Ferrari 599 GTB Fiorano. 

S BMW M5 generace E60 sdílí Wiesmann 

také další komponenty pohonu. 

Točivý moment proudí 

z agregátu na zadní 

poháněnou 

nápravu 
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prostřednictvím sedmistupňové převo-

dovky SMG. Z M5ky jsou převzaté i někte-

ré elektronické systémy, jako DSC a prvky 

zabezpečení. Vpředu i vzadu je dvojitá 

lichoběžníková náprava, vzadu s vlečným 

ramenem. Pro lepší tuhost jsou obě ná-

pravy vyztužené horními rozpěrami. 

Salamandr jezdí na krásných discích od re-

nomované fi rmy BBS, konkrétně na typu RS 

GT s rozměry 8,5 x 19“ na přední, resp. 10 x 

19“, na zadní nápravě. Rozměry pneumatik 

jsou 245/40 ZR19 vpředu a 275/35 ZR19 

vzadu. Přední kola ukrývají mohutné brz-

dové kotouče o rozměrech 374 mm, zadní 

pak 370 mm. Překvapením je počet pístků. 

V době, kdy je šest či osm pístků u super-

sportů celkem běžná věc, jsou následující 

čísla až šokující. Přední brzdy totiž mají píst-

ky jen dva, vzadu je dokonce jen jeden! Po-

čet je samozřejmě vykompenzovaný jejich 

velikostí a dostatečnou plochou. 

Vzhled auta je neuvěřitelný. Auto je 

ohromně široké a „placaté“, v tučných 

blatnících se skrývají veliké brzdy a krás-

ná kola s průměrem devatenáct palců. 

MF5 si zachovalo ducha předcházejících 

modelů, při bližším pohledu však odha-

líme mnoho rozdílů. Mohutnější přední 

nárazník má rozměrnější otvory pro pří-

sun vzduchu k chladičům a sání a při-

byly rovněž otvory pro přístup vzduchu 

k předním brzdám. Maska ztratila kla-

sický chromový lesk a je nyní vyvedena 

v agresivní černé. Přední světlomety jsou 

nyní sdružené ve dvou kruhových těle-

sech. Boční otvory pro odvětrávání mo-

torového prostoru jsou nejen rozměrněj-

ší, ale i jinak tvarované a obsahují i boční 

směrové světlo. Nová jsou i zpětná zrcát-

ka s aerodynamičtějším tvarem. V zadní 

části byl recept podobný. Nové boční 

otvory pomáhají chlazení zadních brzd; 

difuzor a spoiler se starají o dostatek pří-

tlaku na poháněnou zadní nápravu. Vel-

mi nebezpečně působí dvojice centrálně 

umístěných výfukových koncovek.

V interiéru se oproti star-

šímu modelu MF4 mno-

ho nezměnilo. Stále je 

zde centrální umístění 

armády budíků, kvalitní 

zpracování a čalounění 

všeho, co se jen očalou-

nit dá. Místo tradiční lu-

xusní atmosféry vládne 

kokpitu sportovní duch. 

Lakování středového pa-

nelu barvou karoserie 

a anatomická sedadla to 

jen potvrzují. Novinkou 

jsou za volantem umís-

těná pádla převodovky 

SMG. 

Wiesmann je retro. MF5 

má v sobě zahrnuto 

mnoho moderních de-

signových prvků, které 

ho od klasických retro 

mašin odlišují. Stále 

však zůstává duchem 

kdesi v minulosti. To se 

však změní po nastar-

tování a probuzení bes-

tie pod kapotou. Stejně 

jako ostatní technika 

je i motor na špičkové 

úrovni a s jeho silou 

má MF5 potenciál vy-

třít zrak většině světo-

vých aut. Auta od bratří 

Wiesmannů se mi líbila 

na první pohled, no-

vým modelem továrna 

korunovala svou sna-

hu. Seznamte se s krá-

lem ještěrek..      

Ani vám už se nezdá po-

divné přirovnání „dravý 

jako ještěrka“?

Motor:

atmosférický, zážehový, vodou chlazený 

desetiválec BMW, uložený vpředu 

podélně, zdvihový objem 4999 m3, 

čtyři ventily na  válec, rozvod DOHC, 

kompresní poměr 12:1, maximální 

výkon 373 kW (507 koní) při 7  750 ot./

min., maximální točivý moment 520 Nm 

při 6 100 ot./min.

Pohon:

dvoukotoučová suchá spojka, sedmi-

stupňová sekvenční převodovka SMG, 

pohon zadních kol, zadní náprava se sa-

mosvorným diferenciálem. 

Podvozek:

nezávislé zavěšení všech kol na dvojitých 

lichoběžníkových nápravách, přední 

i zadní rozpěra.

Kola:

disky z  lehké slitiny BBS RS-GT, rozměr 

8,5 x 19“ vpředu, 10,0 x 19“ vzadu, pneu-

matiky Michelin Pilot Sport SP2 s rozmě-

ry 245/40 ZR 19 a 275/35 ZR 19.

Brzdy:

odvrtávané kotoučové brzdy s  vnitřním 

chlazením, na  přední nápravě kotouče 

374 x 36 mm a  dvoupístkové brzdiče, 

na  zadní nápravě kotouče 370 x 24 mm 

a jednopístkové brzdiče.

Rozměry/hmotnosti:

d x š x v – 4 300 x 1 950 1 170 mm, poho-

tovostní hmotnost – 1 380 kg, výkonová 

hmotnost – 3,69 kg/kW

Dynamické parametry:

zrychlení z  0 na  100 km/h – 3,9s; maxi-

mální rychlost – 310 km/h

Wiesmann GT MF5
rok výroby 2008
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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
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Jak fungují antiviry

Antivirový program je počítačový software, který slou-

ží k identifi kaci, odstraňování a eliminaci počítačových 

virů a jiného škodlivého software (malware). K zajiště-

ní této úlohy se používají dvě odlišné techniky:

�  prohlížení souborů na  lokálním disku, které má 

za cíl nalézt sekvenci odpovídající defi nici někte-

rého počítačového viru v databázi

�  detekcí podezřelé aktivity nějakého počítačového 

programu, který může značit infekci. Tato techni-

ka zahrnuje analýzu zachytávaných dat, sledování 

aktivit na jednotlivých portech či jiné techniky.

Úspěšnost závisí na  schopnostech antivirového 

programu a  aktuálnosti databáze počítačových 

virů. Aktuální virové databáze se dnes nejčastěji 

stahují z Internetu.

Historie

Jsou známa různá tvrzení o tom, kdo vlastně vymys-

lel antivirový software. Pravděpodobně první veřejně 

známé neutralizování rozšířeného viru byla prove-

dena evropanem Berntem Fixem na  počátku roku 

1987. Bernd Fix neutralizoval takzvaný Vienna virus. 

Na podzim roku 1988 vznikl také antivirový software 

jménem Solomons's Anti-Virus Toolkit (vydal Briton 

Alan Solomon). V prosinci 1990 bylo na trhu už de-

vatenáct jednotlivých produktů ke koupi, mezi nimi 

také Norton AntiVirus a VirusScan od McAfee.

S  dalšími zajímavými příspěvky k  nadějnému řešení 

detekce virů přišel pan Tippett, ambulantní doktor, 

který zároveň vedl počítačovou softwarovou fi rmu. 

Po přečtení článku o tom, že Lehighovy viry byly prv-

ní, které se vyvinuly, se Tippett zajímal o Lehigha a ptal 

se, jestli budou mít stejné charakteristiky virů jako ty, 

jež napadají lidi. Z  epidemiologického pohledu byl 

schopen říci, jak budou tyto viry napadat systémy 

v počítačích (Boot sektor byl zasažen tzv. Brain virem, 

.com soubory zase Lehigh virem a .com i .exe sobory 

virem jménem Jerusalem virus). Tippettova společ-

nost Certus International Corp poté začala vytvářet 

vlastní antivirové softwarové programy. V roce 1992 ji 

koupila fi rma Symantec Corp. a Tippett pro ně začal 

pracovat. Včleňováním softwaru vyvinul jeden z  nej-

známějších produktů Symantecu, Norton AntiVirus.

Metody

Virové slovníky / databáze

Při kontrole souboru antivirový program zjišťuje, 

zda se nějaká jeho část neshoduje s  některým ze 

známých virů, které má zapsány v databázi. Pokud je 

nalezena shoda, má program tyto možnosti:

�  pokusit se opravit / vyléčit soubor odstraněním 

viru ze souboru (pokud je to technicky možné)

�  umístit soubor do karantény (virus se dále nemů-

že šířit, protože ho nelze dále používat)

�  smazat infi kovaný soubor (i s virem)

K  dosažení trvalého úspěchu ve  středním a  dlou-

hém období vyžaduje virová databáze pravidelné 

aktualizace, které obsahují informace o  nových vi-

rech. Pokud je antivirový program neaktualizovaný, 

představují viry přinejmenším stejné nebezpečí, 

jako kdyby antivir v počítači vůbec nebyl! Uživatelé 

mohou sami zaslat svůj infi kovaný soubor výrob-

cům antivirových programů, kteří informaci o  no-

vém viru začlení do databáze virů.

Antivirový program fungující na  platformě databáze 

virů kontrolují soubory v  momentě, kdy je operační 

systém počítače vytvoří, otevře, zavře nebo je zasílá 

/ přijímá emailem. V takovém případě je virus možné 

zjistit ihned po přijmutí souboru. Nutno podotknout, 

že uživatel může naplánovat kontrolu celého systému 

(pravidelně, nebo na určitý čas). Lze tedy plánovat opa-

kované kontroly všech / části souborů, které se na jed-

notlivých discích nacházejí. Velmi často je antivirová 

kontrola naplánována ihned po startu počítače.

Ačkoli lze při kontrole za  pomoci virových databází 

virus spolehlivě zničit, tvůrci virů se vždy snaží být 

o  krok napřed v  psaní virových softwarů pomocí 

"oligomorfních", "polymorfních" a stále častěji "meta-

morfních" virů, které šifrují část sebe sama nebo jinak 

upravují vlastní kód jako metodu zamaskování před 

rozpoznáním virovými databázemi. Dalo by se říci, že 

jde o jakési dynamické mutace klasických virů, které 

není vždy jednoduché rozpoznat.

Nebezpečné chování

Metoda zjištění nebezpečného chování se oproti 

virovým databázím nesnaží najít známé viry, na-

místo toho sleduje chování všech programů. Pokud 

se takový program pokusí zapsat data do  spusti-

telného programu, antivirus například označí toto 

nebezpečné chování, upozorní uživatele a vyzve ho 

k výběru dalšího postupu.

Výhodu tohoto postupu zjišťování virů je v  tom, že 

i když je virus zcela nový, neznámý ve virových data-

bázích, může ho antivirový program snadno odhalit. 

Nicméně i tato metoda má své nevýhody. Stává se, že 

antivirový program hlásí spoustu falešných "nálezů" 

viru. To může mít za následek, že uživatel postupem 

času přestane vnímat ta "pravá" varování. Pokud tedy 

uživatel automaticky povolí pokračování programu, 

je jasné, že v takovém případě antivirus neplní dále 

svoji funkci varovat uživatele před možným nebez-

pečím. Z tohoto důvodu tento postup stále více mo-

derních antivirových programů opouští.

Další metody

Určité antivirové programy používají další typy heu-

ristických analýz. Například se může pokusit napodo-

bit začátek kódu každého nového spustitelného sou-

boru tak, že ho systém vyvolá ještě před přenosem 

do tohoto souboru. Pokud se program chová tak, že 

použije "samo-modifi kační" kód nebo se jeví jako vi-

rus (pokud například začne hledat další spustitelné 

soubory), můžeme předpokládat, že virus nakazil 

další spustitelné soubory. Nicméně i  tato metoda 

může hlásit falešné pozitivní nálezy.

Další metoda detekce virů se týká užití tzv. sandbo-

xu. Sandbox, neboli pískoviště, napodobuje systém 

a spouští .exe soubory v jakési simulaci. Po ukonče-

ní programu software analyzuje sandbox, aby zjistil 

nějaké změny, ty mohou ukázat právě přítomnost 

virů. Tato metoda může taky selhat a  to pokud 

jsou viry nedeterministické a  výsledek nastane 

za  různých akcí nebo akce nenastanou při běhu - 

to způsobí, že je nemožné detekovat virus pouze 

z jednoho spuštění.

Existují také antiviry, které varují uživatele před viry 

na  základě toho, jakého typu soubor je. Perspek-

tivní metoda, která si obvykle poradí s  malware je 

tzv. "whitelisting". Spíše než vyhledávání jen zná-

mého zákeřného softwaru tato technika předchází 

spouštění všech kódů kromě těch, které byly již 

dříve označeny jako důvěryhodné administrátorem 

(uživatelem). Navíc aplikace v  počítači, které jsou 

označeny jako malware, mají automaticky zakázá-

no spouštění, jakmile nejsou na  "whitelistu", tedy 

seznamu povolených programů. Dnes již existuje 

velké množství aplikací vytvořených velkými orga-

nizacemi, které jsou široce používané a  "whitelist" 

je tedy tvořen především administrátory, kteří soft-

ware rozpoznávají. Možné provedení této techniky 

zahrnuje nástroje pro automatické zálohy a white-

list procesy údržby.

Nejznámější antivirové programy

�  Avira antivirus – antivirus německé produkce, vydá-

ván v několika verzích včetně FREE verze ke stažení.

�  AVG (antivirový program) – antivirový systém 

od české fi rmy Grisoft. AVG prochází různými ne-

závislými testy, pravidelnými certifi kacemi a obdr-

žel řadu významných ocenění.

�  Norton AntiVirus – produkt fi rmy Symantec pro 

domácí uživatele

�  Symantec EndPoint Security – antivirové a  bez-

pečnostní řešení pro korporátní sféru

�  ESET NOD32 Antivirus – slovenský komerční anti-

virový program, který byl magazínem Virus Bulle-

tin již mnohokrát oceněn jako nejlepší antivir

�  McAfee Antivirus – klasický antivirový produkt

�  Kaspersky Antivirus – výrobek ruské společnosti 

Kaspersky Labs

�  avast! – český antivirový program od fi rmy ALWIL 

Software. Pro domácí nekomerční použití freewa-

re. Po nainstalování běží 60denní zkušební doba, 

po  které je nutno program zaregistrovat nebo 

zakoupit. Program pravidelně získává ocenění 

VB 100% magazínu. Je však i  držitelem ocenění 

SC Magazine, jako jediný zvítězil v obou částech 

soutěže (soutěž SC awards se dělí na  evropskou 

a americkou část).

Zdroj: Anglická verze Wikipedie
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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.:  566 521 155
 Fax:  566 522 074
 Mobil:  777 720 963

E-mail: velke.mezirici@intercars.cz

Inter Cars Zlín
Tř. T. Bati 533/1

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

E-mail: zlin@intercars.cz
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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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Bližší informace o podmínkách akce 
a celkovou nabídku bonusu získáte u 
obchodního zástupce nebo na kteréko-
liv pobočce Inter Cars.


