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Slovo úvodem

Vážení obchodní přátelé,

máme za sebou několik měsíců nádherného 
počasí, sluníčka, odpočinku u vody, na horách, 
sportovního nebo kulturního vyžití. Přestože toto 
období bývá většinou obdobím klidnějším, pro 
naši společnost tomu letos bylo jinak. V polovině 
července došlo k události zásadního významu 
nejen pro naši společnost, ale pro celý evropský 
aftermarket. 

Dne 13. 7. 2007 správní rady společností Inter Cars 
S.A. a JC Auto S.A. podepsaly dohodu o sloučení 
těchto dvou fi rem. Díky této fúzi se na evropském 
trhu motorovými díly značně posílí pozice Inter 
Cars S.A., který se v rozmezí 2 – 5 let plánuje stát  
největším dodavatelem náhradních dílů pro osob-
ní, užitková i nákladní vozidla v Evropě. V tomto 
čísle IC Journalu najdete kompletní tiskovou zprá-
vu týkající se této významné události.

V průběhu letních měsíců došlo k řadě význam-
ných událostí i v rámci našich aktivit na českém 
a slovenském trhu. Ať už to byla 100 členná výp-
rava VIP Clubu do Tunisu, adrenalinový víkend na 
vodě s VIP Clubem, přivítání nových členů do řad 
koncepce AutoCrew, zlomení československého 
rekordu ve sprintu na ¼ míli na tuningovém srazu 
v Mimoni a v Trenčíně nebo první série závodu In-
ter Cars GTR series ve hře Live for speed a také 
aktivity v rámci našeho projektu IC Family jako 

například Mezinárodní den dětí v Domůvku ve 
Strážnici či víkendový pobyt v Praze, který jsme 
pro děti z Domůvku uspořádali. 

Samozřejmě nemůžu zapomenout na v pořadí již 
7. ročník veletrhu Targi 2007, který je největším pod-
nikem svého druhu ve střední a východní Evropě 
a proběhl o víkendu 8. - 9. září v centrále naší 
společnosti ve Varšavě za účasti 170 dodavatelů. 
Během celého víkendu si cestu na veletrh Targi 
našlo opět více než 18 000 návštěvníků.

V projektu IC Family – podpory dětského domova 
ve Strážnici se nám podařilo do tohoto projektu 
zapojit další z našich obchodních partnerů a to 
jmenovitě společnosti Osram, Electroworld a 
Slovensko-českou obchodní komoru, jejíž členem 
jsme se v měsíci srpnu stali.
 
Přes tyto zásadní události pokračovaly přípravy na 
nadcházející zimní sezónu. V tomto roce chceme 
věnovat velkou pozornost projektu pneumatik, 
který jsme s velmi úspěšným výsledkem rozběhli 
již v loňském roce. Letos ještě výrazněji posílíme 
sklady všech našich poboček a zajistíme tak větší 
dostupnost pneumatik ve všech regionech, kde 
naše pobočky působí.

Na letošní zimní sezónu jsme pro Vás připravili řadu 
kampaní zaměřených právě na zimní produkty, ať 
už se jedná o speciální nabídku nemrznoucích 

směsí, baterií, pneumatik či opakování úspěšné 
kampaně Zimní balíček, která umožní Vám, našim 
zákazníkům, nakoupit zimní produkty již teď a za-
platit je až v roce 2008, to Vám umožní připravit se 
dostatečně na zimní sezónu bez jakékoliv fi nanční 
zátěže. O všech těchto kampaních budete 
podrobně informováni na stránkách tohoto čísla.

 
Věřím, že řadu těchto informací a pobídek shledáte 
zajímavými a spoluprací s naší společností získáte 
řadu konkurenčních výhod a budete tak moci 
maximalizovat svůj zisk.

Jménem celého týmu Inter Cars přeji úspěšné 
vykročení do druhé poloviny roku a úspěšnou 
zimní sezónu.

Tomáš Kaštil
Výkonný ředitel 

Inter Cars Česká a Slovenská republika
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Říjen - Kapaliny Listopad - Pne

10% bonus   +

při nákupu za 
  10 000 Kč

Příklady z nabídky:
Cartechnic - koncentrát nemrznoucí kapaliny 
do chladičů typu G11, 1:1, -36°C          CART999 1,5L              78,00*
Cartechnic - koncentrát nemrznoucí kapaliny 
do chladičů typu G12, 1:1, -36°C          CART999 CT 12 PLUS 1,5L        85,33*
4max - nemrznoucí směs do ostřikovačů, 
-22°C, 5L (s vůní)          1201-00-0006E                           23,-

zlatá známka

při nákupu za 
  10 000 Kč

Uniroyal MS Plus 5 165/70 R13 
Michelin Alpin A3 175/65 R14 
Dunlop SPWinterSportM3 185/60 R14 
Goodyear UG7 195/65 R15 
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Zimní pneumatiky 
a disky
Skvělá nabídka zim-
ních pneumatik.27

IC Kalendář
Nakupujte u nás 
a získejte 10% 
fi nanční bonus a 
zájezd do Číny.

Zimní balíček
Nakupujte dnes a 
zaplaťte až příští 
rok! 29
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Událost roku - Inter Cars S.A. a JC Auto S.A. sjednocují své síly

Běžně je prázdninová sezóna spojována s obdo-
bím, které se nemůže pochlubit událostmi většího 
rozsahu. V tomto roce se však druhá polovina 
července rozehřála jak doslova, tak i v přeneseném 
významu tohoto slova. Příčinou toho byla událost 
– jedna z důležitějších v branži motoristického 
dění. Dne 13. 7. 2007 správní rady společností 

Inter Cars S.A. a JC Auto S.A. podepsaly dohodu 
o sloučení těchto dvou fi rem. Ofi ciální oznámení 
o fúzi bylo představeno na tiskové konferenci, 
kterou zorganizovaly představenstva obou fi rem 
dne 16. 7. 2007 v hotelu Westin.
Další informace naleznete v tiskové zprávě na 
straně 4.

O víkendu 4. – 6. května 2007 proběhl na 
bývalém vojenském letišti v Hradčanech u obce 
Mimoň v pořadí již jedenáctý sraz příznivců 
tuningu. Letošní jarní ročník se svou velikostí a 
svým pojetím stal největším srazem tohoto typu 
v Česku. A protože naše společnost je mimo jiné 
dodavatelem tuningových dílů a příslušenství, 
nemohli jsme na tomto srazu chybět. 

Na našem prezentačním stánku mohli návštěvníci 

Nový československý rekord - Inter Cars a   
           Mimoňské války XI.

Stáj Jezdec Vozidlo Obsah Výkon Rychlost Čas

1. IC GRZEGORZ Staszewski Chevrolet Corvette Nitro 6,3l 1 000 k 244,735 km/h 9,184 s

2. IC MARCIN Blauth GMC Typhoon Biturbo 5,7l 1 400 k 223,713 km/h 9,927 s

3. IC WITOLD Karalow Honda Civic 1,6l 500 k 199,681 km/h 11,825 s

Pobočka Brno - 2. narozeniny
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Shell Helix Ultra Extra 5W-30 
- novinka na trhu
Rádi bychom Vám představili nový, z obchod-
ního i technologického hlediska velmi zajímavý 
produkt, který společnost Shell právě uvádí na 
trh i v České republice.
Jedná se o špičkový a technologicky unikátní 
plně syntetický motorový olej Shell Helix Ultra 
Extra 5W-30.

V čem spočívají výhody používání tohoto 
produktu?
Především v tom, že pokryje naprostou většinu 
servisních požadavků výrobců na motorový olej 
v běžném, ale především v „Longlife“ režimu 

výměn. Díky tomu je možné částečně snížit 
provozní a skladové náklady na olej, zvláště 
pokud klientela Vašich zákazníků není složena 
pouze z majitelů vozů jedné značky. Také se 
zjednoduší otázka volby správného motorového 
oleje.

Další výhoda je při pultovém prodeji jedno-
litrového balení oleje na dolívání zákazníkům 
- běžným motoristům. Ti ve spojení s prestižní 
značkou motorových olejů Shell Helix vnímají 
jistotu správného výběru motorového oleje velmi 
pozitivně.

Shell Helix Ultra Extra je olej typu „low SAPS“, 
tj. olej s nízkým obsahem sulfátového popela, 
fosforu a síry vyvinutý pro nové vznětové mo-
tory s částicovými fi ltry i pro zážehové motory 
s katalyzátory. Zajišťuje maximální regeneraci a 
ochranu motoru až do příští výměny. 

Shell Helix Ultra Extra je zajímavý produkt 
společnosti Shell, který osloví mnoho stávajících, 
ale hlavně i “budoucích” zákazníků společnosti 
Inter Cars. 
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Nejdůležitějšími mezníky v rozvoji a expanzi 
naší společnosti na český automobilový trh jsou 
vždy okamžiky otevření další nové pobočky In-
ter Cars. Právě tak tomu bylo v polovině roku 
2005, kdy přibyla v pořadí již čtvrtá pobočka 
Inter Cars v Brně, a proto bylo 10. 8. 2007 co 
oslavovat. Brněnská pobočka slavila dva roky 
svojí působnosti. 

Ještě jednou tedy velká gratulace všem 
“brňákům” k jejich dvouletému výročí a 
samozřejmě přání, aby fungování pobočky, její 
standardy, poskytované služby, úroveň a nasa-
zení vždy byli na tak vysoké úrovni, jako je tomu 
právě teď. Dále přejeme mnoho prodaných 
náhradních dílů, málo reklamací a v neposlední 
řadě spokojenou a stabilní budoucnost v pra-
covním, ale samozřejmě i osobním životě. 

www.verastudio.cz

shlédnout prodejní výstavu tuningových dílů, 
autopříslušenství a motopříslušenství. Skvělou 
kulisou naší prezentace se stal klasický ame-
rický tahač Kenworth a zejména tři závodní 
speciály, které se chtěly během víkendu pokusit 
o překonání českého rekordu v závodě ve sprin-
tu na ¼ míle. Útok byl nakonec více než úspěšný 
a polský pilot Grzegorz Staszewski se svou 
Corvettou - sponzorovanou naší společností 
– dosáhl ve sprintu na ¼ míle času 9,184s, čímž 

stanovil nový český, polský i osobní rekord. V 
duchu vítězného hattricku společnosti Inter Cars 
se neslo i vyhlášení výsledků sprintu v kategorii 
„Speciál“ v níž se na prvních třech místech umís-
tili piloti závodního týmu společnosti Inter Cars. 

O naší společnosti bylo na Mimoňských válkách 
opravdu hodně slyšet a také vidět, a proto 
věříme, že se brzy opět setkáme na některém 
z dalších srazů. 

Výsledky závodu ve sprintu na ¼ míle v kategorii Speciál:

Targi 2007 - veletrh automobilových dílů

Jaké tento olej splňuje servisní požadavky?
VW  [504 00 / 507 00 / 505 00 / 502 00 / 503 00 / 503 01 / 506 00 / 506 01]
(schválen pro všechny vozy VW a Audi kromě motorů V10 a motorů TDI před rokem 2000 - pro tyto motory používejte Shell Helix Ultra VA, který splňuje VW 505 01)

Mercedes-Benz  [MB 229.51, 229.31]
BMW  [Longlife – 04]
Renault  [předepisuje specifi kaci ACEA C3 pro výměnu oleje u nejnovějších dieselových motorů s částicovým fi ltrem]
Citroën a Peugeot [předepisuje specifi kaci ACEA C2 pro výměnu oleje u nejnovějších dieselových motorů s částicovým fi ltrem]
ACEA - C2, C3 (A3, B3, B4)

Diagnostické zařízení DELPHI

Nově jsme do naší nabídky zařadili i diagnostické 
zařízení DS100E od společnosti DELPHI včetně 
diagnostického softwaru. Toto zařízení vyniká 
svou kompaktností, jednoduchostí ovládání, 
disponuje technologií Bluetooth a upgrade je 
možné provádět jednoduše přes USB port. 
Nabízí pokrytí přes 22 000 modelů automobilů 
od více než 40 výrobců a licence je časově 

neomezená. Z mnoha funkcí diagnostického SW 
vybíráme: eOBD, OBD / OBDII, načítání a ma-
zání diagnostických chybových kódů, aktuální 
údaje, aktivace, zápis do ECU, reset servisní sig-
nalizace. V balení získáte: PDA HP iPAQ hx2110 
Pocket PC, VCI komunikační modul s eOBD ka-
belem, USB kabel, OBD diagnostické kabely. To 
vše za cenu 47 800 Kč bez DPH.

4max - vodní pumpy

Novinkou v sortimentu 4max je rozšíření nabíd-
ky vodních pump. Do této nabídky byly přidány 
nové indexy pro západní, ale také asijské vozy. 
Asijské vozy se stávají v České republice i na 
Slovensku stále oblíbenějšími, což dokládají 

ofi ciální přehledy registrovaných automobilů. 
Společnost Inter Cars samozřejmě tento trend 
sleduje a proto přichází s nabídkou vodních 
pump 4max nejen pro evropská vozidla, ale také 
pro vozidla asijské produkce.

V současné době obsahuje nabídka vodních 
pump 4max více než 260 indexů za velmi atrak-
tivní ceny. Začátek indexu 4max vodních pump 
řady PROFILINE je: 0212-01-…..

C.E.I. - budoucnost zrozená v minulosti

Vážení čtenáři,  je mou milou povinností seznámit 
vás s novinkou v našem sortimentu. Za poslední 
měsíc se C.E.I. stalo opravdovým prodejním 
trhákem. 
C.E.I. bylo založeno v roce 1969 jako výrobce 
převodovek a diferenciálů. Po více než 35ti 
letech existence se snaží být inovativní a dělat 
převodovky a díly do převodovek netradiční, 
přičemž nejvíc čerpá ze zkušeností z výroby. 
Každý den se v C.E.I. zpracují tuny surového 
materiálu, tvaruje se  pod dohledem špičkových 
techniků, kteří mají za úkol, stejně jako v 

předešlých letech, dosáhnout takové kvality,
která bude srovnatelná s originální částí, v 
některých případech dokonce lepší. V průběhu  
let díky odhodlání získali vedoucí pozici v sek-
toru aftermarketových převodovek, diferenciálů 
a dílů do převodovek. C.E.I. vyváží  produkty do 
více než 65 zemí napříč 5ti kontinenty. 
Centrála a továrny se nachází v industriální části 
Bologni. Kvalita vyžaduje pečlivou inspekci 
každého výrobního procesu ze směsi surového 
materiálu přes mechanické zpracování až do 
označení a balení. C.E.I. se snaží udržovat neu-

stálý dohled nad výrobou, aby zajistila produkci 
technicky správných produktů. 
Všechny  procedury jsou organizované, pláno-
vané a nařízené speciálním počítačovým cen-
trálním systémem (MRP), který diktuje časování 
a metody výroby. Cílem C.E.I. je vyrábět vysoce 
kvalitní součástky a označení “Made in Italy” s 
kvalitou a příznivou cenou. 
Prodej sortimentu C.E.I. jsme se rozhodli v 
říjnu podpořit akcí – za obrat 10 000 Kč lahev 
Jacka Danielse a za 15 000 Kč dvě lahve. Více 
najdete na str. 44.
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Ve dnech 8. - 9. září 2007 se nedaleko Varšavy v 
areálu centrály společnosti Inter Cars uskutečnil 
v pořadí již 7. ročník tradičního veletrhu automo-

bilových dílů, nářadí a vybavení servisů - Targi. 
Pro tento účel zde bylo vybudované po dobu 
těchto dvou dnů “veletržní městečko”. Targi - 
veletrh organizovaný společností Inter Cars patří 
mezi nejstarší svého druhu na polském trhu.

Návštěvníci, kterých bylo letos více jak 18 000 
měli možnost shlédnout expozice více než 150 
největších světových výrobců a dodavatelů 

náhradních dílů pro osobní a nákladní automobily, 
výrobců pneumatik, motocyklů, návěsů, dílů pro 
tunning, vybavení servisů atd. Pro návštěvníky 
byla připravena celá řada odborných seminářů 
a školení a velmi zajímavý zábavný doprovodný 
program. Podrobnější reportáž z Targů a z cesty 
celé 120 členné české “výpravy” speciálním 
vlakem, přineseme v příštím vydání Journalu.



 Inter Cars S.A. a JC Auto S.A. sjednocují své síly 
- tisková zpráva
Běžně je prázdninová sezóna spojována s obdo-
bím, které se nemůže pochlubit událostmi většího 
rozsahu. V tomto roce se však druhá polovina 
července rozehřála jak doslova, tak i v přeneseném 
významu tohoto slova. Příčinou toho byla událost 
– jedna z důležitějších v branži motoristického dění. 
Dne 13. 7. 2007 správní rady společností Inter Cars 
S.A. a JC Auto S.A. podepsaly dohodu o sloučení 
těchto dvou fi rem. Ofi ciální oznámení o fúzi bylo 
představeno na tiskové konferenci, kterou zorgani-
zovaly představenstva obou fi rem dne 16. 7. 2007 
v hotelu Westin. První ofi ciální informace o podep-
sané dohodě byly publikovány v sobotní burzovní 
zprávě. Na setkání, kam byli pozváni představitelé 
sdělovacích prostředků a největší partneři obou 
fi rem, byly předloženy veškeré výhody plynoucí 
ze spojení fi rem Inter Cars S.A. a JC Auto S.A., 
a také byla prezentována vize rozvoje a růstu do 
budoucna. V dohodě se společnosti shodly na 
tom, že spojení bude provedeno dle sb.zák.492 
1§ odst.1 o obchodních společnostech (sloučení 
převzetím), tj. přenesení celého majetku JC Auto 
S.A. na Inter Cars S.A., výměnou za akcie, které 
Inter Cars S.A. předá akcionářům JC Auto S.A. 
(akcie sloučení). Strany se dohodly, že za každé 4 
akcie JC Auto S.A. bude vydána 1 akcie sloučení 
(výměnná parita). Výměnná parita bude potvrzená 
v plánu sloučení. Pro potřeby tohoto plánu bude 
účetní hodnota JC Auto S.A. vyčíslená ke dni 
1. 7. 2007 a návrh na ohlášení plánu sloučení bude 
podán do 31. 8. 2007. Díky této fúzi se na evrop-
ském trhu s motorovými díly značně posílí pozice 
Inter Cars S.A., který v rozmezí 2 – 5 let plánuje 
stát se největším dodavatelem náhradních dílů pro 
osobní, užitková i nákladní vozidla v Evropě a jeho 
podíl na polském trhu s náhradními díly vzroste o 
více než 25%.

„Je to dobrá zpráva především pro naše stávající 
i budoucí klienty, a také pro naše akcionáře“ – říká 
Krzysztof Oleksowicz předseda správní rady a 
také vlastník největšího balíku akcií Inter Cars 
S.A. „Do dneška, jsme si tvrdě konkurovali stálým 
rozšířováním nabídky – Inter Cars o náhradní díly 
asijských vozů, a JC Auto o tytéž nabídky pro ev-
ropská vozidla. Dnes, kdy jsme sloučili naši nabíd-
ku, budou mít klienti přístup k plnému sortimentu, 
a také jim nabídneme nejlepší ceny na trhu. Kromě 
toho značně naroste hodnota společnosti, což má 
nemalý vliv na hodnotu akcií, jejímiž vlastníky jsou 
naši akcionáři“ – dodává Krzysztof Oleksowicz.

„JC Auto S.A. je v Polsku na vedoucí pozici, jako 
dodavatel náhradních dílů pro japonské a korejské 
automobily. Nemohli jsme však dohnat náskok In-
ter Cars S.A. v oblasti náhradních dílů pro evrop-
ská vozidla. Tento závod, který nedával rozumný 
smysl bylo třeba ukončit, a to co možná nejlepším 
způsobem, aby vyhovoval akcionářům obou 

společností. To jsme také učinili“ – dodává Jerzy 
Grabowski člen správní rady a hlavní akcionář JC 
Auto S.A. 

Inter Cars S.A. nemá v úmyslu nahradit znak JC 
Auto vlastním logem. Tento znak bude součástí 
skupiny Inter Cars a má se ztotožňovat s nabídkou 
náhradních dílů pro japonská a korejská vozidla. 
Stejně tak se nebude zasahovat do stávajících 
pracovních kádrů. Spojení společností nepovede 
k redukci pracovních míst v žádné z nich.
 
„Chci uklidnit pracovníky JC Auto, a taktéž i Inter 
Cars. Nemíníme nikoho propouštět. Právě naopak 
– chceme rozvíjet prodejní síť, abychom byli více 
konkurenceschopní v každém ohledu. JC Auto 
je značkou, na které nám záleží, a značka to jsou 
lidi – perfektní odborníci, kteří postavili tuto fi rmu. 
Vznik tak velkého organismu si žádá práci celého 
kolektivu stejně tak ze strany Inter Cars, jak i JC 
Auto. Klademe si za cíl být číslem jedna v Evropě a 
k tomu je třeba kvalifi kovaných pracovníků“ – říká 
Krzysztof Oleksowicz – předseda správní rady In-
ter Cars S.A.
 

Představenstvo se domnívá, že efektem spolu-
práce vyplývajícím ze spojení obou fi rem bude 
snížení nákladů o přibližně 35 až 40 mln. PLN 
ročně. Bude to výsledkem sjednocení IT systémů 
Inter Cars a JC Auto. Zjednodušení je dáno už tím, 
že obě fi rmy pracují ve stejném počítačovém sys-
tému. Dalšími efekty spolupráce bude optimali-
zace logistických systémů, zvýšení produktivi-
ty obou distribučních sítí, lepší využití skladových 
prostorů a také zkrácení doby dodání k zákazníko-
vi. Budou prováděny společné marketingové akce 
pro stávající zákazníky obou fi rem. Není také od 
věci silnější pozice pro jednání s dodavateli. To vše 
povede nejen k dynamickému nárůstu obratů, ale 
především k nárůstu rentability a zisku skupiny In-
ter Cars S.A. Obě fi rmy vlastní značky, využívající 
nezávislá servisní střediska. V případě Inter Cars 
S.A. je to AutoCrew, Q-SERVICE, Q-SERVICE 
truck a Q-SERVICE Motor Sport, 
JC Auto S.A. je zase majitelem 
loga Perfect Service. Výsledkem 
je největší síť nezávislých servisů v 
Polsku, jež slučuje více než 1000 
servisních středisek.
Tržní hodnota obou společností ke 
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Informace pro Vás

Základní čísla po fúzi:
burzovní hodnota ke dni 13.7.2007 2 068 mln PLN
počet akcií 13 696 100
příjmy v roce 2007 (prognóza Motofocus) 1 620 mln PLN
příjmy v roce 2008 (prognóza Motofocus) > 2 000 mln PLN
zaměstnanost (ve skupině s pobočkami) 3 500 zaměstnanců

� Začnu používat k vyhledávání zboží 
 IC_Katalog 

� Uspokojím tak zákazníky všech cenových kategorií 
 a nenechám žádného zákazníka odejít bez zakázky, 
 tím zvýším své tržby.

� Hledáním v jednom katalogu ušetřím čas, a tedy i pe-
 níze.

� Pro zjišťování cen, zaměnitelností 
 a on-line dostupnosti na skladech budu 
 používat IC_Katalog
� Ušetřím peníze za telefon a budu mít přitom on-line 
 přístup do systému Inter Cars.

� Ušetřím peníze i čas, který musím trávit čekáním, než 
 mi u jiných dodavatelů zvednou telefon.

� Pro tvorbu objednávek a jejich 
 odeslání k dodavateli budu používat 
 IC_Katalog
� Ušetřím peníze za telefon, případně fax.

� Ušetřím peníze i čas, který musím trávit čekáním, než 
 mi u jiných dodavatelů zvednou telefon.

� Pro tvorbu zakázkových listů budu 
 používat IC_Katalog
� Ušetřím čas při tvorbě zakázkového listu, protože ve 
 stejném software mám i kompletní databázi dílů 
 a cen.

� Ušetřím čas při tvorbě objednávky ze zakázkového 
 listu, protože ve stejném software mám i modul 
 objednávání.

� Ušetřím peníze za software pro tvorbu zakázkových 
 listů.

� Zvýším image svého servisu.

� Díly, které doobjednávám na sklad, 
 budu objednávat jednou týdně, a to 
 v pondělí
� Pondělí je Dnem Inter Cars, a tudíž na dílech nakoupe-
 ných v pondělí vydělám o 5% víc.

� Díly různých značek, které nakupuji od 
 více dodavatelů, začnu nakupovat 
 v Inter Cars
� Většinu značek známých na trhu najdu v nabídce 
 Inter Cars.

� Vyhledáváním zboží, zaměnitelností, cen a dostup-
 ností v jednom katalogu (IC_Katalog) výrazně zrych-
 lím tempo obsluhy a ušetřím tím hodně času.

� Tak začnu na jednom místě dělat větší obrat než jsem 
 dosud dělal u více dodavatelů. 

� Tím získám mnohem zajímavější rabatové podmínky. 

� A tak se stanu členem VIP Clubu IC:
� Tím získám možnost zúčastnit se:
 “Poznávacího zájezdu do exotické Číny”, 
 “Dovolené v Maroku”,
  “Lyžování v Alpách”.

Každé p  ndělí 

 Pondělí  
 Ú

terý  
Středa  Čtvrt

ek 

 
 P

át
ek

  
  
So

bo
ta

  Neděle

snížení cen o 5%
Speciální 5% snížení maloobchodních cen platí pro zboží zakoupené nebo objednané každé pondělí. V akci „Den Inter Cars“ je zahrnut kompletní sortiment automobilových dílů spol. Inter Cars Česká 
republika s.r.o. Akce “Den Inter Cars” se nevztahuje na produktové skupiny zboží zahrnuté v akci IC Kalendář 2007. Podrobnější informace o této akci jsou k dispozici na jakékoliv naší pobočce.

Brno, Šmahova 111, Tel.: 545 421 601, Fax: 545 421 600, brno@intercars.cz - České Budějovice, Okružní 7,
Tel.: 387 222 393, Fax: 387 420 294, ceske.budejovice@intercars.cz - Hradec Králové, Na Rybárně 1700, 
Tel.: 495 220 419, Fax: 495 510 702, hradec.kralove@intercars.cz - Olomouc, U Cukrovaru 13, Tel.: 585 150 355,
Fax: 585 313 456, olomouc@intercars.cz - Ostrava, Vratimovská 659, Tel.: 596 237 386, Fax: 596 237 334, 
ostrava@intercars.cz - Plzeň, Majerova 7, Tel.: 377 449 153, Fax: 377 447 178, plzen@intercars.cz - Praha I,
Za Mototechnou 1375/7, Tel.: 251 616 779, Fax: 251 618 265, praha@intercars.cz - Praha II, Vídeňská 452, 
Tel.: 244 400 005, Fax: 244 400 190, praha.vestec@intercars.cz - Zlín, Tř. T. Bati 533/1, Tel.: 577 616 500, 
Fax: 577 616 509, zlin@intercars.cz

dni 13. 7. 2007 byla 2.068 mln PLN s počtem 
3 500 zaměstnanců na všech pobočkách.

INTER CARS S.A. – základní informace
Inter Cars S.A. je největším dodavatelem náhrad-
ních dílů pro osobní, užitková a nákladní vozidla ve 
střední Evropě. Od května roku 2004 je společnost 
zapsána na Varšavské Burze prodeje akcií. Firma 
si předsevzala být nejen vedoucí společností ve 
střední Evropě, ale chce se stát největší společností 
dodávající náhradní díly v Evropské Unii. 
Strategie Inter Cars je tvořená a realizována s 
podporou vytváření nejvyšších standardů obsluhy 
zákazníka a zajištění pro něj co největšího výběru 
náhradních dílů pro všechny značky vozidel. Velmi 
dobře postavená distribuční síť a nejlíp rozvinutá 
logistika svázaná s největší nabídkou sortimentu 
zboží, to jsou vlastnosti, jež upřednostňují Inter 
Cars ve srovnání s konkurencí. Inter Cars má 91 
poboček v Polsku a 29 za hranicemi státu (Čechy, 
Slovensko, Ukrajina, Litva). Inter Cars S.A. je vlast-
níkem značky Q-SERVICE, kterou využívá 407 
nezávislých servisních středisek, a také má licenci 
na rozvoj celoevropské servisní sítě AutoCrew, 
která sdružuje zatím 59 servisních středisek v Pol-
sku a v Čechách.
V roce 2006 konsolidované příjmy skupiny Inter 
Cars S.A. poprvé v dějinách překročily částku 
miliardu PLN – 1.012 mln PLN.

JC AUTO S.A. – základní informace
JC Auto S.A. je dodavatelem náhradních dílů pro 
asijské i evropské vozy. Je zapsána na Varšavské 
Burze prodeje akcií od roku 2004. JC Auto je 
třetím dodavatelem na polském trhu pokud jde 
o obraty, ale je stálicí na prvním místě, jako do-
davatel náhradních dílů pro japonské a korejské 
automobily. JC Auto má v Polsku 22 poboček, 
17 distributorů a 10 prodejních partnerů. JC Auto 
má 100% podíl v 5 zahraničních společnostech, 
v Čechách, Maďarsku, Chorvatsku, Belgii a v Itálii.
Společnost neustále rozšiřuje nabídku pro ev-
ropská vozidla, a také vytváří speciální projekty - 
vysokozdvižné vozíky, nářadí a vybavení dílen. Má 
mezi distributory největší síť (500) partnerských 
servisních středisek sjednocených pod názvem 
Perfect Service.

Konsolidované příjmy z prodeje v roce 2006 byly 
více než 270 mln PLN a prognóza na rok 2007 
předpokládá nárůst na 330 mln PLN při zisku 
netto vyšším než 11,3 mln PLN.
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Jak mohu jednoduše začít víc vydělávat?Jak mohu jednoduše začít víc vydělávat?

Je to tak jednoduché, tak proč si neužívat život s námi?Je to tak jednoduché, tak proč si neužívat život s námi?



Prodejní tip

VATOIL - úspěšná novinka pro všechny

Pro mnohé z Vás není žádnou novinkou, že 
portfolio olejů společnosti Inter Cars se rozšířilo 
o další přírůstek, a sice o oleje VAT. Pro ty, kteří 
se ještě s naší nabídkou důkladně neseznámili, 
jsme připravili krátké představení a výběr z na-
bídky olejů VAT.
Renomovaný výrobce VATOIL není žádný ben-
jamínek na trhu s oleji. Vždyť má již 25 letou 
tradici.  Společnost VATOIL byla založena v roce 
1982 a od té doby se specializuje na výrobu olejů 
a maziv pro motorová vozidla. Na českém trhu si 
již vybudovala rozsáhlou síť stálých zákazníků, 
jejichž řady se neustále rozšiřují. Tento trend, 

Výběr z nabídky:

SynGold 5W40: 
Plně syntetický motorový olej 

API SM/CF ACEA A3/B4/C3 MB 229.51 
VW 502.00/505.00/505.01 BMW LongLife ‘04 
Ford WSS-M2C 917-A

SynTech 10W40: 
Polosyntetický motorový olej

1L API SL/CF ACEA A3/B4 MB Blatt 229.1 
VW 500.00/505.00 BMW List ‘Special Oil’

SynTruck UHPD 10W40: 
Syntetický motorový olej

API CF, ACEA E7/E5/E4, MB 228.5, M 3277, VDS-2, 
Type I, RXD

SynTrag GL-5 75W90: 
Syntetický převodový olej pro man. převodovky

GL-5 75W-90 1L API GL-5 MIL L-2105D

který není specifi cký pouze pro Českou repub-
liku, je důkazem prémiové kvality značky VAT. 
Nejmodernější technologie výroby zajišťují 
vynikající jakost základních olejů a zušlechťujících 
aditiv. Důkazem jsou například testy fi rem VW 
Group, BMW a Mercedes-Benz. Oleje VAT 
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Prodejní tip

Malý tester s velkým výkonem
pro diagnostiku řídicích jednotek
Bosch KTS 200

Optimální tester pro každý autoservis
• Kompletní diagnostika řídicích jednotek 
• Spolehlivá identifikace vozidla, rozsáhlé pokrytí trhu 
• Nové jednoduché ovládání pomocí menu 
• Zvlášť výhodný pro rychlé servisní úkony jako je servis oleje, 

pneuservis, servis světel apod. 

Více informací získáte na www.bosch-KTS200.com

Novinka!

Intercars_08-2007.indd 2 13.8.2007 11:17:54

2. Olejová pumpa DELMET 2. Olejová pumpa DELMET 
k soudku oleje VATk soudku oleje VAT

ZDARMA!ZDARMA!

Olejová pumpa 
v hodnotě 928 Kč.

Nakupte u společnosti Inter Cars
60 litrový soudek polosyntetického

nebo syntetického oleje VAT

nebo jakýkoliv 210 litrový sud 
oleje VAT a získejte 

olejovou pumpu DELMET 
ZDARMA.

Akční nabídka platí do vyprodání zásob, nejpozději však do 31. 10. 2007!

splňují, dokonce i převyšují nejnáročnější kritéria 
americké jakostní klasifi kace API a evropské 
ACEA.
V sortimentu  VATOIL naleznete oleje a speciální 
maziva pro motory, převodovky a hydraulické 
systémy osobních i nákladních automobilů.

1. Oleje VAT 4+1 zdarma1. Oleje VAT 4+1 zdarma
Akční 5l balení za cenu 4l balení!Akční 5l balení za cenu 4l balení!
Při koupi 4 litrů oleje VAT získávátePři koupi 4 litrů oleje VAT získáváte

1l oleje navíc = 1l oleje navíc = dalších 25% zdarma!dalších 25% zdarma!



Pobočka Plzeň
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Jaroslav Průcha
manažer pobočky
mobil: 
(+420) 602 642 104

Jiří Landkamr
prodavač 
mobil: 
(+420) 602 185 771

Vladislav Vnouček
vedoucí skladu
mobil:
(+420) 377 449 153

Radek Brada
vedoucí prodejny
mobil: 
(+420) 602 185 771

David Balvín
obchodní zástupce
mobil: 
(+420) 602 275 523

Karel Brož
obchodní zástupce
mobil: 
(+420) 724 974 192

Marek Mencl
obchodní zástupce
mobil: 
(+420) 724 201 877

Věra Němcová
pokladní
mobil: 
(+420) 602 185 771

INTER CARS Plzeň
Majerova 7, 301 00  Plzeň
Tel.:  (+420) 377 449 153 
 (+420) 377 444 319
Fax:  (+420) 377 447 178
E-mail:  plzen@intercars.cz

Jako vždy i v tomto čísle Journalu bychom 
vám rádi představili naší pobočku. Tentokrát 
se zaměříme na oblast západních Čech, 
konkrétně na město Plzeň.

V Plzni zahájila pobočka svou činnost v dub-
nu 2006 a byla tehdy v pořadí již sedmou 
pobočkou v České republice.

Plzeňská pobočka společnosti Inter Cars 
Česká republika s.r.o. je další oázou pro mo-
toristu, který potřebuje náhradní díl, doplněk a 
nebo dobrou radu, která v mnoha případech 
ušetří peníze a zabrání dalším možným 
komplikacím popřípadě i škodám. Ptáte se 
jakým škodám? Málokdo je vybaven tech-
nickými znalostmi a informacemi, které jsou 
v dnešním přetechnizovaném světě  nezbytné 
pro identifi kaci a nebo lokalizaci problému 
na vozidle. To, že něco například „tluče“ na 
přední nápravě, nemusí být zrovna tím, že je 
poškozený tlumič pérování, nebo kulový čep 
ramene atp. Vyškolený personál a technický 
software napomůžou tyto závady rychle určit 
a nabídnout nejlepší řešení – díly, které jsou 
jak cenově, tak kvalitativně správné pro daný 
typ a značku vašeho vozu. Vyhnete se tak 
zbytečným nákladům za opravu a díl, který ve 
skutečnosti vadný není. Pobočka spolupracuje 
i s řadou významných obchodních fi rem a 
autoservisů, které se nacházejí v této oblasti, a 
tak se určitě hodí i dobrá rada, který autoservis 
je ten pravý pro montáž náhradních dílů, nebo 
doplňků. 

Paleta pro výběr značky nebo sortimentu je 
opravdu velmi pestrá. Pobočka v Plzni dis-
ponuje více než 18 000 položkami zboží na 
ploše 1100m2, což v západočeském regionu 
řadí tento sklad mezi největší distribuční cen-
tra. V nabídce jsou náhradní díly pro osobní a 
nákladní automobily, motocykly a na své si zde 
přijdou i ti, kteří svůj vůz chtějí různě vylepšit 
nebo upravit. Aktuální nabídka společnosti In-
ter Cars je více než 950 tisíc položek a blíží se 
okamžik, kdy také díky fúzi se společností JC 
Auto S.A., přesáhne magické číslo „jednoho 
milionu“. Tento fakt řadí naši společnost na 
špičku v E.U. 
 
Ke komunikaci se zákazníky využívá pobočka 
několik způsobů. Samozřejmostí jsou osobní 
návštěvy vyškolených obchodních zástupců, 
kteří informují o novinkách, prodejních ak-
cích a o všem podstatném tak, jak je to dnes 
v obchodním styku nezbytné. Další způsob, 
který je u klientů velmi oblíben, je elektronický 
obchod přes IC_Katalog. Tento softwarový 
produkt umožňuje vyhledat potřebný díl, zjis-
tit jeho dostupnost, maloobchodní i velko-
obchodní cenu a přes internet vytvořit objed-
návku, která se zobrazí přímo v systému Inter 
Cars ihned po odeslání. Takto objednané zboží 
je okamžitě rezervováno a po vyskladnění 
připraveno k distribuci.  
 
Dodávky zboží přímo k zákazníkům jsou rea-
lizovány několikrát za den. Propracovaný 
distribuční systém  zajišťuje pravidelné inter-
valy a umožňuje tak všem velikou příležitost, 

využít velký skladový potenciál, který se 
prostřednictvím plzeňské pobočky nabízí. 
V naléhavých případech v okruhu 20 km  je 
možné dohodnout i expresní závoz pomocí 
speciálního vozidla,  vyčleněného pouze pro 
tento účel.   

Jak již bylo zmíněno pobočka spolupracuje již 
s celou řadou významných obchodních fi rem 
a autoservisů v západočeském regionu. Velmi 
pozitivní je skutečnost, že se v řadě případech 
tento běžný obchodní vztah mění v pevné spo-
jení dvou podnikatelských subjektů na bázi užší 
spolupráce, důvěry a přátelství. Velkou zásluhu 
na tom mimo jiné mají i neformální pravidelná 
setkání se zákazníky, kde se u dobrého jídla 
a pití příjemně relaxuje a diskutuje o dalších 
možnostech rozvoje obchodu.

Přijměte na závěr naše srdečné pozvání a 
přijďte se podívat do prostor plzeňské pobočky 
společnosti Inter Cars Česká republika s.r.o., 
abyste se mohli sami přesvědčit o všech 
možnostech, které se vám tu nabízejí.
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Pobočka Poprad

Představení pobočky
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3. září 2007 byl nejen dnem zahájení nového 
školního roku, ale zároveň i dnem otevření nové 
pobočky fi rmy Inter Cars v Popradu.

Firma Inter Cars má už delší dobu svou 
distribuční sítí pokryté celé území Slovenska. 
Popradský region patřil svojí vzdáleností od 
existujících poboček k místům, kam se zboží 
fi rmy Inter Cars dostávalo komplikovaně a oproti 
ostatním zákazníkům na Slovensku se zpož-
děním cca 3 hodiny.

Firma Inter Cars má v tomto regionu mnoho loa-
jálních zákazníků a nás těší, že jim dnes můžeme 
nabídnout služby na mnohem vyšší a v této době 
i žádané úrovni. Po třech týdnech intenzivních 
příprav je v Popradu otevřená pobočka, která 
splňuje nejpřísnější kritéria, nejen na skladové 
prostory, prodejní místo, ale věříme, že i na to 
nejcennější - personální obsazení. Pobočka je 
situována v průmyslové části Popradu v pros-
torách bývalého autosalonu značky Toyota. 
Velké skladové zásoby, široký sortiment, blíz-
kost k zákazníkům, dobrá logistika, ochotný a 
odborně zdatný personál, každodenní zásobo-
vatelnost z centrálního skladu, dobrý přístup a 

bezproblémové parkování by měly být největšími 
devizami této pobočky.

Z této pobočky budou obsluhováni zákazníci z 
okresů Poprad, Spišská Nová Ves, Kežmarok, 
Levoča, Stará Ľubovňa a Gelnica. Rozvoz zboží 
zákazníkům z tohoto regionu bude realizovaný 
minimálně 2 krát denně. Výhodou pro zákazníky 
z blízkého okolí bude i možnost osobního odběru 
v pracovní dny od 8,00 do 18,00 hod a v sobotu 
od 8,00 do 12,00 hod. Pobočka bude intenzivně 
spolupracovat s pobočkou v Košicích v oblasti 
skladových zásob, logistiky a poradenství.

Studenti ve škole podstupují zkoušky jednou za 

čas. Pracovníci této pobočky budou zkouškám 
vystaveni každý den, každou hodinu. Jsme 
přesvědčeni, že v těchto zkouškách obstojí se 
ctí a budou šířit dobré jméno Inter Cars ve svém 
regionu.

Věříme, že otevření nové pobočky v Popradu 
bude přínosem ke zvýšení Vaší prosperity stejně 
jako ke zvýšení spokojenosti konečného zá-
kazníka - motoristy.

Srdečně Vás tímto zveme k návštěvě pobočky 
fi rmy Inter Cars v Popradu, kde Vás rád uvítá 
personál pobočky v čele s vedoucím pobočky 
Robertem Lévarským.

Lévarský Robert
vedoucí pobočky
mobil: 
(+421) 907 158 751

Šikorský Martin
operátor
mobil: 
(+421) 907 995 025

Bednarčík Martin
operátor

Dudášová Rut
účetní

Tököly Peter
rozvozce

Lábus Ivan
rozvozce

Dudáš Radoslav
obchodní zástupce
mobil: 
(+421) 907 158 751

INTER CARS Poprad
Partizánska ul.86/A, 058 01  Poprad
mobil:  (+421) 915 967 607
Tel.:  (+421) 52 78 80 351-3   operátor
       (+421) 52 78 80 354      pokladna
       (+421) 52 78 80 355      vedouci pobočky
Fax:  (+421) 52 78 80 350
E-mail:  poprad@intercars.sk

Celý tým pobočky se těší na budoucí spolupráci s Vámi:

Další členové týmu: Jindřich Hubený - prodavač, Milan Šimánek - prodavač
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Adrenalinový víkend na vodě

VIP Club Inter Cars

11

Sobota 16. června byla ve znamení další akce 
VIP Clubu Inter Cars 2007, tentokrát se jednalo 
o “Adrenalinový víkend na vodě”. Abyste si 
dokázali udělat představu o tom co se pod tímto 
názvem skrývalo, jak vše probíhalo a co s námi 
v rámci VIP Clubu Inter Cars můžete příště zažít i 
Vy, přinášíme Vám z této akce krátkou reportáž.

V sobotu dopoledne měli všichni účastníci, cca 
40 odvážlivců z řad českých a slovenských členů 
VIP Clubu, realizační tým Inter Cars a pracovníci 
společnosti Lemon Production, která celý víkend 
zabezpečovala, sraz v městečku Šternberk 
nedaleko Olomouce. Zdejší stejnojmenný auto-
camp se nám stal základnou pro zbytek víken-
du. Přestože počasí bylo velmi proměnlivé, opti-
mismus v očekávání sluníčka nás neopouštěl a 
všichni jsme se těšili na odpoledne plné adrena-
linu a nevšedních zážitků. S úderem dvanácté 
hodiny jsme celá výprava nastoupili do auto-
busu, který nás převezl na nedaleké místo dění 
- nádrž Náklo. 
Po příjezdu už pro nás byl připraven výborný 
oběd, kde nechyběl skvělý guláš, grilovaná masa, 
zelenina, zákusky a dostatek tekutin. Vzhledem 
k tomu, že počasí začalo ukazovat svou pravou 
letní tvář a sluníčko se do nás opíralo nebývalou 
silou, nikomu se z příjemného posezení pod 
širým nebem moc nechtělo. Nakonec přece jen 
chuť a touha zažít nevšední zážitky na vodním 
skútru, lyžích, nafukovacím banánu, vodním 
kole a dalších atrakcích zvítězila nad pohodlností 
a tak se šlo na věc ...

Nejdříve jsme byli rozděleni do skupin a 
postupně si začali užívat jednotlivých disciplín 
vodních sportů opravdu naplno. 
Největší úspěch, jak jsme předpokládali měly 
vodní skútry, které byly v neustálém obležení a 
zájem o možnost svézt se na nich neutuchal. 

Není divu, protože řítit se sám obrovskou ry-
chlostí po hladině, narážet do vln, zkoušet ry-
chlé otočky a různé další triky je opravdu ne-
zapomenutelný zážitek i když dlužno dodat, že 
extrémní, nebezpečný, ne však riskantní a tudíž 
pravý adrenalinový. Ti, kteří zrovna nebrázdili 
hladinu vodním skútrem měli možnost vyzkoušet 
si jízdu na nafukovacím banánu taženým mo-
torovým člunem a určený pro čtyřčlennou 
posádku, která se pokoušela vzdorovat vlnám 
a i přes velkou snahu udržet se co nejdéle na 
“hřbetu”, většinou neúspěšnou, skončili všichni 
dříve nebo později ve vodě. I přes někdy na první 
pohled až hrůzně vypadající lety a pády se z 
vody téměř vždy vynořila usměvavá tvář. Jeden 
adrenalinový zážitek střídal hned další a tím byly 
vodní lyže. Ačkoliv to pro většinu účastníků byla 
první zkušenost s tímto vodním sportem, drželi 
se všichni statečně a až na pár výjimek se všem 
podařilo  “vyhoupnout” se na hladinu a zažít tak 
opravdu další nefalšovanou dávku adrenalinu. 
Další z neméně zajímavých aktivit byla jízda na 
duši “koblize” tažená za vodním skútrem, kdy 
se pilot skútru snažil zcela cíleně, ale střídavě 
úspěšně, dostat odvážlivce na duši do vody. 
Vzhledem k tomu, že všechny z doteď popi-
sovaných aktivit byly fyzicky poměrně dost 
náročné uvítala většina z nás i trochu lehčí 
- zábavnou formu adrenalinu v soutěžích o 
nejlepšího vodního běžkaře, dušaře (plavba na 
duši z nákladního automobilu) a kolaře (jízda 
na vodním kole). Do rolí favoritů byli hned od 
začátku pasováni bratři Seidlové Marek a Filip 
z fi rmy Motorcity a pak Jiří Kropáček z fi rmy 
Sachs, kteří se nebáli opravdu ničeho a vrhali se 
do všeho po hlavě. Jejich houževnatost a touha 
po vítězství se později potvrdila při večerním 
vyhlašování výsledků. 
Sluníčko, které nám po celé odpoledne nebývale 
přálo začalo pomalu zapadat a to byl i pro nás 
signál sbalit si své svršky a lehce unaveni jsme 
se rozloučili s nádrží Náklo a se všemi jejími 
atrakcemi, na které budeme vzpomínat ještě 
hodně dlouho, a vydali jsme se zpět na základnu 
- do Autocampu Šternberk.

Odtud jsme se celá výprava po rychlé sprše a 
ještě rychlejší regeneraci těla i duše přemístila do 
nedaleké restaurace Vyhlídka nad Šternberkem, 
odkud jsme měli celé městečko i celý kraj jako 
na dlani a v záři zapadajícího slunce to byl 
výhled opravdu impozantní. Zde pro nás byla 
připravena bohatá večeře ve formě švédských 
stolů s množstvím všech možných pochutin jako 

uzené kýty, řízečky, saláty, dostatek ovoce a ze-
leniny, zákusky, pivo, víno a mnoho dalšího. Jako 
večerní překvapení byly připraveny zápasy v 
tradičním japonském sportu SUMO, ale v trochu 
netradičním provedení. Konkrétně se jednalo o 
to, že “zápasník” si vlezl do gumového obleku, 
ten na něm byl nafouknut a stala se z něho téměř 
neovladatelná koule, která měla za úkol bojovat 
se stejně “upraveným” soupeřem. Nemusím 
zřejmě dlouze popisovat, že o zábavu bylo pos-
taráno. Je třeba dodat, že tím, kdo si oblek ve 
kterém bylo mimochodem obrovské horko užil 
nejvíce, byl nepřemožitelný Tomáš Reiterman z 
centrály Inter Cars, který i přes někdy nečestné 
a nesportovní praktiky některých svých soupeřů 
zvítězil nad všemi vyzvanými a nad všemi vyzy-
vateli. Právem se tak stal vítězem celého klání a 
láhev dobré whisky jako cena pro vítěze byla v 
dobrých rukou.
Celý večer nám pak zpestřil DJ, který hrál písně 
podle našich přání z dob minulých, současných 
a asi i dob budoucích. Všichni jsme se výborně 
bavili až do časných ranních hodin, kdy už se 
všichni po velmi náročném dnu těšili do svých 
chatek, někdo více někdo méně, ale všichni 
příjemně unaveni.

Druhý den ráno byla na tvářích některých 
účastníků ještě vidět únava, někteří probírali 
zážitky z předchozího dne, ale obecně pano-
vala mezi všemi spokojenost a příjemný pocit z 
vydařeného víkendu. Po snídani jsme se všichni 
rozloučili a vyrazili do svých domovů, ale jen do 
dalšího dobrodružství s VIP Clubem Inter Cars 
2007, kterým bude na podzim “Víkend ve vojen-
ských barvách”.

Děkujeme všem účastníkům za vytvoření skvělé 
atmosféry a doufáme, že i tato akce byla v duchu 
našeho motta: “Užívejte si život s námi!”
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VIP Club Inter Cars 2007 - Jdeme do fi nále!

ricky první “výprava” členů VIP Clubu Inter Cars 
do Egypta, lyžování, rafting a spousta adrenalinu 
v překrásných a pohostinných Julských Alpách  
nebo poslední akce, kterými byly adrenalinový 
víkend na vodě a další z “výprav” za odpočinkem 
a sluncem v podobě relaxační dovolené v Tunisku 
na ostrově Djerba. Důkazem toho, že je opravdu 
na co vzpomínat, jsou reportáže z posledních 
dvou jmenovaných akcí, které vám přinášíme na 
následujících stránkách tohoto vydání IC Jour-
nalu. 
Ale nyní již k tomu, jaké bonusy ještě získáte v 

případě, že už jste členem VIP Clubu Inter Cars 
2007 nebo jaké můžete získat, pokud se členem 
VIP Clubu do konce roku 2007 teprve stanete. 
V následujícím názorném přehledu vidíte, čeho se 
můžete zúčastnit a co vás čeká, ať už je to exotická 
Čína, perla arabské civilizace v podobě Maroka, již 
tradiční lyžování v některém z alpských středisek 
nebo nejbližší akce “Akční víkend ve vojenských 
barvách - ARMY WEEKEND”. Nezbývá než 
popřát mnoho úspěchů ve vaší cestě za dalšími 
metami VIP Clubu Inter Cars 2007 a těšit se na 
setkání s vámi při některé ze zmíněných akcí.
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V následující tabulce vidíte různé varianty VIP karet a k nim se vztahující bonusy.

Maroko 1 osoba 2 osoby       - 1 osoba 2 osoby       - 2 osoby

Čína       -       - 1 osoba 1 osoba       - 2 osoby  1 osoba

Lyžování v Alpách 1 osoba 1 osoba 1 osoba 1 osoba 1 osoba 1 osoba 1 osoba

  BRONZE SILVER 1 SILVER 2 GOLD 1 GOLD 2 PLATINUM 1 PLATINUM 2

Relaxace v Maroku (červen 2008)
- 8-denní relaxační pobyt na prosluněných plážích 
   severní Afriky
- all inclusive (neomezená konzumace jídla a pití)
- ubytování v hotelu****

Maroko - perla arabské civilizace. Poznejte s námi 
horský svět Berberů, žhavou Saharu i drsné ve-
lehory Vysokého Atlasu i berberských Alp, impo-
zantní kaňony, cedrové háje s opicemi, opevněné 
horské vesnice, dinosauří fosílie, obří písečné duny i 
palmérie v oázách, starobylá královská města Rabat,
Marrákeš, Meknes i moderní Casablancu, antické 
památky, středověké pevnosti, věhlasné lázně 
hammám, “Berberskou” whisky i skopový tádžín a 
samozřejmě nekonečné pláže Atlantiku.

Exotická Čína (duben 2008)
- poznávání krás a pamětihodností největší asijské 
   země v rámci 9-denního pobytu
- ubytování v hotelu***

Při poznávání exotické Číny budete mít příležitost 
prohlédnout si Peking s největším náměstím světa 
Tchien-an-men (Náměstí nebeského klidu), Za-
kázané město - sídlo panovníků dynastie Ming
a Čching, Chrám nebes, Konfuciův chrám a 
především Velkou čínskou zeď. Tato země 
dále nabízí zajímavá místa jako např. města 
Šanghaj - jedno z nejvýznamnějších měst Číny s 
chrámem jadeitového Buddhy, Chengdu - město 
brokátu a ibišku a především Hongkong - jedno z 
největších fi nančních a obchodních center na světě.

Lyžování v Alpách (leden 2008)
Zimní lyžování v Alpách na skvěle upravených sjez-
dovkách s ubytováním v hotelu*** s bazénem, sau-
nou, posilovnou a polopenzí formou švédských 
stolů. Permanentky jsou součástí pobytu. V případě 
zájmu je zde možnost vyzkoušet další aktivity jako 
noční sáňkování, bruslení, paragliding na lyžích, 
lezení v ledopádech, snowrafting, bazén, saunu, 
masáže, posilovnu atd.

Stalo se již tradicí, že vás pravidelně informujeme 
o tom, co všechno jsme připravili pro členy VIP 
Clubu Inter Cars a co jsme s nimi absolvovali 
nebo co pro ně připravujeme. Nejinak tomu bude i 
v tomto vydání. Vzhledem k tomu, že se VIP Club 
Inter Cars 2007 přehoupl do své druhé poloviny 
máme nejen možnost bilancovat jeho úspěšnost 
v první polovině roku, ale především vás seznámit 
s tím, co vás ještě čeká. 
Jen v krátkosti bych se chtěl na pár chvil vrátit 
zpátky do minulosti a ve zkratce zavzpomínat na 
to co jsme společně prožili. Ať už to byla histo-
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Djerba - členové VIP Clubu Inter Cars v Tunisu

První a druhý květnový týden, konkrétně 1. - 15. 
května byl ve znamení další velké letní výpravy 
členů VIP Clubu Inter Cars 2006, tentokrát do 
afrického Tunisu, konkrétně na ostrov Djerba. Této 
výpravy se bez tří zúčastnila celá stovka našich 
VIP zákazníků a jejich rodinných příslušníků. 
V několika následujících odstavcích se s Vámi 
chceme podělit se zážitky a dojmy ze společně 
stráveného času.

Odlet
Vzhledem k tomu, že většina účastníků byla z 
Moravy a ze Slovenska, odkud nebylo možné 
zajistit odlet, vybrali jsme jako místo našeho 
společného startu letiště v Brně. Konečně nastal 
den D a všichni jsme se ocitli na brněnském letišti, 
kde takto velká skupina právem budila pozornost a 
v relativně malé letištní hale byla nepřehlédnutelná 
i vzhledem k logu Inter Cars na vlajce, které bylo 
středobodem veškerého dění. Po standardních od-
bavovacích procedurách jsme již čekali na letadlo, 
které mělo avizovaných 15 min zpoždění, ale to 
nikomu vzhledem k očekávanému odpočinku ni-
jak zvlášť nevadilo. Pak se na runwayi objevil náš 
“speciál” do kterého jsme všichni hbitě naskákali 
a už nic nebránilo tomu, abychom začali ukrajovat 
první minuty z celkem dvou a půl hodinového letu. 
V 16,50 hodin tamního i našeho času, nedochází 
zde k posunu, jsme přistáli na africkém kontinentu 
a během několika mála minut byli odbaveni a  už 
jsme seděli v autobusech, které nás transportova-
ly do klubového 4* hotelu Sunny Club Mariqueen, 
kde jsme byli všichni vřele přivítáni delegátem 
- zástupcem cestovní kanceláře SunnyDays v do-
provodu místních animátorů a ukázkou tradičního 
tuniského svatebního průvodu. Po obdržení klíčů 
od svých pokojů bylo již vše připraveno k využívání 
všech all-inclusive služeb hotelu.

Pobyt
Poněkud nepříznivé počasí těsně před naším 
příjezdem se jako mávnutím kouzelného proutku 
změnilo a okamžitě ukázalo svou pravou tropi-
ckou tvář. I když teploty kolem 30°C ve stínu 
byly pro místní obyvatele jen vlažným klimatem, 

nezřídka je totiž bylo možné vidět v teplých bun-
dách a čepicích, pro nás středoevropany to byly 
teploty velmi příjemné a občasné závany větru 
byly osvěžující. Hotelový komplex nabízel veškerý 
komfort počínaje bazénem a blízkým venkovním 
barem, přes tenisový kurt, volejbalové hřiště, 
masáže až po bary, náš nejoblíbenější byl Pep-
permint s dostatečnou zásobou boukhy (fíkový 
destilát), thibarinu (datlový likér) a piva,  Maurskou 
kavárnu s tureckou kávou a mátovým čajem a dis-
kotéka Niagara. 
Po počátečním vzájemném “oťukávání” se 
vytvořila jedna kompaktní skupina Inter Cars o 
které se v hotelu vědělo stále, samozřejmě v do-
brém. Popravdě přehlédnout 100-hlavý dav bylo 
téměř nemožné,  navíc když byl každý z účastníků 
vybaven tričkem, ručníkem a kloboučkem s lo-
gem VIP Clubu Inter Cars z čehož byla na první 
pohled patrná příslušnost k Inter Carsu a reklamní 
stojan s logem IC ve vstupní hale jen dotvářel naší 
hotelovou dominanci. 

Moře bylo z počátku studené a tak ho okusili pouze 
ti nejotužilejší, ale během pobytu a se stoupající 
teplotou bylo stále teplejší. Ti, kterým se do moře 
moc nechtělo a zdálo se jim příliš studené, volili 
spíše pobyt u bazénu a společné “dovádění” při 
vodním pólu, nohejbalu nebo volejbalu.

V klubu Niagara probíhaly různé animační pro-
gramy někdy více jindy o něco méně povedené, 
ale poměrně zábavné. Z těch nejzajímavějších 
bych vybral “Hadí show”, kde například Borek 
Seidl budil spící ještěrku, Jarda Kaštil stál jako 
hrdina se 3 štíry umístěnými na svém těle a jed-
noho si chtěl dokonce, sice nevědomky, ale 
přece, odnést s sebou. Zlatým hřebem bych 
nazval hadí šou v podání Míry Žampacha, který 
si nechal, s odvahou jemu vlastní, provléct hada 
nohavicí svých kraťasů a za hlasité podpory všech 
přihlížejících s ním předváděl neuvěřitelné erotické 
kousky a tance.
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Další ze zálib, které se staly tradicí, byly obávané 
výjezdy našeho Inter Carsového motorkářského 
gangu v čele opět s akčním Borkem Seidlem, sice 
pouze na vypůjčených skútrech o jejichž tech-
nické způsobilosti, která prověřila naše opravá-
renské schopnosti, by se dalo dlouze diskutovat. 
Nicméně energii, kterou všichni do těchto výprav 
vložili by mohli mnozí motorkáři na motocyklech 
Harley Davidson nebo v seriálu GP jen závidět. 
Po celou dobu našeho pobytu jsme byli zásobová-
ni hojností jídla, ve většině případů kontinentální, 
ale pokaždé bylo možné si vybrat i některé tradiční 
místní jídlo a musím uznat, že přes počáteční 
nedůvěru, velmi chutné. Dostatek dezertů, pití a 
ovoce zřejmě nemá ani cenu zdůrazňovat. 
Všude přítomní usměvaví animátoři, byli velmi 
příjemní a některé věty v češtině zněly z jejich úst 
podobně jako Mirečkovy z legendárních Básníků, 
ale nelze jim upřít snahu a i snaha se cení.
Pro Ty, kteří nechtěli trávit celé dny u bazénu nebo 
u moře byla připravena široká nabídka výletů 
za dobrodružstvím a krásami Tunisu. Z těch 
nejzajímavějších výletů vybíráme:

Krokodýlí farma
Vláčkem jsme přímo od hotelu vyrazili směrem 
ke krokodýlí farmě, která byla od hotelu vzdálena 
zhruba čtvrt hodinku. Jako lidé z branže jsme 
okamžitě zaregistrovali, že technický stav vláčku 
a především jeho tlumiče, které nás dost výrazně 
upozorňovali na každou i drobnou nerovnost, není 
ideální. Nicméně po této “rallye” jízdě jsme konečně 
dorazili do míst, kde se nacházela krokodýlí farma, 
muzeum arabsko-islámského umění a tradiční 
dům (menzel). Po úvodní prohlídce muzea a domu 
se zajímavým doprovodným výkladem našeho 
delegáta jsme se přesunuli blíže, ve volné přírodě 
velmi nebezpečným predátorům, tady však byli 

tito několikasetkiloví drobečkové, celkem jich bylo 
zhruba 400, uzavřeni ve volném výběhu. Pomalu 
se blížila 17 hodina a s ní spojené krmení těchto 
hladovců krůtím masem. To co se začalo dít s 
prvními vhozenými kusy masa do výběhu a ry-
chlost a mrštnost těchto kolosů nám všem brala 
dech a přes hemžení těl bylo jen slyšet praskání 
kostí v krůtím mase při hodokvasu “krokodýlků”. 
Když se všichni predátoři dostatečně nasytili 
nezbývalo nic jiného než zrealizovat tradiční rituál 
- ilustrační fotografi i s vlajkou Inter Cars, která nás 
všude provázela.

Tataouine-Chenini
Časně ráno jsme nasedli do terénních automobilů 
Toyota Landcruiser a vyrazili po staré římské cestě, 
jediné spojnici mezi ostrovem a pevninou, na ce-
lodenní výlet směr městečko Tataouine, kde jsme 
absolvovali exkurzi ve výrobně místní pochoutky 
tzv. gazelích rohů, což byla jakási ořechová drť s 
medem a drobením zabalená do těsta, namočená 
opět do medu a zprudka osmažená v oleji. Jelikož 
jsme měli i možnost tuto delikatesu ochutnat 
mohu jen potvrdit, že byla skvělá. Nedávno zde 
bylo odkryto naleziště pozůstatků pravěkých 
ještěrů a proto nyní probíhá intenzivní archeolo-
gický průzkum s cílem vybudovat tady muzeum. 
Cestou jsme se ještě zastavili na Djeffarské rovině 
se solným jezerem a pak jsme pokračovali do 
staré opuštěné berberské horské vesnice Douiret. 
Naše další kroky směřovaly přes osadu Chenini 
- jedinečným dochovaným příkladem berberské 
horské vesnice, kde jsme poobědvali několik chodů 
z tradičních tuniských jídel (polévka se skopovým 
masem, volské oko s petrželí smažené v listovém 
těstíčku, tradičním kuskusem a dezertem, nám již 
známými gazelími rohy) Skalnatou pouští - údolím 
s druhohorními stolovými horami na hřbitov “obrů” 
s deset metrů dlouhými hroby, kde jsou podle 
legendy pohřbeni obři, ve skutečnosti se prý jed-
nalo o rodinné hroby a zemřelé zde pochovávali za 
sebou až do zmiňované délky. Při zpáteční cestě 
jsme se opět zastavili v Tataouine a navštívili Ksár 
Ouled Debbeb s muzeem užitkových a kultovních 
předmětů (ksúry) v areálu někdejší opevněné sýp-
ky a zásobárny vody, kde se natáčely i scény pro 
fi lm Hvězdné války, dnes velmi citlivě a kultivovaně 
přestavované na luxusní hotel, ale v tradičním 
stylu. Pak už následovala cesta po nám již známé 
trase zpět do hotelu.

Douz - brána Sahary
Další z výletů, který by neměl chybět ve “sbírce” 
cestovatele po Tunisu byla Sahara a tak jsme se 
ve velmi časných ranních hodinách přesunuli na 
trajekt do přístavu Ajim a odtud na pevninu do 
Djorfu, odkud jsme pokračovali přes Mareth, kudy 
vedla jedna z linií druhé světové války do osamělé 
horské berberské vesnice Tamezret se zastávkou 
v místní kavárničce, kde jsme ochutnali pravou 
silnou arabskou kávu a pro nás již tradiční gazelí 
roh. Opět jsme projížděli krajinou, kde se natáčely 
Hvězdné války, které se prolínají všemi částmi 

Tunisu, a obklopovala nás impozantní africká sa-
vana. Před námi v dáli se tyčily vrcholky pohoří 
Dahar a to už jsme se blížili k cíli naší cesty brány 
Sahary - Douzu, města tisíců datlových palem. 
Tady jsme přesedli na místní nejrozšířenější do-
pravní prostředek a to velbloudy. Ještě předtím 
jsme byli oblečeni do tradičních tuniských rób, na 
hlavách nám byly po tuniském způsobu omotány 
šátky a konečně jsme vyrazili v karavaně na hodi-
novou projížďku po písečných dunách Sahary. 
Nádech adrenalinu dodala tomuto výletu písečná 
bouře, která nás zastihla zhruba v polovině cesty. 
Vše jsme přežili bez úhony až na techniku-video-
kameru, která přes veškerou péči a ochranu neu-
stála nápor jemňounkého písku a vypověděla 
službu. Po tradičním nezbytném focení s vlajkou 
Inter Cars následovala přes vesnici Matmata s 
proslulými podzemními domy tzv. troglodyty vyte-
sanými do pískovce, cesta zpět na “základnu”-
hotel.

Stejně jako všechno, i náš pobyt na Djerbě mu-
sel jednou skončit a tak jsme se všichni sešli k 
rozlučce u nádherného, mimochodem i velmi 
dobrého dortu, který pro nás připravila cestovní 
kancelář Sunny Days ve spolupráci s hotelem 
Sunny Club Mariqueen a tím se vlastně udělala 
pomyslná tečka za celým  VIP Clubem Inter Cars 
2006 a už následoval pouze transfer na letiště a 
odlet zpět do Česka. 

Chtěli bychom prostřednictvím této reportáže 
poděkovat cestovní kanceláři Sunny Days za 
skvělý servis po celou dobu našeho pobytu a 
hlavně všem zákazníkům - členům VIP Clubu i 
jejich rodinným příslušníkům, kteří měli možnost 
tento pobyt prožít s nimi, za vytvoření skvělé at-
mosféry a budeme velmi rádi, pokud se budou 
řady členů VIP Clubu Inter Cars 2007 i nadále 
rozšiřovat. Děkujeme.

září 2007



Autoservis SEJK

Vážený čtenáři,
nabízím Ti poněkud netradiční pohled na „do-
brou klasiku“ - jeden servis z Frýdku-Místku, 
který se už dnes stal vzorem profesionálů v au-
toopravárenské branži. A protože to není tak 
dávno, kdy nás v Ostravě navštívil náš obchodní 
ředitel a vyjádřil přání pozvat majitele servisu 
pana Sobka na náš veletrh ve Varšavě, vyražte i 
vy spolu s námi na zdvořilostní návštěvu.  
Z Ostravy do Místku je to hned a tak jsme po 
chvíli zaparkovali na obrovském parkovišti Tesca 
u velmi hezky vyvedeného servisu v „boších“ 
barvách. Otevřená vrata skýtají pohled do dílny, 
kde to očividně klokotá, jakoby neviditelná ruka 
posouvala stroje a mechaniky z místa na místo 
podle přesného scénáře. Většina strojů má bar-
vu jarní zeleně, což svědčí o jasném patriotismu 
k fi rmě BOSCH - ten já můžu. 

Vedu ředitele do příjmu a mám milou povinnost 
mu představit pilnou duši fi rmy, dceru Kateřinu. 
Záhy se objevují oba Karlové: senior a junior 
Sobkové. 
„Je táta přísný šéf, Katko?“ vystřelím na 
nejmladší z rodinné dynastie. 
„Není“, odpovídá bez přemýšlení. „Pomáhá nám 
s těmi těžšími rozhodnutími, a ani já ani bratr ho 
nebereme jako šéfa.“ 

Tryská z ní elán a sebevědomí a já nemám 
důvod jí nevěřit: její táta je pohodový chlap, tak 
ho znám i já. Jaký býval dřív se musím zeptat 
jeho dobrého kamaráda, shodou okolností taky 
Karla. Ten mi slíbil pokračování do příštího čísla 
o všem tom, co se spolu navyváděli.

Když pijeme kávu v kanceláři, a že je dobrá to 
jako kafař umím posoudit, ponoří se Karel Sobek 
hluboko k začátkům podnikání... už v 87. roce 
sebral odvahu vrhnout se na generálky motorů 
a opravování rotačních čerpadel, na Ostravsku 
byl první a že to nebylo jednoduché vyplývá 
z vyprávění. Pro díly si musel jezdit sám buď 
do Německa, ale pak častěji do Polska, hlavně 
pro motorařinu. Potěšil nás suchým ostravským 
konstatováním, že Poláci jsou zdatní obchodníci, 
byli a budou v obchodování vždy před námi, je 
to v nich. Varšava do toho, chce se mi glosovat, 
ale nechci vyrušovat. Jmenuje obchodníky se 
kterými spolupracoval, když u nás po speciál-
ních dílech nebylo ani slechu.

Proč Bosch, ptám se, když vypočítává techniku, 
kterou za ta léta pořídil. Skoro jakoby se divil, že 
se ptám: protože je to špička technicky vyspělých 
systémů v automobilech celého světa. Jasně 
chápu, ale ty investované miliony do mašin se 
přece jen tak rychle nevrátí? Karel je přesvědčen, 
že se každý servis musí rozhodnout sám jakým 
způsobem povede své zaměření.  Specializoval 
se na vysokotlaká čerpadla, common-raily a PD 
systém koncernu VW. Opravovat vrchol dnešní 
automobilové techniky vyžaduje nemalé inves-
tice a znalosti. Jen tak mimochodem přiznává, 
že pomáhají s diagnostikováním závad pro 
značkové servisy, kódováním čerpadel pro 
Ford. Malinko si povzdechne nad tím, jak se 
doba mění, vše je rychlejší a složitější. A mno-
hem dražší. Tryska stávala osm stovek, dnes je 
běžnější desetinásobek. Vyjadřuje přesvědčení, 
že přijde čas, kdy se nebudou provádět složité 
komplexní opravy a generálky, ale jen servis. 

Servis výměnných dílů. A perspektivu dává 
servisům rodinného typu. Ty mají šanci. Není 
nic horšího než když se všechno vědění a 
zkušenosti ztratí s odchodem zaměstnance, 
kterému jste dali příležitost. Všechna ta školení, 
praxe a vůbec... Teprve teď si naplno uvědomuji, 
jak moc Karlovi záleží na dětech. Obě se neta-
jily tím, že to všechno dělají s tátou, ale taky pro 
sebe. Však je to naše rodinná fi rma, konstatují 
svorně. Oba Karlové jsou strojaři. A to vždy byli ti 
nejlepší automechanici, jedině strojař pozná jak 
silné nebo naopak slabé srdce má stroj, který 
leží na ponku. 

Povídáme si o vývoji autoopravárenství, o nut-
nosti mít za sebou partnera s velkým skladem 
dílů a já si uvědomuji, jak ten čas letí, vždyť 
jsem našemu řediteli slíbil 10 minut a za námi 
je dobrá půldruhá hodina příjemné konverzace 
s odborníkem, kterému by nejeden servis mohl 
závidět.

Loučíme se s rodinou Sobkových a já dostávám 
za úkol pozdravit od Katky holky z ostravské 
pobočky. Zní to jako pochvala a já ji určitě 
předám, protože je to potěší. 
Přeji sobě i ostatním pobočkám té naší interkáří 
rodiny více takových Karlů, a ať se třeba jmenují 
Libor, Marian, Radim, Josef nebo Petr či Pavel. 
Hlavně, když budou mít uznání pro to naše 
mravenčí snažení a společně se budeme snažit 
dělat dobrou službu. 
Díky vy všichni Karlové...

Představení zákazníka
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Autoservis Sobek - Frýdek Místek
Firmám, které vyrábějí filtry, přicházejí občas hlášení o rekla-
maci, jejichž důvodem je poškození spin-on filtru následkem 
působení příliš vysokého tlaku oleje. Zákazníci informují, že 
při provozu došlo buď k vytlačení těsnění mezi filtrem a těle-
sem motoru nebo k povolení zámku spojujícího krabici a plášť 
filtru. Důsledky jsou v obou případech velmi vážné. Následek 
prudkého poklesu tlaku oleje v soustavě je motor vystaven 
riziku zadření.

Zkušenosti firmy WIX-FILTRON potvrzují, že zákazník, 
který drží v rukou poškozený filtr, je přesvědčen, že právě 
on je příčinou poruchy mazací soustavy. Neskrývají pak 
ani své překvapení a někdy i pobouření, když jim tech-
nická služba po prozkoumání filtru sdělí jednoznačné 
důkazy toho, že filtr byl plně funkční a příčinou poruchy 
byl nadměrný vzrůst tlaku oleje v soustavě.

Co tedy způsobilo poruchu?
Chceme-li pochopit příčinu nadměrného vzrůstu tlaku 
v olejové soustavě, musíme se seznámit s pravidly fungování 
a konstrukce základních součástí mazací soustavy motoru. 

Obrázek 1. Schéma soustavy se spin-on filtrem zapojeným 
sériově. 

Čerpadlo nasává olej z olejové vany a vhání jej trubkami do 
filtru, odtud je distribuován přímo do mazacích míst, kde jsou 
pracující součásti motoru.

Čerpadlo má vyšší výkon než potřebuje motor. Stabilní tlak 
se udržuje díky obtokovému ventilu, který se obvykle nachází 
v tělese čerpadla a otevírá se při nastaveném tlaku. Odvádí 
pak přebytek oleje do olejové vany. U osobních automobilů 
se vyžaduje tlak od 40 PSI (280 kPa) do 60 PSI (410 kPa), který 

je nezbytný pro efektivní mazání nejvíce zatížených součástí 
motoru a zabraňuje jejich nadměrnému opotřebení. Olejové 
filtry jsou naprojektovány tak, aby bezproblémově vydržely 
pracovní zatížení. Pouze vzrůst tlaku v soustavě může způso-
bit jejich poškození.

Co může vyvolat vzrůst tlaku v mazací 
soustavě? 
Příčinou vzrůstu tlaku v soustavě může být pouze vadná funk-
ce obtokového ventilu, který je buď zablokovaný v uzavřené 
poloze anebo se příliš pomalu otevírá po spuštění motoru.

 Obrázek 2. Schéma olejové soustavy se zablokovaným 
obtokovým ventilem.

Normální tlak oleje nezpůsobuje trvalou deformaci tělesa fil-
tru, avšak při růstu tlaku na hodnotu cca. 150 PSI (1000 kPa) 
již dochází k trvalé deformaci krabice většiny spin-on filtrů. 
Při dalším zvýšení tlaku, pokud byl filtr slabě přimontován, se 
mohou vyskytnout úniky kolem těsnění nebo může dojít k vy-
padnutí těsnění z drážky na tělese. Pokud byl filtr silně utažen 
během výměny oleje, těsnění nevypadne, ale může dojít 
k uvolnění zámku mezi víkem a pláštěm filtru. V obou přípa-
dech dochází k silnému úniku oleje a poklesu tlaku v mazací 
soustavě, který znemožňuje další jízdu vozidla. Pokračování 
v jízdě s takovou poruchou hrozí zadřením motoru.

Závěrem můžeme říci, že příčinou poškození filtru 
a následného úniku oleje způsobeného nadměrným 
vzrůstem tlaku není vada filtru, ale vadná funkce obto-
kového ventilu v mazací soustavě.

PŘÍLIŠ VYSOKÝ TLAK OLEJE
– PŘÍČINA POŠKOZENÍ SPIN-ON FILTRŮ

Zpracováno podle Filter Manufacturers Council – Technical Service Bulletin 83-1R2

FILTRON RADÍ
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•Multifunkční spray vhodný pro 
mazání spojů a mechanismů 
nejen aut, motorek a jízdních 
kol, ale i pro jejich údržbu 
a protikorozní ochranu.

•Umožňuje preventivní ošetření.

•Odstraňuje také již existující 
korozi, usnadňuje demontáž 
zarezlých šroubů.

•Je snadno použitelný na těžko 
přístupných místech.

•Neobsahuje silikáty.

KUPTE 4L NEBO 5L BALENÍ OLEJE

SHELL HELIX A ZÍSKÁTE
SHELL ADVANCE UNIVERSAL SPRAY

ZDARMA

Akce probíhá od 3. 9. 2007 do 19. 10. 2007 (nebo do vyčerpání zásob) a vztahuje se na produkty: Shell Helix Ultra Extra 5W-30, Shell Helix Ultra 5W-40, 
Shell Helix Plus 5W-40, Shell Helix Plus VB 10W-40, Shell Helix Diesel Plus 10W-40, Shell Helix Premium 10W-40, Shell Helix Super 15W-40

Shell - kvalita v široké nabídce

Vedle tradičních prodávaných prémiových olejů 
společnosti Shell zastřešující i ty nejnáročnější 
motory a mnohdy více “náročné zákazníky”, jsou 
zde i neméně kvalitní druhy olejů, které zastřešují 
další skupinu motorů či zákazníků, kteří rovněž 
stojí o kvalitu, ale nemají potřebnou kupní sílu či 
důvod k nákupu prémiových značek, ale pořád 
mají rádi své „miláčky“ a těmto všem zákazníků je 
zde věnováno pár řádků.
Věřím, že Vám tyto produkty pomůžou rozšířit 
a zastřešit mnohem širší klientelu aftermarket 
zákazníků kvalitními produkty prémiové značky 
Shell.

Shell Helix ULTEC (0W40 1L/55L)
Helix Ultec je syntetický vysoce výkonný mo-
torový olej pro nejmodernější motory zachováva-
jící si kvalitu prémiových olejů Shell za příznivou 
cenu. Vyznačuje se vynikajícími čistícími účinky 
a poskytuje tak výbornou ochranu motoru proti 
opotřebení. Je určený pro použití v přeplňovaných 
i nepřeplňovaných benzínových, naftových a 
plynových (LPG) motorech osobních a lehkých 

užitkových vozidel. Je zvláště vhodný pro vozy 
vybavené katalyzátorem výfukových plynů. Níz-
ká viskozita umožňuje snížení spotřeby paliva a 
současně zvýšení výkonu.

Specifi kace: API SL/CF, ACEA A3-98/B3/B4-98

HELIX ULTEC 0W40 1L 338,-

HELIX ULTEC 0W40 55L 17 722,-

Shell Helix PREMIUM (10W40 1L/5L/55L)
Helix Premium je polosyntetický motorový olej pro 
mazání moderních motorů zachovávající si kvali-
tu prémiových olejů Shell za příznivou cenu. Díky 
svému složení zajišťuje velmi dobrou čistotu mo-
toru a tím zvyšuje jeho ochranu před opotřebením. 
Shell Helix Premium je vhodný především pro 
osobní vozy s benzínovým, plynovým (LPG) nebo 
naftovým motorem, který může být atmosférický 
nebo přeplňovaný a opatřený víceventilovou 
technologií. Je rovněž bezpečný pro provoz 
katalyzátorů.

Specifi kace: API SJ/CF, ACEA A3/B3

HELIX PREMIUM 10W40 1L 207,-

HELIX PREMIUM 10W40 5L 978,-

HELIX PREMIUM 10W40 55L 9 656,-

Shell GETRIEBEOEL EP (75W90 1L/20L)
Syntetický vysokotlaký převodový olej určený 
především pro manuální převodovky, některé 
diferenciály a převodová soukolí vozů koncernu 
VW (VW, ŠKODA Felicia…). Převodových olejů 
není nikdy dost a proto tento olej je teď díky 
společnosti Shell více přístupný širšímu záběru 
zákazníků prostřednictvím rozšíření nabídky balení 
a to o 1L balení k balení 20L.

Specifi kace: API GL-4 VW 501 50

GETRIEBEOEL EP 75W90 1L 160,-

GETRIEBEOEL EP 75W90 20L 3 864,-

Uvedené ceny jsou velkoobchodní v Kč bez DPH.

Prodejní tip

Nakupte u společnosti Inter Cars
4x4l nebo 4x5l polosyntetického

nebo syntetického oleje Shell
a získejte Shell Advance Universal Spray 

a montérky Shell ZDARMA.

Akční nabídka platí do 31. 10. 2007 nebo do vyprodání zásob!

Nakupte u společnosti Inter Cars
55 litrový soudek polosyntetického

nebo syntetického oleje Shell
nebo jakýkoliv 209 litrový sud 

oleje Shell a získejte 
olejovou pumpu DELMET ZDARMA.

1. Více výhod za nákup 1. Více výhod za nákup 
4x4l nebo 4x5l oleje Shell!4x4l nebo 4x5l oleje Shell!

2. Olejová pumpa DELMET 2. Olejová pumpa DELMET 
k soudku oleje Shell ZDARMA!k soudku oleje Shell ZDARMA!

Akční nabídka platí do 19. 10. 2007 nebo do vyprodání zásob!



Představení zákazníka
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Autoservis MS-Auto s.r.o. - Trnava

Už více než pět let poskytuje spolehlivé a kva-
litní služby majitelům motorových vozidel z 
trnavského regionu a širšího okolí společnost 
MS-AUTO se sídlem na Bratislavskej ulici 8 v 
Trnavě.
Jeden z jednatelů společnosti a vedoucí Au-
toservisu MS-AUTO Maroš Messinger, který 
odpovídal na naše otázky, využívá se svým 
zkušeným týmem svých mechaniků více než 
patnáctileté zkušenosti z oblasti servisu a oprav 
osobních automobilů.

Jaké služby nabízíte vašim zákazníkům ve své 
provozovně?
Zaměřujeme se především na mechanické práce, 
klempířské práce a diagnostiku. Samozřejmostí 
je kvalitní diagnostika a geometrie náprav. Mezi 
doplňkové služby mohu zařadit pneuservis, 
prodej doplňků a součástek. Disponujeme 
třemi zvedáky, moderní geometrií, administra-
tivními prostory a přijímací kanceláří s možností 
občerstvení.

MS-AUTO sídlí v moderních prostorách. 
Působíte zde od svého začátku?
Přestěhovali jsme se sem teprve nedávno. 
Kvalitní, spolehlivé a důvěryhodné služby, které 
nabízíme našim zákazníkům, nám postupně 
přináší nové zákazníky. Z tohoto důvodu jsme 
se rozhodli zvětšit plochu autoservisu více jak 
dvojnásobně, a tak dnes poskytujeme služby na 
ploše 400 m2.

Vaše společnost spolupracuje s distribuční sítí 
Inter Cars SR. Jak vy osobně vnímáte tuto spo-
lupráci?
Jednoznačně pozitivně. Za největší pozitivum 
spolupráce s Inter Cars považujeme v MS-AUTO 
skutečně rozsáhlou nabídku náhradních dílů, 
expresní dodávky zboží, profesionální úroveň 
komunikace a - samozřejmě - vynikající cenovou 
hladinu náhradních dílů a součástek.

Počínaje 1. srpnem 2007 jste se stali členem 
servisní sítě AutoCrew, úspěšně etablované v 
mnoha zemích západní a střední Evropy. Co vás 
vedlo k tomuto kroku?

Okrajově jsme znali desetiletou úspěšnou his-
torii a fungování AutoCrew na německém, ra-
kouském nebo švýcarském trhu. Dokážeme 
si spočítat, že seskupení AutoCrew může v 
budoucnosti pomoci jak samotné společnosti 
MS-AUTO, tak následně i našim zákazníkům. V 
rámci sítě totiž můžeme být silnější, disponovat 
kvalitními díly, být podporováni v modernizaci 
provozu autoservisu. To vše nás prostřednictvím 
úspěšné a ověřené marketingové strategie Au-
toCrew může posouvat dopředu.
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Představení zákazníka

 ����� S5: zdroj energie pro vozidla vyšší třídy
 ���� S4: energie a výkonné starty pro všechny třídy vozidel
 ��� S3: ekonomické řešení pro bezpečné startování

NOVINKA! Bosch má akumulátory vyhovující 
všem požadavkům. Pro každého 

zákazníka je volba akumulátoru určena typem vozidla, vybavením, 
jízdními vlastnostmi a klimatem. Akumulátory Bosch poskytují ta-
kové pokrytí trhu, které potřebujete, abyste byli úspěšní v oblasti 
podnikání s akumulátory. www.bosch.cz  www.bosch.sk

Akumulátor Bosch: Optimální
startovací výkon pro všechna vozidla

Intercars_08-2007.indd 1 13.8.2007 11:21:02
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IC Family - Den dětí v Domůvku ve Strážnici

V rámci oslav červnového Dne dětí proběhla i 
historicky první výprava početnějšího teamu Inter 
Cars za dětmi z Domůvku - dětského domova ve 
Strážnici, nad kterým máme patronát. Konkrétně 
se naše návštěva konala v sobotu 2. června 2007. 
Několik následujících řádků bychom proto rádi 
věnovali přiblížení atmosféry a celého programu, 
který pro nás měly děti připravený.

V sobotu ráno celý náš “konvoj” Inter Cars vyrazil, 
s kufry plnými dárků, směr Strážnice za dětmi do 
dětského domova Domůvek, kam jsme krátce po 
obědě dorazili. Tady už jsme byli tetami a dětmi 
netrpělivě očekáváni. Některé děti nás vítaly 
poměrně hlasitým povykováním, jiné zatím jen 
tak nenápadně sledovaly veškeré dění z oken. Po 
našem příchodu do Domůvku, děti jakoby zmizely 
a celým domem se rozhostilo poklidné ticho jako 
by byl úplně prázdný. My si ale počkáme, řekli 
jsme si a vyplatilo se.

Po příjemně strávené siestě s tetami a bývalou 
ředitelkou paní Baňouchovou u kávy a výtečných 
zákusků, které pro nás sama děvčata napekla, 
se začaly postupně objevovat první odvážlivci 
a zvědavě nás okukovali. Po chvíli se už všichni 
osmělili a tak jsme měli příležitost si povídat, předat 
každému z dětí dárek v podobě sladkostí a malé 
drobnosti. Radost v očích dětí je nepopsatelná a 
nezapomenutelná. Děti pro nás měly na oplátku 
připraveny krásné obrázky, které samy malovaly. 
Po tomto úvodním “oťukání” jsme všichni vyrazili 
na poznávací procházku Strážnice. V době naší 
návštěvy probíhal v městečku v místním skan-
zenu lidové architektury dětský folklórní festival s 
ukázkami lidových zvyků, zpěvů 
lidových písní a tanců v krojích. 
Procházkou zámeckým parkem 
jsme se pomalu vrátili zpět do 
Domůvku a po lehké svačině 
jsme se všichni shromáždili na 
zahradě, kde mají děti hřiště, 
no a kluci se ihned vrhli na co 
jiného, než na fotbal a začal 
souboj mezi Inter Carsem a “FC 
Strážnicí”. Boj to byl velký ve 
kterém nakonec zvítězil mladý 
dětský sportovní duch. Poté již 
děti ztratily veškerý ostych a ro-
zutekly se vždy k někomu z nás 
a začaly si povídat a vyprávěly 
co všechno už zažily, co se jim 
líbí a nelíbí...

Krátce před tím, než jsme se pustili do příprav 
ohně a špekáčků, pro nás měly děti přichystané 
ještě jedno překvapení a tím bylo vystoupení mo-
derního tance a dokonce i ukázky breakdance. Děti 
trénují a vymýšlejí si sestavy úplně samy a klobouk 
dolů před jejich zápalem a uměním. S chutí jsme 
se pak všichni po všech vyčerpávajících výkonech 
vrhly na již zmiňované špekáčky a za zpěvu 
známých i méně známých songů v doprovodu 
kytary se náš společný den začal chýlit ke svému 
závěru. Po dlouhém loučení pozdě večer jsme se 
plni dojmů vraceli zpět do Prahy. 

2. červen 2007 strávený s dětmi z Domůvku, 
předčil veškerá naše očekávání a jsme velice 
rádi, že jsme se mohli s dětmi i tetami 
trochu více poznat. Byl to pro nás 
nezapomenutelný zážitek, na 
který budeme ještě dlouho 
vzpomínat. Všichni jsme si celý 
den báječně užili a už se těšíme 
na další společnou akci, která 
na sebe, jak věříme, nenechá 
dlouho čekat. 

Děkujeme.
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Sobota - den první
Po dlouhých a pečlivých přípravách jsme mohli 
o víkendu 4. a 5. srpna 2007 přivítat na cen-
trále Inter Cars Česká republika přivítat děti z 
Domůvku - dětského domova ve Strážnici v čele 
s paní ředitelkou Olgou Lysou a jednou tetou paní 
Blankou Studénkovou.  Děti jsme na společný 
víkend pozvali proto, abychom se všichni mohli 
více poznat a byli si zas o nějakou tu kapku blíž 
a také abychom dětem ukázali kde pracujeme a 
jak vypadá náš běžný pracovní den. Jak se dětem 
u nás a s námi v Praze líbilo a co všechno jsme 
společně zažili, si můžete přečíst v následující 
krátké reportáži.

Děti se za námi (ze Strážnice) vypravili připraveným 
autobusem brzy ráno a cesta byla opravdu dlouhá, 
což znamenalo, že už se všichni nemohli dočkat 
nejen oběda, ale i prohlídky krásné Prahy, centrály 
Inter Cars a jedné z našich poboček, kde budou 
moci například vidět, jak vypadá a funguje sklad 
náhradních dílů pro automobily nebo prodavače 
v “akci” na prodejně. Program jsme měli dost 
nabitý, takže jsme neotáleli a pustili se do celého 
dobrodružství. 
 
Po již zmiňované návštěvě centrály, kde jsme po 
malém občerstvení a předání drobných dárků 
děti provedli a představili jim jednotlivá oddělení 
a vedení společnosti, jsme zamířili k exkurzi na 
pobočce ve Vestci, která byla spojená nejen s 
vydatným obědem, ale i se zajímavou prezen-
tací různých aktivit společnosti Inter Cars. Při 
té příležitosti jsme i my převzali dárky od dětí 
a “dospěláků” z Domůvku. Byla to jistě zají-
mavá zkušenost pro všechny, děti s nečekaným 
zájmem vše poslouchaly a byly opravdu moc 
hodné. Teď už ale rychle na hotel a hurá do “víru” 
velkoměsta.

Po ubytování na hotelu SPUS na Strahově, bylo 
naší první zastávkou zrcadlové bludiště, které mělo 
velký úspěch a byl téměř nadlidský výkon dostat 
děti ven. Záchvaty smíchu byly snad nekonečné 
a to nejen u dětí. Pak už následovala v soused-
ství stojící Petřínská rozhledna. Sluníčko se na nás 
celou dobu smálo, a tak jsme se nemuseli bát, že 
nám výlet zkazí déšť nebo jinak špatné počasí. 
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IC Family - děti z Domůvku v Praze

Výšlap 299 schodů na rozhlednu stál za to, děti 
byly šikovné a když zdolaly všechny schody měly 
ještě mnoho sil, aby si vše s velkým zájmem fotily. 

Náš výlet za krásami Prahy pokračoval pěšky na 
Pražský hrad, kde se dětem nejvíce líbila hradní 
stráž a každý se s ní chtěl vyfotit a zkusit rozes-
mát nehnuté zkamenělé obličeje stráže. Bylo nám 
jí dost líto. Samozřejmě nechyběl chrám sv. Víta, 
poté jsme prošli Zlatou uličkou a nechyběly ani 
krásné zahrady s vyhlídkou na celou Prahu. Po 
návštěvě Pražského hradu a nejbližšího okolí jsme 
se pomalu a už mírně unaveni vraceli do hotelu. 
Před tím nás ještě čekala večeře v restauraci a to 
byla zábava. Skupinka 15 dětí - hladovců různého 
věku se jako dravá zvěř okamžitě vrhla k pultům 
s jídlem a automatům s nápoji, a stejně jako ob-
sluha i my jsme vše zvládli a přejezení a unavení 
se už těšili do svých postýlek. S přáním hezkých 
snů jsme se rozloučili a těšili se na další nedělní 
zážitky. 

Neděle - den druhý
Hned druhý den ráno po snídani nás čekala druhá 
etapa výletu Prahou. Na programu jsme měli další 
z dominant Prahy - Karlův Most. A to bylo, každý 
musel vše prozkoumat, vidět každé vystoupení 
a to jak nejrůznějších umělců, tak malované por-
tréty slavných, bižuterii, obrázky, fotky, no prostě 
všechno. Byl to ale báječný zážitek.
Poté jsme se pomalu přesouvali na Staroměstské 
náměstí, se zastávkou v Karlově ulici u živých 

soch, které byly pro děti opravdu velkou atrakcí 
a jen s velkými obtížemi jsme je přesvědčili k 
pokračování. Konečně jsme dorazili na meziza-
stávku naší trasy a to Staroměstské náměstí a 
tam si počkali na jeho hlavní dominantu - Orloj a 
pokračovali přes Václavské náměstí k Národnímu 
muzeu. Před tím nás, ale ještě čekal oběd v pizzerii 
a děti se na to tak těšily, až to chvílemi vypadalo, 
že je to ta nejlepší zastávka z celého výletu.

Po obědě jsme naše společné setkání zakončili 
exkurzí v Národním muzeu a expozicí s náz-
vem Lovci mamutů. Muzeum bylo posledním 
místečkem, které nám zbývalo prozkoumat. 
Tato expozice je jedna z nejoblíbenějších a 
nejnavštěvovanějších a i proto byla prodloužena 
až do září, a tak ani my jsme si ji nemohli nechat 
ujít. Prohlédli jsme si mamuta v životní velikosti, 
různá dokumentární videa, opravdovou jeskyni 
pro lovce mamutů, Věstonickou Venuši v celé 
její kráse a celý vývoj lidstva od doby kamenné 
s autentickými artefakty. Byly to dvě velice zají-
mavé a poučné hodiny, které se dětem moc líbily 
stejně jako celý víkend, z kterého si snad všechny 
odvážely jen hezké a nezapomenutelné zážitky a 
vzpomínky.
 
Bohužel jako všechno jednou končí i náš čas s 
dětmi v Praze se pomalu chýlil ke svému konci 
a k loučení, do kterého se nikomu nechtělo. Na-
konec jsme se loučili dvakrát a slíbili si, že jak 
jen to bude možné, podnikneme další společné 
dobrodružství!

Děkujeme všem dětem a tetě Olze a tetě Blance za 
báječný víkend a za čas, který jsme měli možnost 
společně strávit, abychom se lépe poznali a všem 
přejeme krásný zbytek léta a už teď se všichni 
velmi těšíme na naše další setkání s IC Family.
Nashledanou.

Pro ilustraci pocitů dětí vám přinášíme přepis 
autentického dopisu paní ředitelky Olgy Lysé a 
Kristýny Poulové na následující straně.



IC Family - Udělali jsme radost...
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Drazí přátelé,

    posíláme pozdravy od bazénu, jsou šílená vedra, tak se 
děti v podstatě dají vylovit pouze v době krmení.

    Děti jsou stále plné pražských zážitků a věřím, že 
z nich vypadne časem zase nějaký hezký obrázek, který 
Vám zašleme.

    Cesta zpátky proběhla celkem v pohodě, jenom jsem 
nechápala, kde se v těch tělíčkách stále bere tolik 
energie po tak náročném víkendu. S panem řidičem 
jsme byli přesvědčeni, že jen co vyjedeme na dálnici, 
celý autobus bude v limbu. Ó nikoliv - samé chechtání, 
tleskání, někteří se vzájemně otravovali a vzápětí na 
sebe žalovali. To vše bylo prokládáno požadavky na pití, 
potažmo na čurání. Domino se usídlilo tetě Blance na 
klíně a nemínilo se vrátit na své místo. Občas proneslo 
do éteru něco v tom smyslu, že jestli nedostane kokino, 
asi mu bude brzo špatně. Dostal žvýkačku a za chvilku 
hučel něco,  že proti blití mu zabírá pouze žvýkačka 
osvěžující, což ta, které se už vyžvýkala chu�, určitě 
není. O zábavu bylo postaráno až domů. Michal začal 
být silně protivný a já měla nutkavou představu zavézt 
ho do temného lesa a ujet mu. Příčina se vykrystali-
zovala druhý den - ochořel angínou.

    Po návratu domů už nás čekal Olda, mával 
berličkama a posílá Vám poděkování za pozdrav a tričko 
s čepicí. Jeho ségry, Katka se Silvou, mu to slavnostně 
předaly.

    Doufám, že Vy už jste náš nájezd rozdýchali a 
firma může nadále pracovat bez ztráty zaměstnanců, 
kteří padli vyčerpáním. Ještě jednou moc děkujeme 
za všechnu tu péči a vynaložené nemalé finanční 
prostředky.  Velmi si toho vážíme a doufám, že Vám 
setkání s našimi dětmi přineslo také trochu radosti a 
vzruchu do běžného pracovního života. Věřím, že naši 
prostořecí miláčkové neudělali nějakou ostudu, která by 
se jim nedala prominout. Kdyby něco, dejte vědět, a� si 
včas napravíme reputaci.

    Ještě jednou vřelé díky za to, jak jste všichni báječní 
a věřte, že pokud jste měli vizi smysluplně pomáhat, je 
to ta správná cesta. Pro naše děti hodně znamená, mít 
kamarády, kterým důvěřují a mají je rády.

     Taky jsem samozřejmě zapomněla poděkovat za 
lampičky, baterky a žárovky z osramu. Prosím, zašlete 
mi adresu, a� můžeme poděkovat také jim.

    Za všechny děti i zaměstnance Vám přeji krásnou 
dovolenou a budeme se těšit na setkání i spolupráci.

                                        Ahoj Olga

PS: Pozdravujte také své rodinné příslušníky a dětičky 
od nás všech.

8. září bude ve Strážnici vinobraní, Jste srdečně zváni. 
Jenom pak dejte vědět, kolik by vás přijelo. Pa

Naši kamarádi z Prahy nás pozvali na návštěvu a 
my jsme pozvání s radostí přijali. Ráno jsme brzy 
vstávali, abychom včas dorazilli do Prahy. Když 
jsme byli na místě, tak nás provedli fi rmou. Po 
obědě jsme se šli ubytovat a hurá na Petřínskou  
rozhlednu a do zrcadlového bludiště. Celý den 
proběhl bez problémů, my jsme se rozloučili a šli 
na ubytovnu. Druhý den po snídani nás čekala 
prohlídka Václavského náměstí. A protože nám 
všem vyhládlo, šli jsme na oběd. Já s některými 
dětmi jsme se shodli na tom, že se našim 
kamarádům podlomí nohy, až uvidí účet za jídlo, 
ale naštěstí to ustáli a my nepřišli o průvodce a 
hlavně o kamarády, protože si jich vážíme a máme 
je rádi.Celý Domůvek se těší na další setkání s 
kamarády z Inter Cars. 

Za DD Strážnice 
Kristýna Poulová

Dobrý den slečno Simonko,

 
chtěla jsem Vám jen oznámit, že lednička vpořádku 
přišla, je báječná, nádherná, veliká ....... všichni ji 
chodí s obdivem okukovat. Paní ředitelka odjela do 
Hodonína, až se vrátí, určitě Vám i firmě Elektro 
World ještě napíše. 

Mockrát děkujeme a srdečné pozdravy všem.
 

Andrea Kropíková

Další partneři, kteří se zapojili do projektu IC Family
Vzhledem k možnostem a počtu našich dodava-
telů jsme naše partnery v rámci společných jed-
nání seznámili s různými projekty naší společnosti. 
Mimo jiné i s projektem IC Family, který naše 
partnery, společnosti Osram, Electro World a 
Slovensko-Českou obchodní komoru zaujal a tak 

se sami rozhodli zapojit se do tohoto projektu dle 
svých možností. Oběma společnostem patří naše 
uznání a poděkování.
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Podpora prodeje prostřednictvím prodejních 
kampaní je jednou z nedílných součástí prodejní 
politiky většiny distribučních společností. Neji-
nak je tomu i u nás, společnosti Inter Cars. Tento 
rok jsme pro Vás, naše zákazníky, připravili velice 
zajímavý program akcí nazvaný IC Kalendář. 

A co se pod tímto názvem skrývá? Jako každý 
správný kalendář, i tento tvoří jednotlivé měsíce. 
Pro každý jednotlivý měsíc jsme připravili 1 
prodejní akci zaměřenou na konkrétní produk-
tovou skupinu. V současné chvíli máme za se-
bou více jak polovinu trvání těchto kampaní a 
lze konstatovat, že to bylo zatím velmi úspěšné 
období. Nyní tedy chronologicky pokračujeme 
dalšími měsíci a to říjnem, listopadem a posled-
ním je prosinec, kterým bude celý “seriál” celkem 
11 prodejních akcí zaměřených na produktové 
kategorie zboží zakončen.

Následující měsíce budou u Inter Cars ve zna-
mení prodejních akcí na produktové kategorie:

Říjen  = Kapaliny (do chladičů a ostřikovačů)

Listopad = Pneumatiky

Prosinec = Řemeny a kladky

Podmínky akcí
A jaké jsou podmínky těchto akcí? Je to jed-
noduché. Stačí v daném měsíci u Inter Cars 
nakoupit zboží z produktové kategorie, které 
je příslušný měsíc věnován, v určité stanovené 
hodnotě a my Vám vrátíme 10% nakoupené 
hodnoty (nevztahuje se na pneumatiky). Jak 
přesně vše funguje si ukážeme na následujícím 
příkladu.

Příklad:
V říjnu, který je zaměřený na produktovou 
skupinu „Kapaliny“, bude vypsaná obratová 
částka pro splnění akce např. 10 000 korun. 
Pokud překročíte tuto částku a nakoupíte u nás 
kapaliny v hodnotě např. 20 000 korun, bude 
vám z naší strany vráceno 10% z celkové hod-
noty, v tomto případě tedy 2 000 korun. Pokud 
nakoupíte např. za 60 000 korun, bude vám vrá-
ceno 6 000 korun a tak dále.

Speciální bonus
Kromě výše uvedeného jsme pro Vás připravili 
navíc speciální bonus, který doprovází celý rok 
náš IC Kalendář. Tímto bonusem je poukaz 
na 9-denní exkluzivní zájezd do Číny, který se 
uskuteční v dubnu 2008. Pokud se Vám podaří 
splnit podmínku akce (vypsaná obratová částka) 
pro daný měsíc, získáte zlatou známku.

Tu lze nalepit přímo na náš IC Kalendář, který 
naleznete uprostřed tohoto čísla IC Journalu 
nebo do toho, kde už máte nalepené známky 
z předchozích akcí. V případě, že nasbíráte za 
tento rok 8 zlatých známek (tzn. splníte pod-
mínku akce alespoň v 8 z 11 případů), je výše 
uvedený 9-denní exkluzivní zájezd do Číny váš! 
Nyní máte, pokud jste již získal alespoň 4 znám-
ky, máte poslední možnosti, jak si zajistit místo v 
zájezdu do Číny.

Nakupujte u nás a získejte 10% fi nanční 
bonus a exkluzivní zájezd do Číny!
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Říjen - Kapaliny Listopad - Pneumatiky Prosinec - Řemeny

           a kladky

Obratové částky prodejních akcí jsou uvedeny v Kč bez DPH. 
V případě dosažení této obratové částky ve vyznačeném termínu 
akce získáte fi nanční bonus ve výši 10% z částky nakoupeného
zboží v dané produktové kategorii a zároveň zlatou známku 
za daný měsíc. Za každý měsíc lze získat maximálně 1 zla-
tou známku. Pokud nasbíráte 8 těchto známek, získáte 9-denní 
exkluzivní zájezd do Číny. Akce se nevztahuje na zákazníky, 
kteří mají na tyto produkty uzavřeny speciální podmínky. Na 
výše uvedené akce se nevztahuje Den Inter Cars. Více informa-
cí, podmínky a popis akcí IC Kalendář naleznete na straně 21 
tohoto vydání IC Journalu. U příkladů z nabídky jsou uvedeny 
maloobchodní ceny v Kč bez DPH.

10% bonus   + 

při nákupu za 
  10 000 Kč

Termín: 1.10.2007-31.10.2007

Příklady z nabídky:
Cartechnic - koncentrát nemrznoucí kapaliny 
do chladičů typu G11, 1:1, -36°C          CART999 1,5L              78,00*
Cartechnic - koncentrát nemrznoucí kapaliny 
do chladičů typu G12, 1:1, -36°C          CART999 CT 12 PLUS 1,5L        85,33*
4max - nemrznoucí směs do ostřikovačů, 
-22°C, 5L (s vůní)          1201-00-0006E                           23,-

zlatá známka 

při nákupu za 
  10 000 Kč

Termín: 1.11.2007-30.11.2007
* cena za litr

10% bonus   + 

při nákupu za 
  10 000 Kč

Termín: 1.12.2007-31.12.2007

Příklady z nabídky:   
Klínový řemen Škoda Favorit / Felicia 1.3
Bosch  1 987 947 808 156,-
Goodyear  GY4PK0950 165,-
Contitech  4 PK 950 200,-
Vodící kladky rozvod. řemene Škoda Fabia / Octavia 1.9
Ruville  EVR55441 789,-
  EVR55433 1 116,-
  EVR55457 509,-

Příklady z nabídky:
Uniroyal MS Plus 5 165/70 R13 165/70R13 ZOU 79T MS PL5 887,-
Michelin Alpin A3 175/65 R14 175/65R14 ZOM 82T A3 1 299,-
Dunlop SPWinterSportM3 185/60 R14 185/60R14 ZODU 82T SPWSM3 1 211,-
Goodyear UG7 195/65 R15 195/65R15 ZOGO 91T UG7 1 407,-



Zimní pneumatiky a disky - nabídka

náhradních dílů, ale také jako se silným partnerem 
v oblasti pneumatik. Z nabídky společnosti In-
ter Cars si můžete vybrat z 15 značek předních 
světových výrobců, která je doplněna širokým 
portfoliem výrobců hliníkových a plechových disků. 

Léto se pomalu blíží ke svému konci a je čas začít 
myslet na zimní sezónu ke které neodmyslitelně 
patří i zimní pneumatiky. Již minulou zimu 
společnost Inter Cars dokázala, že s ní zákaz-
níci mohou počítat nejenom jako s dodavatelem 

K uspokojení požadavků všech zákazníků, je již 
nyní uskladněno na našich skladech ve Varšavě 
a Katovicích cca 100 000 ks zimních pneumatik, 
které jsou pravidelně doplňovány přímo ze skladů 
jednotlivých výrobců.  

Uvedené ceny jsou velkoobchodní v Kč bez DPH.    *LI - index nosnosti, SI - index rychlosti.

Ze skvělé nabídky vybíráme zimní pneumatiky pro osobní automobily:

Prodejní tip
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Upozornění: možnost získat další až 5% speciální slevu a to do 19. 10. 2007!
viz. náš Katalog zimních pneumatik a disků pro zimní sezónu 2007/2008 (vyžádejte si na pobočkách Inter Cars)

Objednací číslo Rozměr Značka Název LI/SI* Cena Cena 
do 19. 10.

165/70R13 ZODU 79T SPWSM3 165/70 R 13 Dunlop SPWinterSportM3 79 T 1 042,- 997,-

165/70R13 ZOKL 79T KR3 165/70 R 13 Kleber Krisalp 3 79 T 750,- 714,-

165/70R13 ZOU 79T MS PL5 165/70 R 13 Uniroyal MS Plus 5 79 T 887,- 847,-

165/70R14 ZODU 81T M3 165/70 R 14 Dunlop SPWinterSportM3 81 T 1 138,- 1 090,-

165/70R14 ZOKL 81T KR3 165/70 R 14 Kleber Krisalp 3 81 T 882,- 844,-

175/65R14 ZOC 82T TS800 175/65 R 14 Continental TS800 82 T 1 213,- 1 161,-

175/65R14 ZOKL 82T KRHP 175/65 R 14 Kleber Krisalp HP 82 T 925,- 879,-

175/65R14 ZOM 82T A3 175/65 R 14 Michelin Alpin A3 82 T 1 299,- 1 244,-

175/65R14 ZODU 82T M3 175/65 R 14 Dunlop SPWinterSportM3 82 T 1 176,- 1 130,-

175/65R14 ZOU 82T MS PL5 175/65 R 14 Uniroyal MS Plus 5 82 T 1 079,- 1 029,-

185/60R14 ZOU 82T MS PL5 185/60 R 14 Uniroyal MS Plus 5 82 T 1 126,- 1 075,-

185/60R14 ZOM 82T A3 185/60 R 14 Michelin Alpin A3 82 T 1 454,- 1 389,-

185/60R14 ZOKL 82T KRHP 185/60 R 14 Kleber Krisalp HP 82 T 1 003,- 954,-

185/60R14 ZODU 82T SPWSM3 185/60 R 14 Dunlop SPWinterSportM3 82 T 1 211,- 1 157,-

195/65R15 ZODU 91T SPWR 195/65 R 15 Dunlop SPWinterResponse 91 T 1 397,- 1 341,-

195/65R15 ZODU 91T SPWS3D 195/65 R 15 Dunlop SPWinterSport3D 91 T 1 397,- 1 341,-

195/65R15 ZOGO 91T UG7 195/65 R 15 Goodyear UG7 91 T 1 407,- 1 347,-

195/65R15 ZOM 91T A3 195/65 R 15 Michelin Alpin A3 91 T 1 455,- 1 395,-

195/65R15 ZOC 91T TS810 195/65 R 15 Continental TS810 91 T 1 427,- 1 371,-

195/65R15 ZOKL 91T KRHP 195/65 R 15 Kleber Krisalp HP 91 T 1 050,- 1 006,-

Michelin

Primacy Alpin PA3

Dunlop

SP Winter Response

Michelin

Pilot Alpin PA3

Fulda

Kristall Montero/ Montero 2

Michelin

Latitude Alpin

Good Year

Ultra Grip 7/7+

Firestone

Vanhawk Winter

Uniroyal

MS Plus 66

Firestone

Winterhawk C

Continental

Vanco Winter2

Dunlop

SP Winter Sport 3D

Bridgestone

Blizzak LM-18

Tvrdě proti tmě.
OSRAM NIGHT BREAKER™ – až o 90 % silnější a o 10 % 
jasnější světlo pro Vaši bezpečnost.

Nejdůležitější je v pořádku dojet do cíle. S nejsilnější autožárovkou na světě jste v bezpečí. 

OSRAM NIGHT BREAKER™.

Pro Vaši

bezpečnost: 

Změňte 
světlo! 

VIDĚT SVĚT V NOVÉM SVĚTLE

www.osram.cz



j urnal   

Filtron - kabinové fi ltry

Prodejní tip

28

Výrobky nabízené fi rmou FILTRON tvoří široký 
sortiment fi ltrů vysoké třídy pro motorová vozi-
dla, průmyslové stroje a zařízení. Potvrzením 
hodnoty vyráběných fi ltrů je okolnost, že nalezly 
uznání u největších výrobců osobních automobilů 
a v současnosti jsou montovány do mnoha typů 
automobilů v rámci originálního vybavení nebo 
jsou nabízeny servisem jako autorizované náhrad-
ní díly.
Konstruktéři automobilů i samotných fi ltrů se 
snaží, aby z hlediska vdechovaného vzduchu byla 
jízda autem zdravější, než procházka po chodníku 
městské ulice. Na jaře a v létě to ale není jen otáz-
ka městského smogu, ale i pylů a alergenů mimo 
města. A fi ltry dokážou pomoci i alergikům, udržet 
v autě zdravější vzduch, než je venku. Musíme 
si to však uvědomovat a kabinový fi ltr včas a 
pravidelně vyměnit. Pokud chceme mít opravdu 
dobrou účinnost fi ltru zaručenu, doporučuje se 
měnit kabinové fi ltry jednou za rok. Během jara 
se totiž fi ltr zanese různými pyly a výtrusy rostlin, 
takže by se měl po hlavní části pylové sezony 
vyměnit.
Nejlepší volbou jsou kabinové fi ltry s aktivním uh-

líkem. Filtrační medium se skládá ze dvou vrstev 
syntetické tkaniny, schopné zachycovat pevné 
částice a aerosoly s efektivitou srovnatelnou 
s běžným kabinovým fi ltrem. Dodatečně, třetí 
vrstva fi ltračního media, umístěná mezi tkaniny, 
je granulát aktivního uhlíku, který čistí vzduch od 
škodlivých plynů. Aktivní uhlík má porézní struk-
turu podobnou grafi tu. Přitahuje škodlivé plyny 
ke svému povrchu díky jevu zvanému absorbce. 
Rozložený povrch jednoho gramu aktivního uhlíku 
je téměř 900 m² a proto může být množství za-
chycených plynů velmi velké. Prakticky, množství 
aktivního uhlíku ve fi ltru dovoluje eliminovat zhruba 
90% škodlivin - ozon, uhlovodíky, sirné a dusičné 
směsi. A to během celé životnosti fi ltru.
Dalším “novodobým” úkonem je pravidelné 
vyčištění tělesa výměníku samotné klimatizace. 
Toto vyčištění a dezinfekce výměníku je dob-
ré provádět na jaře, poněvadž při dlouhém 
nepoužívání klimatizace dochází na výměníku k 
růstu bakterií a řas. Při provozu klimatizace do-
chází na výměníku ke kondenzaci vody, a tudíž zde 
vzniká příhodné prostředí pro růst mikroorganismů 
i rostlin. Ale i tady platí, že máme-li pravidelně 

měněný kabinový fi ltr, nemusíme dezinfi kovat a 
čistit výměník tak často.                                            
Pokud máme hodně dlouho nevyměněný pylový 
mikrofi ltr, projeví se to sníženým výkonem venti-
lace a častým mlžením oken, případně opako-
vaným tvořením mastných nánosů na sklech.
Je zřejmé, že kabinové čističe vzduchu mají nej-
víc práce s částečkami, které sami ani neuvidíme. 
Konstrukce fi ltru může být různě složitá, základem 
však obvykle zůstává fi ltrační papír s přesně for-
movanými póry a strukturou vláken. Nečistoty, 
kromě celulózy může zachytávat také mikrovlák-
nové rouno a proti vodě slouží impregnace z 
epoxidových pryskyřic. V zásadě je dokonalejší a 
účinnější mikrofi ltr, který má ještě vrstvu aktivního 
uhlí, která váže oxidy dusíku, oxid siřičitý a ozon i 
další plynné částice. Kabinové fi ltry mají dnes zce-
la nesporný význam pro ochranu zdraví posádek 
automobilů.

Filtron objednací číslo Aplikace Cena

K 1035 Alfa Romeo 156; Fiat Bravo, Brava, Marea 138,-

K 1031 BMW 5, 7 214,-

K 1127 Citroen Berlingo II 182,-

K 1107 Citroen Xsara 201,-

K 1101 Fiat Punto/Doblo 136,-

K 1110 Ford Fiesta 188,-

K 1010 Ford Fiesta, Ka, Puma 274,-

K 1024 Ford Galaxy, Seat Alhambra, Volkswagen Sharan 236,-

K 1087 Honda Civic 199,-

K 1060 Nissan Almera 138,-

K 1090 Opel Agila 162,-

K 1014 Opel Astra II 285,-

K 1001 Opel Omega B 219,-

K 1093 Peugeot 307 193,-

K 1052 Renault Clio II, Megane 168,-

K 1089 Renault Laguna II 236,-

K 1079 Škoda Fabia, Volkswagen Polo, Audi A2 195,-

K 1006 Škoda Octavia, Audi A3, Volkswagen Bora, Golf III, Polo, Seat Cordoba 189,-

K 1123 Toyota Corrola 161,-

K 1083 Toyota Yaris 179,-

K 1126 Volvo V/C/S70, S80, S60 258,-
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Příklady z naší nabídky kabinových fi ltrů:

Uvedené ceny jsou maloobchodní v Kč bez DPH.

Zimní balíček Inter CarsZimní balíček Inter Cars

Nakup dnes, zapla� příští rok!Nakup dnes, zapla� příští rok!

Akce probíhá v termínu od 16. 8. 2007 do 31. 12. 2007.
Bližší informace získáte na kterékoliv pobočce Inter Cars.

Co mi „Zimní balíček Inter Cars“„Zimní balíček Inter Cars“ přináší:

- šetří moji peněženku, protože disponuji se 
  zbožím, které zaplatím až v lednu 2008zaplatím až v lednu 2008

- praktický stojanstojan na zimní produkty zdarmazdarma

nebo

  stojanstojan na autobaterie zdarmazdarma

- k produktům Osram možnost získat box na   box na   
  žárovky zdarma  žárovky zdarma

- body do VIP Clubu Inter Cars 2007, které 
  mi přiblíží výlet do Číny, Maroka a lyžování Číny, Maroka a lyžování 
  v Alpách  v Alpách



j urnal   

Nemrznoucí kapaliny, autobaterie a boxy - nabídka

Prodejní tip

30

Protože nemrznoucí kapaliny, autobaterie a boxy 
patří mezi nejpopulárnější sezónní sortiment zim-
ního období, připravili jsme pro Vás pod hlavičkou 
Prodejního tipu čtvrtého vydání IC_Journalu velmi 
lákavou nabídku na tyto produkty.

Rádi bychom Vám také předali užitečné informace 
o kvalitě nemrznoucích kapalin do chladičů: 
Na trhu se vyskytují chladicí kapaliny, u kterých 
jsou uváděny různé teploty při standardním 
míchání s vodou v poměru 50:50.

Toto je velmi důležité při porovnávání cenových 
nabídek různých prodejců. Vždy je potřeba 
srovnávat produkty, které se srovnávat dají. 
Například kapalina, pro kterou je uváděna teplota 
po naředění do -30 °C není přirozeně srovnatelná 
s kapalinou do -35 °C po naředění. Jedná se o 
šizený koncentrát, který je nutné mísit s vodou v 
poměru 60:40 až 65:35 k dosažení teploty -35 °C!
Naopak někteří prodejci uvádějí u svých produktů 
teplotu do -40 °C po naředění 50:50. Takový kon-
centrát neexistuje! Této teploty lze dosáhnout v 

laboratorních podmínkách, které neodpovídají 
realitě. V praxi je klasický „nešizený“ koncentrát 
chladicí kapaliny při tomto poměru míchání odolný 
do -35 °C až -37 °C, s tím že poctivější je uvádět 
vždy spodní hranici (tedy -35 °C), která bude za 
jakýchkoliv podmínek splněna.

Druhou částí dnešního Prodejní tipu je nabídka 
startovacích akumulátorů, která se vyznačuje jak 
vynikající cenou, tak svou šíří. Pod značkou 4max 
zde naleznete nabídku pro osobní i nákladní vozy.

Popis Objednací číslo Cena

4max autobaterie typ 53520 - 35 Ah, 240 A (EN), 197x128x227, +P, EN 535020024, tenké póly, Daewoo Tico 0608-03-0001E 1 450,-

4max autobaterie typ 53522 - 35 Ah, 240 A (EN), 197x128x227, +L, EN 535022024, tenké póly, Daewoo Matiz 0608-03-0002E 1 450,-

4max autobaterie typ 53653 - 36 Ah, 300 A (EN), 210x175x175, +P, EN 536053030, Opel Corsa, VW Polo, Renault Clio 0608-03-0010E 966,-

4max autobaterie typ 53658 - 36 Ah, 300 A (EN), 210x175x175, +L, EN 536058030, Fiat 126p 0608-03-0013E 986,-

4max autobaterie typ 54018 - 40 Ah, 390 A (EN), 175x175x190, +P, EN 540018039 Fiat Cinquecento / Seicento / Uno 0608-03-0009E 1 088,-

4max autobaterie typ 54459 - 44 Ah, 360 A (EN), 210x175x190, +P, EN 544059036, Opel, Fiat, Skoda, Peugeot, Renault, BMW 0608-03-0003E 1 179,-

4max autobaterie typ 54464 - 44 Ah, 360 A (EN), 210x175x190, +L, EN 544064036, Fiat, Polonez 0608-03-0014E 1 179,-

4max autobaterie typ 54523 - 45 Ah, 300 A (EN), 237x128x225, +P, EN 545023030, pro japonské vozy 0608-03-0004E 1 411,-

4max autobaterie typ 55041 - 50 Ah, 360 A (EN), 200x175x225, +P, EN 550041036 pro japonské a korejské vozy 0608-03-0016E 1 512,-

4max autobaterie typ 55559 - 55 Ah, 420 A (EN), 249x175x190, +P, EN 555059042, BMW, Mercedes, Opel, Peugeot, Daewoo 0608-03-0005E 1 449,-

4max autobaterie typ 56037 - 60 Ah, 480 A (EN), 249x175x190, +L, EN 560037048, Polonez, Daewoo Nubira, Lanos 0608-03-0011E 1 588,-

4max autobaterie typ 56077 - 60 Ah, 600 A (EN), 249x175x175, +P, EN 560077060, Ford Mondeo, Citroen, Opel Vectra 0608-03-0006E 1 588,-

4max autobaterie typ 57412 - 74 Ah, 680 A (EN), 278x175x190, +P, EN 574012068, Opel, Mercedes, Peugeot, Renault, Volvo 0608-03-0007E 1 951,-

4max autobaterie typ 58838 - 88 Ah, 760 A (EN), 353x175x190, +P 0608-03-0015E 2 465,-

4max autobaterie typ 59504 - 95 Ah, 760 A (EN), 353x175x190, +P, EN 595104068 0608-03-0017E 2 785,-

4max autobaterie typ 60044 - 100 Ah, 760 A (EN), 353x175x190, +P, EN 600044076, Mercedes, VW Transporter 0608-03-0008E 2 590,-

4max autobaterie typ 61047 - 110 Ah, 760 A (EN), 326x175x215, +P, EN 610037076, Daewoo Lublin, KIA, Nissan 0608-03-1005E 3 490,-

4max autobaterie typ 61013 - 110 Ah, 760 A (EN), 513x175x223, +L, EN 610013076, Iveco, Mercedes, Renault, Steyr 0608-03-1003E 3 490,-

4max autobaterie typ 62045 - 120 Ah, 680 A (EN), 513x189x223, +L, EN 620045068, DAF, Iveco, Mercedes, Scania, Volvo 0608-03-1007E 3 500,-

4max autobaterie typ 64036 - 140 Ah, 760 A (EN), 513x189x223, +L, EN 640036076, DAF, Iveco, Mercedes, Scania, Volvo 0608-03-1004E 3 510,-

4max Akumulator typ 67043 - 170 Ah, 950 A (EN), 513x223x223, +L EN 670043100 Iveco,Mercedes,Scania,Volvo,DAF   0608-03-1009E 5 099,-

4max autobaterie typ 68032 - 180 Ah, 1000 A (EN), 513x223x223, +L, EN 680032100, DAF, Iveco, Mercedes, Scania, Volvo 0608-03-1001E 4 990,-

4max Akumulator typ 69043 - 190 Ah, 1000 A (EN), 513x223x223, +L EN 690043100 Iveco,Mercedes,Scania,Volvo,DAF 0608-03-1010E 6 208,-

4max autobaterie typ 70038 - 200 Ah, 1100 A (EN), 513x223x223, +L, EN 700038105, DAF, Iveco, Mercedes, Scania, Volvo 0608-03-1008E 6 208,-

4max autobaterie typ 72512 - 225 Ah, 1250 A (EN), 518x276x242, +L, EN 725012135, Iveco, MAN, Mercedes, Volvo 0608-03-1002E 5 478,-

4max autobaterie typ 240486 - 240 Ah, 1100 A (EN), 513x276x242, +L, EN 600044076, bus 0608-03-1006E 7 774,-
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Kapaliny do chladičů

Popis Balení Objednací číslo Cena Cena za litr

4max
koncentrát nemrznoucí kapaliny do chladičů typu G11

1:1 -35 °C

1 L 1601-00-9991E 80,00 80,00

5 L 1601-00-9993E 387,00 77,40

20 L 1601-00-9994E 1 472,00 73,60 

50 L 1601-00-9995E 3 435,00 68,70 

200 L 1601-00-9996E 13 046,00 65,23 

4max
nemrznoucí kapaliny do chladičů typu G11

1 L 1601-00-0001E    54,00 54,00

5 L 1601-00-0002E 249,00 49,80 

20 L 1601-00-0003E 942,00 47,10 

30 L 1601-00-0004E 1 395,00 46,50 

60 L 1601-00-0005E 2 754,00 45,90 

200 L 1601-00-0006E    9 112,00 45,56 

CARTECHNIC
koncentrát nemrznoucí kapaliny do chladičů typu G11

1:1 -36°C

1,5 L CART999 1,5L 117,00 78,00

5 L CART999 5L 349,00 69,80 

20 L CART999 20L 1 376,00 68,80 

CARTECHNIC
koncentrát nemrznoucí kapaliny do chladičů typu G12

1:1 -36°C

1,5 L CART999 CT12 PLUS 1,5L 128,00 85,33 

5 L CART999 CT12 PLUS 5L 426,00 85,20 

20 L CART999 CT12 PLUS 20L 1 658,00 82,90 

60 L CART999 CT12 PLUS 60L 5 035,00 83,92 

200 L CART999 CT12 PLUS 200L 16 171,00 80,86 

Kapaliny do ostřikovačů

Popis Balení Objednací číslo Cena Cena za litr

4max
nemrznoucí směs do ostřikovačů

-22 °C

1 L 1201-00-0004E (s vůní) 24,00 24,00

2 L 1201-00-0005E (s vůní) 48,00 24,00

5 L 1201-00-0006E (s vůní) 115,00 23,00

5 L 1201-00-0001E 115,00 23,00

30 L 1201-00-0015E 689,00 22,97 

4max
koncentrát nemrznoucí směsi do ostřikovačů

-80 °C

1 L 1201-00-0002E 52,00 52,00

5 L 1201-00-0003E 255,00 51,00

30 L 1201-00-0009E 1 490,00 49,67

Objednací číslo Popis Cena

7803-04-0065P Box 4max 320 (132 x 78 x 36) 320 L - barva šedá 2 490,-

7803-04-0069P Box 4max Carving (200 x 44 x 38) 300 L - barva šedá 2 790,-

7803-04-0066P Box 4max 430 (180 x 78 x 40) 430 L - barva šedá 3 190,-

7803-04-0067P Box 4max 460 (225 x 62 x 43) 460 L - barva šedá 3 790,-

7803-04-0074P Box 4max 400 (198 x 78 x 34) 420 L - barva šedá metalíza 3 990,-

7803-04-0078P Box 4max 500 (225 x 83 x 38,5) 500 L - barva šedá metalíza 4 690,-

7803-04-0080P Box 4max Odyssey (190 x 65 x 41) 360 L - barva víka šedá, barva podlahy černá 4 890,-

7803-04-0079P Box 4max 500 (225 x 83 x 38,5) 500 L Carbon - barva černá metalíza 5 890,-

7803-04-0210P Nosič lyží 4max pro 4 páry - barva černá 670,-

7803-04-0212P Nosič lyží 4max pro 6 párů - barva černá 990,-

7803-04-0211P Nosič lyží 4max pro 4 páry - hliníkový 1 240,-
Uvedené ceny jsou maloobchodní v Kč bez DPH.

Objednací číslo Popis Cena

THULE 691B Box Thule OCEAN 500 (226 x 55 x 38) 310 L - barva černá 6 664,-

THULE 691 Box Thule OCEAN 500 (226 x 55 x 38) 310 L - barva šedá 6 664,-

THULE 692 Box Thule OCEAN 600 (190 x 63 x 37) 330 L - barva šedá 7 536,-

THULE 631100 Box Thule PACIFIC 100 (139 x 90 x 39) 370 L - barva šedá 7 322,-

THULE 631200 Box Thule PACIFIC 200 (175 x 82 x 45) 460 L - barva šedá 8 951,-

THULE 631500 Box Thule PACIFIC 500 (226 x 55 x 37) 330 L - barva šedá 6 873,-

THULE 631600 Box Thule PACIFIC 600 (190 x 63 x 39) 340 L - barva šedá 7 926,-

THULE 631700 Box Thule PACIFIC 700 (232 x 70 x 40) 460 L - barva šedá 9 400,-

THULE 666 Box Thule ATLANTIS 600 (190 x 63 x 41) 340 L - barva stříbrná 9 320,-

THULE 679 Box Thule ATLANTIS 780 (197 x 78 x 44) 480 L  - barva stříbrná 12 222,-

THULE 670 Box Thule SPIRIT 780 (196 x 78 x 33) 380 L - barva antracitová 14 209,-

THULE 746 Nosič lyží Thule Snowpro pro 4 páry 2 225,-

THULE 748 Nosič lyží Thule Snowpro pro 4 páry - zvýšený 2 324,-

THULE 740 Nosič lyží Thule Deluxe pro 3 páry - hliníkový 2 462,-

THULE 726 Nosič lyží Thule Deluxe pro 4 páry - hliníkový 2 873,-

THULE 727 Nosič lyží Thule Deluxe pro 6 párů - hliníkový 3 480,-

Uvedené ceny jsou maloobchodní v Kč bez DPH.
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Příklady z nabídky startovacích akumulátorů pro osobní a nákladní automobily

Příklady z nabídky střešních boxů a nosičů lyží 4max

Příklady z nabídky nemrznoucích kapalin

Příklady z nabídky střešních boxů a nosičů lyží Thule



Akce probíhá od 01. 09. do 31. 10. 2007

TRW - Original equipment. Connected technology

ö
ö

Kupte si TWIN tlumiče TRW a můžete získat 2 skvělé bonusy.

Bézpécné léto
s tlumici TRW

1. bonus  Za každou zakoupenou sadu TWIN tlumičů TRW máte možnost objednat 
  brzdové desky pro automobily Škoda od 3 renomovaných výrobců (TRW, 
  Delphi, FOMAR), a to se speciální 50% slevou:

2. bonus  Za nákup 8 sad TWIN tlumičů TRW získáte stahovák pružin Draper DRA68615 
  v hodnotě 1 227 Kč bez DPH.

Příklady z nabídky tlumičů:

Škoda Felicia Přední, kapalinový, McPherson JHM206T 840,-
 Zadní, kapalinový, s pruž. sedlem JHS110T 699,-
Škoda Octavia Přední, plynový, McPherson JGM215T 1 299,-
 Zadní, plynový, teleskopický JGT218T 1 079,-
Škoda Fabia Přední, plynový, McPherson JGM306T 1 549,-
 Zadní, plynový, teleskopický JGT257T 1 050,-

Uvedené ceny jsou maloobchodní v Kč bez DPH a za 1ks (ne balení).

Maximální počet stahováků pro jednoho zákazníka je 6 ks a za každou zakoupenou sadu TWIN tlumičů TRW 
je možné zakoupit maximálně 10 sad brzdových desek s 50% slevou. Objednávku uvedených 
desek je možno kombinovat.

TRW LUC GDB1357L Fabia, Octavia 695,-
Delphi LP1436 Fabia, Octavia 795,-
Fomar RL687781 Fabia, Octavia 645,-

TRW LUC GDB1280L Favorit, Felicia 389,-
Delphi LP0250/S Favorit 349,-
Fomar RL420481 Favorit 285,-
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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.



j urnal   

V minulém čísle IC Journalu jsme si představili 
novou kalkulaci prémiových tlumičů pérování TRW, 
ze které je patrné, že TRW tlumiče představují 
bezkonkurenční cenovou nabídku na poli prémio-
vých produktů.

V případě starších typů automobilů Škoda se cen-
ová hladina tlumičů TRW pohybuje v rozmezí 6 až 
15 procent pod úrovní značek Sachs a Kayaba od 
konkurenčních distributorů. Při srovnávaní tlumičů 
pro novější automobily Škoda jako je Octavia a 
Superb vycházejí tlumiče TRW ještě lépe – tak 
kupříkladu zadní plynový tlumič TRW (objednací 
číslo JGT218T) je o plných 28% levnější než tlumič 
Sachs nebo Kayaba od kterékoliv konkurenční 
fi rmy v Čechách a na Slovensku.

V  sortimentu pro západní vozy je patrné, že 
cenově tlumiče pérování TRW od fi rmy Inter Cars 
nemají v prémiovém segmentu žádnou konkuren-
ci. Podívejme se na zadní plynový tlumič pro 
Volkswagen Passat (použitelný také pro Škodu 
Superb) pod označením JGT395T. Cena ve výši 
1 249 Kč bez DPH je bezkonkurenčních 35% pod 
cenovou hladinou srovnatelných tlumičů od fi rem 
Sachs a Kayaba. Jak je vidět z přiložené tabulky, 
tlumiče TRW pro západní automobily jsou levnější 
v průměru o 20% až 35% než tlumiče nabízené 
jinými distributory, a často dokonce i o mnohem 
víc.

Nyní se k novému ceníku přidává další změna 
zaměřená na zvýšení uživatelského komfortu 
všech zákazníků, kteří zvolí tlumiče TRW z na-
bídky fi rmy Inter Cars, která je ofi ciálním distribu-

torem dílů této značky na českém a slovenském 
trhu. Tato změna spočívá v novém způsobu balení 
tlumičů TRW. V novém, tzv. TWIN balení, jsou 
tlumiče baleny po dvou kusech. V čem spočívají 
hlavní výhody této změny? Je jich hned několik:
- jako zákazník dostanete vždy správný pár 
 tlumičů, což je důležité v případech, že levý a 
 pravý tlumič neměli stejné objednací číslo, 
 tudíž se nestane, že si omylem objednáte 2 levé 
 tlumiče
-  nestane se, že na skladě budete mít jenom 
 1 tlumič a druhý do páru vám bude chybět
-  a v neposlední řade je výhodou zmenšení pros-
 toru nutného pro naskladnění tlumičů, jelikož 
 jedna krabice zabere míň místa než krabice 
 dvě.

Změna balení TWIN tlumičů je také doprovázená 
změnou objednacích čísel – za staré objednací 
číslo se jednoduše doplní písmeno T. To zna-
mená, že z JGM306 se stává JGM306T. Důležitou 
informací je fakt, že maloobchodní ceny za kus se 
nemění tudíž ceníková cena 1ks JGM306T je stej-
ná jako cena 1ks JGM306. Z uvedeného plyne, 
že se TWIN tlumiče TRW objednávají stejně jako 
brzdové kotouče TRW, to znamená 2ks JGM306T 
v objednávce  = 1 krabice s dvěma tlumiči.

Závěrem lze zopakovat, že cenově jsou tlumiče 
renomovaného světového výrobce OE dílů a 
dílů pro aftermarket, fi rmy TRW, více než výhod-
né ve srovnání se svou konkurencí. S tlumiči 
pérování TRW od fi rmy Inter Cars si můžete být 
jisti, že obdržíte zboží v praktickém balení a v OE 
kvalitě, přesně tak, jako je tomu u všech TRW 

komponentů, ať už se jedná o brzdové díly, díly 
řízení nebo zavěšení. Přidejme ke kvalitnímu zboží 
bezkonkurenční cenovou nabídku od fi rmy Inter 
Cars a dostaneme takovou,  která skutečně osloví 
každého.

Prodejní akce TWIN tlumiče TRW prodloužena!

V návaznosti na zmiňovanou změnu v balení 
tlumičů pérování TRW, jsme pro Vás připravili 
mimořádnou prodejní akci, kterou jsme nazvali 
“Bezpečné léto s TWIN tlumiči TRW,“ která byla 
prodloužena až do konce října 2007.

V čem spočívá tato prodejní akce? Lze říct, že se 
jedná o akci typu 1 nákup = 2 bonusy. Pravidla 
kampaně jsou více než jednoduchá, stačí si koupit 
jedno balení TWIN tlumičů TRW a máte jedinečnou 
možnost zakoupit 10 ks brzdových destiček GD-
B1357L s mimořádným rabatem 50%. Za každou 
další zakoupenou sadu tlumičů získáváte možnost 
objednat dalších 10 ks destiček. Jelikož se jedná 
o prémiové brzdové destičky pro vozy Škoda 
Fabia/Octavia/Roomster, představuje tento bo-
nus příležitost získat díly Škoda v OE kvalitě za 
skutečně výhodných podmínek. Maloobchodní 
cena brzdových destiček bez DPH činí 695 Kč.

Když si objednáte 8 sad TWIN tlumičů TRW, 
získáváte druhý bonus, kterým je stahovák pružin 
tlumičů pérování od fi rmy Draper v hodnotě 1 227 
Kč bez DPH. Za každých dalších 8 sad získáváte 
další stahovák, až do maximálního počtu 6 
stahováků pro jednoho zákazníka.

Tlumiče pérování TRW – rok poté

Uvedené ceny jsou maloobchodní v Kč bez DPH. MOC jsou maloobchodní ceny konkurentů na českém trhu.

TRW v nabídce Inter Cars - bezkonkurenční volba!
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Použití TRW obj. číslo Typ tlumiče TRW Sachs kód MOC Kayaba kód MOC

Škoda Favorit/Forman/Felicia JHS110T Zadní Kapalinový 699,- 105 063 740,- 441800 819,-

Škoda Felicia JHM206T Přední Kapalinový 840,- 200 030 880,- 633835 930,-

Škoda Favorit/Forman JHM463T Přední Kapalinový 799,- 100 667 860,- 633835 930,-

Škoda Octavia JGM215T Přední Plynový 1 299,- 200 954 1 600,- 333713 1 590,-

Škoda Octavia JGT218T Zadní Plynový 1 079,- 556 268 1 500,- 343348 1 499,-

Škoda Superb, Volkswagen Passat 96- JGT395T Zadní Plynový 1 249,- 556 277 1 920,- 343281 1 879,-

Volkswagen Golf III 91-98/Vento 92-/Seat Toledo JHS181T Zadní Kapalinový 999,- 105 739 1 161,- 443800 1 060,-

Volkswagen Golf III 91-98/Vento 92-/Seat Toledo JGS181T Zadní Plynový 1 049,- 105 748 1 376,- 343191 1 328,-

Volkswagen Golf III 91-98/Vento 92- JHM185T Přední Kapalinový 949,- 170 889 1 555,- 633712 1 350,-

Volkswagen Golf III 91-98/Vento 92- JGM185T Přední Plynový 1 399,- 170 888 1 828,- 333712 1 739,-

Volkswagen Transporter T4 JHE246T Přední Kapalinový 1 499,- 170 880 1 667,- 444119 1 651,-

Seat Cordoba 93- JHM137T Přední Kapalinový 1 199,- 115 158 1 611,- 633712 1 350,-

Seat Cordoba/Ibiza 93-99 JHS155T Zadní Kapalinový 1 099,- 170 780 1 269,- 443801 1 202,-

Fiat Punto 93-97 JGT230T Zadní Plynový 799,- 310 734 1 117,- 343269 1 145,-

Fiat Punto 93-97 JGM159T Přední Plynový 1 253,- 170 909 1 963,- 334805 2 038,-

Ford Transit 92-99 JHE272T Zadní Kapalinový 1 349,- 444124 1 818,-

Renault Megane 95-02 JGT215T Zadní Plynový 999,- 310 119 1 968,- 551804 1 391,-

Renault Megane 95-02 JGM289T Přední Plynový 1 249,- 200 467 1 654,- 333827 1 476,-

Citroen Jumper/Fiat Ducato/Peugeot Boxer JHM194T Přední Kapalinový 2 149,- 635852 3 057,-

Citroen Jumper/Fiat Ducato/Peugeot Boxer JHE277T Zadní Kapalinový 1 249,- 280 979 1 761,- 344283 1 581,-

Opel Astra 91-98 JGC105T Přední Plynový 1 199,- 115 260 1 480,- 365504 1 499,-

Opel Vectra 88-95/Astra 91-98 JGT197T Zadní Plynový 789,- 105 791 1 180,- 343047 1 123,-

TRW a Inter Cars

Použití TRW obj. číslo Popis TRW Konkurence MOC Konkurence MOC

Škoda Suberb, VW Passat, Audi A6 LUC DF2652 Brzd. kotouč, Ø 288 - přední 981,- Brembo 1 310,- Ate 1 602,-

Škoda 105/120/Rapid LUC DF1661 Brzdový kotouč 331,- Brembo 347,- Brembo 347,-

Škoda Fabia/Fabia Combi/Octavia/Octavia Combi LUC DF2803 Brzdový kotouč, Ø 255,80 910,- Brembo 1 012,- Delphi 955,-

Škoda Octavia/Octavia Combi LUC DF2804 Brzdový kotouč, Ø 280,00 954,- Brembo 1 165,- Delphi 1 021,-

Škoda Fabia/Fabia Combi/Octavia/Roomster LUC GDB1357L Sada brzdových destiček 695,- Textar 1 173,- Ferodo 811,-

Škoda Favorit/Forman/Felicia/Felicia Combi LUC GDB1280L Sada brzdových destiček 389,- Textar 475,- Ferodo 514,-

Dacia Logan, Renault 19/21/25/Clio/Megane LUC GDB400 Sada brzdových destiček 634,- Textar 942,- Ferodo 797,-

Škoda Suberb, VW Golf/Passat, Audi A4 LUC GDB1488 Sada brzdových destiček 1 523,- Textar 2 085,- Ferodo 1 681,-

Škoda Octavia, VW Golf/Passat/Audi 100 LUC BWF145 Brzdový váleček, Ø 22,6 mm 334,- Tecnodelta 422,- Delphi 413,-

Citroen Xsara, Peugeot 206/306, Renault 19 LUC BWF167 Brzdový váleček, Ø 20,6 mm 702,- Cifam 721,- Ate 1 130,-

Škoda Favorit/Forman/Felicia/Felicia Combi LUC BDA469 Držák diskové brzdy 640,- Držák diskové brzdy, přední
Brzdový třmen bez držáku (BHW166 - levý, BHW167 - pravý)Škoda Favorit/Forman/Felicia/Felicia Combi LUC BHW166/7 Brzdový třmen 1 339,-

Kawasaki ZX-6R/ZX-7R/ZX-9R (Ninja), Suzuki GSX LUC MCB659SV Brzdové destičky Moto 689,-
Brzdové destičky přední, celokovové, s ABE
Brzdové destičky zadní, organické s ABE
Brzdový kotouč přední (přípona RAC = Alien design)
Brzdový kotouč zadní (přípona RAC = Alien design)

Kawasaki ZX-6R/ZX-7R/ZX-9R (Ninja), Suzuki GSX LUC MCB531LF Brzdové destičky Moto 434,-

Kawasaki GPZ/GTR/Z/ZL/ZR/ZR-Z/ZX-6R (Ninja)/ZZR LUC MSW215 Brzdový kotouč Moto 6 023,-

Kawasaki Z/ZL/ZR/ZR-Z/ZX-6R (Ninja)/ZZR LUC MST366 Brzdový kotouč Moto 2 391,-

Hydraulický olej LHM Plus (mineral) - 1 000 ml LUC PFM201 Hydraulický olej 176,-

Mazivo do brzdových systémů - 25g LUC PFG110 Mazivo 232,-

Brzdová kapalina DOT 4 - 500 ml LUC PFB450 Brzdová kapalina 92,-

Čistič brzd/spojky, sprej - 500 ml LUC PFC105 Čistič brzd/spojky 89,-

Výběr z nabídky brzdových dílů TRW pro automobily a motocykly 
vybraných značek

Uvedené ceny jsou maloobchodní v Kč bez DPH. MOC jsou maloobchodní ceny konkurentů na českém trhu.

Víta Nejedlého 742, Kosmonosy  293 06

Velkoobchod: 
tel./fax: 326 728 002

Maloobchod: 
tel./fax: 326 736 800

Autoservis - pneuservis: 
tel./fax: 326 737 075

E-mail:    prondo@prondo.cz
Web:       www.prondo.cz
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Prodej náhradních dílů TRWProdej náhradních dílů TRW
specialista na vozy ŠKODAspecialista na vozy ŠKODA

Brzdové díly TRW

Brzdové díly TRW patří v současnosti mezi 
nejznámější v aftermarketu. Kompletní brzdový 
program TRW pokrývá více jak 98 % evrop-
ského vozového parku. Celé portfolio brzdových 

komponentů obsahuje nejen brzdové destičky, 
kotouče, čelisti a bubny, ale také brzdové 
válečky, brzdové kapaliny a další. Tato nabídka 
kvalitních dílů představuje bezkonkurenční 

volbu mezi ostatními výrobci. V níže uvedené 
tabulce naleznete porovnání nejprodávanějších 
brzdových dílů v nabídce Inter Cars.

Výběr z nabídky tlumičů pérování TRW pro automobily vybraných značek
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Spojky, které nás spojí!

Prodejní tip

36

S vývojem automobilů vzrůstají i požadavky na 
správnou funkci součástek, které zajišťují přenos 
výkonu od motoru na hnací nápravu. Důležitým 
prvkem je spojka, která plní několik funkcí: slouží k 
plynulému rozjezdu, umožňuje přerušení přenosu 
výkonu při řazení, obvykle plní i ochrannou funkci 
proti přetížení. Zároveň se využívá jako tlumič 
torzních kmitů klikového hřídele.

V nabídce Inter Cars naleznete širokou nabídku 
spojkových dílů a spojkových komponentů od 
výrobců jako jsou Sachs, Valeo, Aisin, Exedy a 
Cedregsa a rovněž naší privátní značky 4max.

Jeden ze tří automobilů v Evropě je vybaven spoj-
kou Valeo. Dnes tvoří nabídku více než 1 100 
položek kompletních sad a 700 položek spoj-
kových dílů, tato nabídka se neustále rozšiřuje a 
roste její nabídkový rozsah pro osobní automo-
bily, lehká užitková vozidla, nákladní automobily a 
zemědělské traktory. Spojky Valeo jsou vyráběné 
ve 12-ti výrobních závodech, na 4 kontinentech a 
distribuují se do 80 zemí světa.

Klíčové výhody hovořící pro Valeo:

-  široký rozsah pokrývající 98% evropského 
 vozového parku
-  velmi kvalitní díly vycházející z technologií 
 vyvinutých pro OE trh a dostupné pro trh 
 s náhradními díly
-  nejnovější technologie: radiální dvoudílný 
 setrvačník, fl exibilní setrvačník, 3 dílná sada 
 včetně centrálního hydraulického napínacího 

ložiska, 4 dílná sada s pevným setrvačníkem, 
samonastavovací spojka. 

Historie fi rmy Sachs se začala odvíjet před 
více než sto roky, díky spolupráci pánů Fich-
tla a Sachse a zanedlouho po svém založení se 
fi rma začala zabývat výrobou komponentů pro 
motorová vozidla. Jednalo se hlavně o spojky a 
tlumiče. V tomto oboru dosáhla fi rma po dobu 

své existence značných úspěchů a je možné říci, 
že je dosahuje dodnes. K úspěchům je určitě 
možné připočítat i účast v závodech Formule 1, 
kde působí jako dodavatel několika týmů, 24 Le 
Mans, Porsche Cup, Ford Martini Team a další. 
Firma vyrábí a dodává samozřejmě i do výroby 
automobilů, které potkáváme denně na silnicích 
a také nabízí komponenty na trhu s náhradními 
díly. Jedná se o výrobky s vysokou kvalitou, které 
jsou projektované, zkoušené a následně vyráběné 
s nejvyšší možnou přesností. Firma Sachs vlastní 
vývojové a zkušební centrum, které díky své kvalitě 

využívají i mnohé závodní týmy a v současné době 
je jediným výrobcem tlumičů a spojek, který tímto 
centrem disponuje. Během své existence se fi r-
ma Sachs rozrostla prakticky do celého světa a 
dostala se na přední pozice pomyslného žebříčku 
mezi ostatními výrobci.

Stále častěji na sebe roli garanta kvality na-
bízených produktů bere známá distribuční fi rma. 
Pevná pozice Inter Cars na středoevropském trhu 
a zároveň mnohaleté zkušenosti na trhu umožnili 
fi rmě realizovat ideu o vytvoření vlastní obchodní 
značky pro náhradní díly pod názvem 4max. 
Dodavateli, kteří vyrábějí výrobky 4max, jsou 
výrobci se kterými spolupracujeme už mnoho 
let. Všichni dodavatelé jsou držiteli příslušných 
certifi kátů kvality a zároveň i dodavateli do pr-
vovýroby mnoha evropských, amerických a asij-
ských značek.
Pod touto značkou naleznete v naší nabídce spoj-
kové sady nebo spojkové díly a to více než 350 
položek pod označením 4max Profi line.
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Informace pro Vás

Uvedené ceny jsou maloobchodní v Kč bez DPH.

Aplikace Spojková sada 
Sachs Cena Spojková sada 

Valeo Cena Spojková sada 
4max Cena

AD A3 1.6 96-00 3000 822 601 6 336,- VAL821494 4 746,- 4204-00-0096P 4 035,-

CT Xsara 1.4i 97- 3000 556 101 3 513,- VAL801411 3 360,- 4204-00-0003P 2 382,-

DW Espero/Nexia 1.5 16V 93- 3000 176 001 5 254,- VAL801168 5 180,- 4204-00-0245P 3 625,-

FD Fiesta 1.4 16V 95/98- 3000 951 007 3 752,- VAL821117 4 080,- 4204-00-0156P 3 046,-

FD Focus 1.6/1.8 98- 3000 951 024 4 890,- VAL826055 3 950,-

FI Bravo/a 1.6 16V 3000 852 101 5 332,- VAL801984 4 041,- 4204-00-0049P 2 993,-

FI Ducato 1.9Td 87-94 3000 293 001 4 201,- VAL801095 3 850,- 4204-00-2931P 3 080,-

OP Astra 1.4 8V 94- 3000 311 002 3 560,- VAL801039 3 650,- 4204-00-3112P 3 199,-

OP Astra 1.8i 86- 3000 636 002 7 144,- VAL801168 5 180,- 4204-00-0245P 3 625,-

PG 206/306, CT Saxo 99- 3000 836 701 4 100,- VAL821340 4 150,-

PG Boxer 2.5 TD/TDi 94- 3000 742 001 8 180,- VAL801689 7 290,-

PG Partner 1.9D 98- 3000 844 301 4 510,- VAL821426 4 312,- 4204-00-0496P 3 499,-

RT Clio/Laguna 1.7/1.8 3000 154 001 3 880,- VAL006730 3 650,- 4204-00-1541P 2 920,-

RT Master II 2.8dTI 98-01 3000 950 602 8 150,- VAL821394 8 150,-

VW Golf III/Vento 1.6i 94-97 3000 703 001 4 489,- VAL801439 4 490,- 4204-00-0152P 3 128,-

VW Golf, SK Octavia, ST Leon 1.4/1.6 3000 824 501 4 397,- VAL821445 3 990,-

VW Passat 1.9D/TD 3000 208 002 3 544,- VAL801358 3 200,- 4204-00-2082P 2 720,-

VW Polo 85-92 3000 158 003 5 190,- VAL006742 3 990,- 4204-00-1581P 3 158,-
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Je to již téměř dva 
roky, co evropské 
vedení TRW přijalo 
strategické rozhodnutí 
zaměřit veškeré své 
aktivity na českém 
trhu výhradně na 
výrobní sféru a oblast 
obchodu a logistiky 
převést na jednoho 
strategického part-

nera, kterým byla právě společnost Inter Cars.

Důvodů, proč byla pro toto strategické partner-
ství vybrána právě společnost Inter Cars byla 
celá řada. Jako největší distributor v regionu 
střední a východní Evropy, s propracovaným sys-
témem logistiky, stabilním dynamickým růstem 
a zejména dlouhodobě prosperující spoluprací 
s naší společností, byl největší zárukou udržení a 
dalšího rozvoje obchodních aktivit značky TRW na 
českém a slovenském trhu.

Po dvou letech přichází doba na zhodnocení celé 
operace. Za společnost TRW mohu zodpovědně 
prohlásit, že rozhodnutí, které jsme před dvěma 
lety učinili bylo více než správné. Přestože období 
přechodu nebylo zdaleka tak jednoduché, jak by 
se mohlo zdát a v jeho průběhu jsme společně 
čelili řadě komplikací a nestandardních situací, 
jejichž řešení si vyžádalo velké úsilí obou stran, 

podařilo se velmi brzy situaci stabilizovat a na-
stavit trvale rostoucí trend.

Pozitivní výsledky prvního pololetí roku 2007 jsou 
pro nás jasným signálem, že díky spolupráci s 
naším strategickým partnerem, společností Inter 
Cars, která je jediným ofi ciálním a námi podporo-
vaným importérem značky TRW na český a slo-
venský trh, se nám podařilo připravit cestu pro další 
rozvoj značky TRW na českém a slovenském trhu.

Dalším důležitým signálem rozvoje prodeje TRW 
správným směrem na českém a slovenském trhu 
je zcela jistě zákaznické portfolio. Síť nezávislých 
distributorů TRW se rozšířila na více než 90 prodej-
ních míst, což je přibližně o 20% více obchodních 
partnerů než tomu bylo v roce, kdy došlo k našemu 
rozhodnutí, spojit se se společností Inter Cars.
  
V průběhu let 2006 a 2007 se podařilo díky 
skladům poboček Inter Cars výrazně zvýšit a zry-
chlit dostupnost zboží ve všech regionech české a 
slovenské republiky. Napojení logistiky na centrál-
ní sklad ve Varšavě zajistilo přístup k největšímu 
skladu střední a východní Evropy s dodávkou 
druhý den ráno.

Díky marketingovým kampaním a komunikaci se 
nám daří prosazovat značku TRW do povědomí 
širší motoristické veřejnosti a díky cenové opti-
malizaci se nám společně podařilo vytvořit velmi 

konkurenceschopné ceny našich produktů.

Samozřejmě, že jsme se v průběhu minulých dvou 
let nevyhnuly ani komplikacím a problémům. To je 
však součástí běžného obchodního života. To, co 
je však podstatné je, že se všem komplikacím a 
problémům věnovalo ze strany společnosti TRW 
a Inter Cars maximální úsilí, aby byly v co nejkratší 
době odstraněny.

Naším plánem na rok 2007 a 2008 je dále rozvíjet 
slibnou spolupráci s naším jediným partnerem pro 
český a slovenský trh, společností Inter Cars, udržet 
a posílit rostoucí trend, nadále podporovat naši 
značku marketingovými kampaněmi pořádaným 
společností Inter Cars a stále více zlepšovat dos-
tupnost našich produktů. Dvěma většími projekty, 
které v současné době se společností Inter Cars 
spouštíme je projekt propojení servisní sítě TRW 
s koncepcí Auto Crew a její další podpora a pro-
jekt náhradních dílů na nákladní vozy, který se jeví 
z hlediska budoucího vývoje velmi slibným.

Věřím, že veškeré naše aktivity přinesou v tomto 
a příštím roce slibované ovoce k prospěchu nejen 
nás, ale zejména Vás, našich zákazníků.
            

Slawomir Goralewski
General Manager

Parts & Service Offi ce
TRW Automotive Aftermarket

TRW a Inter Cars - strategické partnerství
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AutoCrew - další rozvoj a rozšiřování servisní sítě

Léto je již téměř pryč a s ním i „okurková sezóna“. 
Avšak i v tomto období horkých dní, výletů, dovo-
lených a relaxace vůbec panuje v oblasti budování 
servisní sítě AutoCrew horlivá činnost. Rád bych 
Vás proto v krátkosti seznámil s nejdůležitějšími 
událostmi za poslední tři měsíce. 

Jako první se musím zmínit o spuštění webových 
stránek www.autocrew.cz, které proběhlo 
1. července 2007. Tento den se stal dalším 
významným milníkem v historii sítě AutoCrew 
v Česku a na Slovensku. Spuštění informačních 
webových stránek posunulo rozvoj AutoCrew 
u nás opět o pořádný kus kupředu, a to zejmé-
na v oblasti komunikace s motoristy, ale také 
s novými zájemci o licenci AutoCrew. Jedním z 
nejdůležitjších efektů této události je krok směrem 
k lepšímu zviditelnění této servisní koncepce 
a v neposlední řadě prezentace jejích výhod jak 
pro držitele licence, tak pro běžného motoristu.
 
Případné zájemce o licenci AutoCrew bych také 
rád odkázal na sekci „Ke stažení“ na těchto 
stránkách, kde naleznou zdarma materiály 

s podrobnějšími informacemi o naší servisní kon-
cepci. Pokud se po jejich přečtení rozhodnete 
zůčastnit se výběrového řízení na AutoCrew 
servis, není nic jednoduššího, než nám zaslat 
e-mailem nebo faxem vyplněný formulář s údaji o 
Vaší fi rmě. Využít lze i zjednodušené elektronické 
verze tohoto formuláře v sekci „Zájemci o licenci 
AutoCrew“. Všechny návštěvníky proto prosíme, 
aby nám bez obav zasílali své dotazy, náměty a 
připomínky týkající se webu  (nebo celé koncepce 
AutoCrew) na náš e-mail autocrew@intercars.cz 
za což Vám předem děkujeme.

Další novinkou je od 1. 8. 2007 zahájení činnosti 
dalšího ze servisů AutoCrew - MS-auto s.r.o. 
v Trnavě. Jak je vidět na fotografi ích, jedná se o 
servis disponující dostatečně velkým prostorem 
jak pro samotnou dílnu, tak pro přijímací kanceláře. 
Celá budova prošla před otevřením stavební re-
konstrukcí, aby vyhovovala požadavkům klade-
ným na všechny nové zájemce o licenci z řad 
profesionálních servisů. Díky tomu bude moci 
nabídnout svým zákazníkům profesionální služby 
v solidním prostředí. 

Od 1. 9. 2007 bude premiérovým dnem pro Auto-
Crew v Bardejove, nacházející se také na Sloven-
sku. Jedná se o další z mnoha důkazů neustále 
rostoucího zájmu o servisní koncepci AutoCrew 
v České a Slovenské republice. Jelikož zatím jde 
o nejžhavější novinku, podrobnější informace 
o prvních měsících fungování Vám přineseme 
včetně fotografi í s největší pravděpodobností 
v příštím čísle IC Journalu.
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Inter Cars Èeská republika, s. r. o. l Novodvorská 1010/14 l 142 01 Praha 4
tel.: 261 344 080 l fax: 261 344 087 l www.intercars.cz l www.autocrew.cz

Získejte...

být nezávislý profesionální autoservis

èlenství v celoevropské servisní síti

silného partnera v oblasti náhradních dílù

speciální nákupní podmínky a bonusy

komplexní softwarové øešení pro Váš autoservis

finanèní podporu na školení, reklamu,
marketing a vybavení autoservisu

spoleèný a cílený marketing na celostátní
i regionální úrovni

automatické èlenství ve VIP Clubu Inter Cars

znaèné konkurenèní výhody

a mnoho dalších výhod

staèí jen ...
mít 4 servisní stání

disponovat odpovídajícím servisním vybavením

poskytovat široké spektrum servisních služeb

mít autoservis v obchodnì zajímavé lokalitì

mít stálé pøipojení k internetu a adekvátní IT vybavení

být ve spádové pùsobnosti nìkteré poboèky Inter Cars

mít chu� se dále rozvíjet a investovat

Blahopřeji slovenským kolegům k těmto 
úspěchům a přeji hodně štěstí v dalším rozvoji.

Pro zájemce o licenci AutoCrew bych závěrem 
rád zopakoval několik důležitých informací. 
Naše servisní síť již od počátku není plánována 
pro stovky servisů v každém koutu republiky, ale 
naopak pouze pro několik desítek prestižních 
servisů na dobře přístupných místech v každém 
z regionů. S rostoucím množstvím přihlášek je 
stále jistější, že se na všechny zájemce nedostane. 
Přesto je právě tento postup určitou zárukou vy-
soké úrovně kvality a profesionality, kterou bychom 
chtěli motoristům nabízet. Rozhodnutí zda „být či 
nebýt“ servisem AutoCrew je již pouze na Vás.
Avšak doporučuji jej příliš dlouho neodkládat, 
protože čím dříve nám dáte o sobě vědět, tím je 
šance na členství v týmu AutoCrew větší.

Těšíme se na spolupráci s Vámi
Váš AutoCrew team
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Autobaterie
Je nedílnou součástí a proto je potřeba vybírat 
kvalitu. Závisí na ní celá funkčnost zapalovací 

soustavy. Zvláště v zimě 
se projeví kvalita výběru
Výrobce: Bosch, 4max, 
Varta

Sněhové řetězy
V zimě jsou nedílnou součástí doplňkové výbavy 

řetězy. Každý si dokážeme vy-
bavit kamion pod zasněženým a 
zledovatělým kopcem.
Výrobce: JOPE

Dílem Příslušenství jsme zakončili celý seriál 
věnovaný přiblížení vybavení a sortimentu pro 
nákladní automobily. Tímto samozřejmě naše 
články a informace určené odvětví a problemati-
ce nákladních automobilů nekončí a budeme se 
jim určitě věnovat i v dalších vydáních IC Jour-
nalu. Chceme vás pravidelně informovat o všech 
novinkách v sortimentu a dění okolo nákladních 
automobilů (LKW).

V předcházejících číslech IC Journalu jsme se 
již věnovali podvozkům, motorovým dílům a 
naposledy elektrickým systémům. Poslední ka-
pitolou tohoto seriálu je příslušenství.

Díl 1 - Podvozek
Díl 2 - Motorové díly
Díl 3 - Elektrické systémy
Díl 4 - Příslušenství

Velkým hitem sezóny jsou střešní klimatizační 
jednotky. 

Výparníkové systémy

Bycool je výparníkový systém s vysokým 
výkonem. Pracuje na základním principu 
přirozeného ochlazování vzduchu. Horký 
vzduch zvenku proudí přes vlhký fi ltr, kde 
se voda odpařuje, absorbuje horkost a tím 
zase dochází k ochlazování vzduchu. Čerstvý 
a čistý vzduch, který takto vzniká, proudí 
jako vánek a pokožka těla se přirozeným 
způsobem rychle ochlazuje. Bycool funguje 
i při vypnutém motoru vozidla. Výparníkové
zařízení se používá nejen v době nakládání a 
vykládání zboží, ale i po dobu spánku řidiče. 
Zařízení nespotřebovává žádné palivo, z tohoto 
důvodu je jeho provoz absolutně ekologický. 
Spotřebovává jen minimální množství vody. 

Kompresorové systémy
Pracují i při vypnutém motoru, mají nízkou 
spotřebu energie a jsou nenáročné na údržbu. 
Tento systém umožňuje regulovat teplotu ve 
vozidle v noci, kdy řidič odpočívá.

Střešní klimatizační jednotka Bycool II pracuje 
na principu odparu vody a využívá jejího velkého 

měr ného  tep la . 
Využit ím vody 
jako chladiva je 
jednotka ekologi-

cky nezávadná a 
nepoškozuje životní 

prostředí. Nízká spotřeba elektrické energie a 
vody umožňuje provoz jednotky i při stání vozi-
dla a vypnutém motoru. Jednotku lze používat 
v režimu klimatizace nebo větrání provozem sa-
mostatného ventilátoru. Jednotka je vhodná pro 
klimatizace kabin řidiče autobusů i kabin náklad-
ních automobilů, kde se předpokládá delší stání 

vozidla na otevřeném prostoru s vypnutým mo-
torem. Výměna vzduchu u této konkrétní jed-
notky je 600m3 za hodinu.
Výrobce: Dirna

Osvětlení
Další nedílnou součástí vozu, která patří mezi 
příslušenství jsou poziční světla. 
Klasická žárovka je dnes na ústupu a vytlačuje 
ji populárnější dioda. Vzhledem ke konstrukci 

má velmi nízkou 
spotřebu energie 
a obrovskou sví-
tivost. Dioda má 
několikanásobně 
rychlejší rozsvícení, 

než klasická žárovka a proto je velmi vhodná pro 
použití u brzdových světel.
Výrobce: Motos Bis, Leart, Febi, Hella

Plasty
Čím větší je provoz nákladních vozů, tím větší 
začíná být potřeba plastů a plastových doplňků, 
jako jsou schůdky, masky, nárazníky a ostatní 
plastové výlisky. 
Výrobce: Covind, 4max

Stěrače
Aby cesta řidiče byla bezpečná, je zapotřebí, 
aby měl perfektní výhled za každé situace. Proto 

je třeba použít co nejkvalitnější 
stěrače.
Výrobce: Bosch, Valeo, 4max

Nákladní automobily
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Nové diagnostické zařízení DELPHI
Příští měsíc představí DELPHI novou nabídku diagnostických zařízení.

V současné době DELPHI nabízí:
DS100E:  PDA modul pracující na bázi Bluetooth. Toto kompaktní zařízení je dodáváno v atraktivním balení spolu s paměťovou 
 kartou, uživatelským manuálem a polstrovaným krytem pro PDA.
DS500E: Diagnostické zařízení založené na technologii Bluetooth s tabletovým modulem. Celý set obsahuje multimetr, dvoukanálový 
 osciloskop, čidlo teploty, proudové a vakuové sensory.

DS150E
Je určený pro koncové uživatele, kteří už sice vlastní PC, ale nechtějí do něho investovat další finanční 
prostředky. DS150E se skládá z mini VCI (Vehicle Communication Interface), autoinstalačního CD-Rom 
a Bluetooth dongle. Je plně kompatibilní s posledními standardy a může být instalován na všechna 
uživatelská PC, která splňují minimální PC požadavky. Delphi modulární software je jedinečný koncept, 
který pomocí software dovolí uživateli řešit všechny jeho požadavky a dává mu přístup k jedné z 
největších komplexních automobilových databází na trhu.

Kompatibilní s DS100E, DS150E používá stejnou strukturu a používá ty samé doplňky, díky plně multi-
plexové Vehicle Communication Interface. Delphi je specifický používáním kabelů “Plug & Play”.

DS350E
Na základě zákaznických požadavků po alternativě PDA diagnostických zařízení, nabízí DS350E kom-
fort širokoúhlého a flexibilního PC vzhledu. S uvedením DS350E. Delphi přináší diagnostické řešení 
kombinující obě výhody DS500E a DS800E PC platforem a všestrannost a efektivitu DS100E Vehicle 
Communication Interface (mini-VCI). Zařízení může být přizpůsobeno požadavkům uživatelů s použitím 
modulárního software a volitelného software rozšířeného balení (technická data, Service Bay Quality 
Control, vyhledavač chyb klimatizace) a uživateli poskytuje výhodu díky přenosnému PC. Můžete si 
také nainstalovat vlastní potřebnou aplikaci.

Plně kompatibilní s DS100E (kabely, příslušenství) a DS500E/DS800E (přídavné softwarové balení), 
využívající výhod obou produktů za velmi atraktivní cenu.

DS550E
Navazuje na DS150E (samostatná PC diagnostika s mini-VCI) a DS350E (PC diagnostické řešení s mini-
VCI, DS550E pozvedá Delphi produkty výš nad samostatné PC diagnostické zařízení s VCI). Kompletní 
rejstřík samostatných zařízení obsahuje VCI, autoinstalační CD-Rom a Bluetooth dongle. Může být 
nainstalováno na každé PC, které splňuje minimální PC požadavky.

Obsahuje: vestavěný multimetr a osciloskop, který povoluje simultánní diagnostiku a fyzická měření. 

Je plně kompatibilní s DS diagnostickými zařízeními, DS500E využívá stejných příslušenství (speci-
fikace výrobců automobilů, tiskárny...)



Čerpání a předávání zkušeností 
- základ úspěchu

Informace pro Vás

Sady ložisek kol zna�ky RUVILLE pro 
všechny b�žné evropské a asijské osobní 
vozy a lehká užitková vozidla – ve špi�kové 
kvalit�.

Využívejte p�edností této silné zna�ky:
- Kompletní sortiment výrobk� ve stejn�
 vysoké kvalit� jako je kvalita p�vodních  
 autodíl�
- Opravné sady sestavené individuáln�
 podle pot�eb jednotlivých vozidel 
- Kompetence v oblasti nejnov�jšího   
 technického vývoje 
- Jednozna�ný výb�r pot�ebných výrobk�
 podle podrobného katalogu
- Kvalitní a spolehlivé dodávky

...pro vyznava�e kvality!

Jízda...

VŠESTRANNÁ KOMPETENCE!

Egon von RUVILLE GmbH
Billbrookdeich 112 • 22113 Hamburg
info@ruville.de • www.ruville.de

Termín akce: 01/10 - 31/10/2007

Nakupte v říjnu
produkty C.E.I.

u společnosti Inter Cars
za 10 000 Kč a získejte jednu lahev

nebo za nákup v hodnotě 
15 000 Kč získejte dvě lahve

Jack Daniel’s Whiskey ZDARMA!

TWIN balení pro lepší manipulaci

TRW tlumiče v OE kvalitě nabízí vysoký výkon, 
skvělé jízdní vlastnosti, komfort a bezpečnost. Teď 
vám ještě navíc ulehčí život nové TWIN balení sor-
timentu tlumičů. V balení TWIN obdržíte pár tlumičů 
pro přední nebo zadní nápravu, tím se omezí riziko 
záměny různých typů tlumičů. Další výhodou 
balení po dvou kusech je, že na skladě vám nikdy 
nezůstane jenom jeden tlumič. Tím se zjednodušší 
proces výměny tlumičů a zkrátí se případné prodlevy. 
S pouze 1060 objednacími čísly pokrývajícími 98 
procent evropského automobilového trhu je objed-
návání snadnější než kdykoliv předtím. TWIN balení 
přináší vyšší hodnotu a také šetří skladové místo. 
Přibalené příslušenství a srozumitelný manuál ve 
formátu diagramů zajišťují, že s TWIN tlumiči TRW 
všechno funguje bez problémů.

Díky inovačnímu designu pokrývá TRW 98 pro-
cent evropského automobilového parku v segmentu 
tlumičů pérování – a to jenom s 1060 objednacími 
čísly. Tlumiče pérování představují velice důležitý 
bezpečnostní prvek přičemž opotřebované tlumiče 
můžou vést k aquaplaningu, prodloužené brzd-
né vzdálenosti a ke snížení doby životnosti pneu-
matik. To jsou také důvody proč TRW vyrábí a mon-

tuje všechny hlavní části tlumičů přímo ve svých 
továrnách. Pro TRW jako největšího světového 
výrobce bezpečnostních komponentů, jsou kvalita 
a bezpečnost vším. Tlumiče pérování TRW nabízejí 
řidičům vysoký výkon, skvělé jízdní vlastnosti a kom-
fort. S novým balením TRW tlumičů TWIN obdržíte 
kvalitu a pohodlí, které vám usnadní život a přispěje 
k větší bezpečnosti na silnicích.

Podmínkou obdržení uvedeného dárku je zakoupení produktů C.E.I. minimálně v dané hodnotě v uvedeném termínu. Za nákup v hodnotě 
10 000 Kč bez DPH získáváte zdarma jednu lahev Jack Daniel’s Whiskey nebo za nákup v hodnotě 15 000 Kč získejte dvě lahve. Každý 
zákazník má při splnění podmínky akce nárok pouze na jednu, resp. dvě lahve Jack Daniel’s Whiskey. Dárek bude předán po ukončení a 
vyhodnocení akce. Právo na změnu ceny je vyhrazeno. Více informací o této akci obdržíte na jakékoliv pobočce Inter Cars.

Není asi zapotřebí příliš zdůrazňovat, že zák-
ladem každého úspěchu je vlastní zkušenost, 
praxe a sebevzdělávání. S tímto jsou v nepos-
lední řadě velmi úzce spjaté i další z podstatných 
věcí a těmi je nejen předávání, ale hlavně čerpání 
nových a aktuálních informací a osvědčených 
technik. I naše společnost Inter Cars klade na 
tuto otázku velký důraz a tak svými aktivitami 
od svého vstupu na český a slovenský trh tyto 
snahy intenzivně podporuje. 

Jednotlivá školení jsou určená nejen našim 
zaměstnancům, ale i našim obchodním 
partnerům a odběratelům. V rámci našich školení 
se zaměřujeme na manažerské, marketingové a 
především na odborné a prodejní dovednosti 
a znalosti. Cílem školení je nejen zlepšení ver-
bální i nonverbální komunikace, ale především 
zlepšení prezentačních schopností, obchodní 
komunikace a hlavně odbornosti jednotlivých 
zaměstnanců.

Od začátku letošního roku probíhají pravidelně 
školení vždy na některý ze sortimentu výrobků a 
nebo konkrétního výrobce jednotlivých součástí 
a dílů pro osobní nebo nákladní automobily. Na 
těchto školeních předávají zástupci jednotlivých 
dodavatelů své zkušenosti z vývoje, výroby, ale 
především z praxe, a tak jsou všichni účastníci 
podrobně seznamováni s novými poznatky z 
trhu a zároveň mají možnost získat odpověď na 
různorodé otázky svých zákazníků i své vlastní. 

Školení probíhají paralelně jak v Česku tak i na 
Slovensku. 

Další z námi nabízené přidané hodnoty jsou 
školení, která si organizují některé pobočky Inter 
Cars samostatně pro své zákazníky a předávají 
jim zkušenosti a poznatky z předchozích školení 
nebo se soustředí pouze na určitý sortiment, 
značku nebo oblast konkrétní region důležitou.

Vzhledem k tomu, že do naší nedílnou součástí je 
i projekt budování a rozšiřování servisní sítě Au-
toCrew, chtěli bychom se do budoucna zaměřit 
i na důkladné proškolování zaměstnanců těchto 
servisů, aby jejich kvalifi kace byla na co nejvyšší 
úrovni, rovnala se evropskému standardu ke 
spokojenosti koncových zákazníků.

Jak již bylo výše na-
psáno, vidíme v tomto 
směru jednu z důleži-
tých priorit a součástí 
podpory prodeje a bu-
deme určitě v těchto ak-
tivitách i nadále pokra-
čovat a zvyšovat jejich 
kvalitativní úroveň, tak 
abychom mohli vždy 
nabízet oproti našim 
konkurentům něco 
navíc.
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V roce 2003 se v mysli managementu Inter 
Cars S.A. zrodila myšlenka, aby se nabídka 
společnosti rozšířila o další zajímavý element 
– hotový produkt. Se vstupem Polska do 
rodiny států Evropské unie došlo k nárůstu 
přílivu zahraničních investic, jejichž uplatnění 
si vyžadovalo, a stále ještě vyžaduje, budování 
nové infrastruktury včetně nových komunikací. 
V návaznosti na rozmach stavebního průmyslu 
v Polské republice, a s tím i související potřebou 
transportu vzrůstajícího objemu především syp-
kých stavebních hmot, vykrystalizovala původní 
myšlenka ve zcela konkrétní projekt. Zahájení 
výroby sklápěcích návěsů v roce 2005 
předcházela několikaměsíční 
jednání s potenciál-
ními dodavateli 
materiálů a dalších 
nezbytných kompo-
nent.
Paralelně s těmito 
procesy probíhalo 
v y h l e d á v á n í 
n e j v h o d n ě j š í 
l o k a l i t y  p r o 
fi nální kompletaci 
návěsů.  Během 
necelých dvou let se 
vedení společnosti 
p o d a ř i l o  ú s p ě š n ě 
připravit a realizovat 
výrobu a montáž sklápěcích návěsů 
Inter Cars – Feber.
Byla navázána úzká smluvní spolupráce s jedním 
z největších světových producentů náprav pro 
nákladní vozidla – společností DaimlerChrys-
ler v Kasselu (SRN). Výsledkem této uzavřené 
smlouvy je možnost osazení návěsů posled-
ními modely náprav, při jejichž výrobě jsou apli-
kovány nejnovější poznatky z oblasti přepravy
a uplatňovány nejmodernější technologické 
postupy.

Společnost Inter Cars – Feber při výrobě návěsů 
klade mimořádný důraz na bezpečnost a ino-
vaci. Důkazem toho je například i to, že jako 
jedna z prvních nastupujících společností ve 
výrobě návěsů zařadila do jejich standardní 
výbavy právě nápravy DaimlerChrysler, a jako 
první použila nápravy Durable Compact Axle i 
Weightmaster.
Samotný výrobní závod Feber Sp. z o.o., člen 
skupiny Inter Cars S.A., byl lokalizován do města 
Sieradz, přibližně 60 km jihozápadním směrem 
od městské aglomerace Lódž. V současné 
době se výrobní závod rozkládá na ploše více 
jak 12 000 m2 a na dalších pronajatých plochách 
ke skladování o výměře 10 000 m2.
To však dnes již nedostačuje. V roce 2006 bylo 
dosaženo dvojnásobného obratu výroby oproti 
předchozímu období a v březnu letošního roku 
byl od zahájení výroby v roce 2005 
vyroben tisící návěs. 
Křivka poptávky po 
n á v ě s e c h 

Inter Cars 
– Feber 
neúprosně 
r o s t e  a 
současná 
k a p a c i t a 

třísměnného provozu ve stávajících výrobních 
halách je vyčerpána na maximum. Takové tem-
po růstu výroby si nutně vyžádalo další investice. 
Právě takovou  je nyní započatá výstavba zcela 
nové výrobní haly, ve které by měla být zahájena 
výroba již v lednu 2008. Po spuštění nové výrob-
ní haly by současná kapacita 1000 ks návěsů 
ročně měla vzrůst téměř na dvojnásobek.
Okolo 40% produkce výrobního závodu opouští 
území Polské republiky. Sklápěcí návěsy s lo-
gem Inter Cars míří nejen do Spolkové republiky 
Německo, Rumunska, Bulharska, ale i směrem 
dále na východ a dokonce i do takové exotické 
země jakou je například Súdánská republika.
Společnost Inter Cars – Feber je v současné době 

považována především za výrobce hliníkových 
a ocelových sklápěcích návěsů. Vyrábí 26 typů 
o objemu nástaveb od 24 do 70 m3 v různých 
modifi kacích. Stále významnější pozici na podílu 
výroby začínají zaujímat rovněž podvozky pod 
cisterny a atypická provedení návěsů. V tomto 
součtu činí portfolio nabídky společnosti okolo 
100 modelů návěsů.
Jistotou každého sklápěcího návěsu musí být 
bezpochyby jeho rám a nástavba (korba). Ve 
společnosti Inter Cars – Feber je konstrukce 
rámu vyrobena z oceli s prodlouženou životností, 
která jí dovoluje získat vlastnosti odpovídající 
zvýšeným požadavkům na pevnost, stabilitu a 
současně i přijatelnou hmotnost. Nástavba byla 
navržena a je vyráběna z hliníkových profi lů, 
jejichž speciální tepelně-chemická povrchová 
úprava maximálně možným způsobem zamezí 
nadměrnému otěru při výsypu přepravovaného 
materiálu.
Jak už bylo zmíněno, mezi neoddělitelné atri-

buty produkovaných sklápěcích 
návěsů patří nejen jejich 

bezpečnost, ale 
i vysoká kvalita. 
Ta je podtržena             
s p o l u p r a c í 
s  n e j v ě t š í m i 
světovými do-
davateli dílů 
j akými  j sou 
DaimlerChrysler, 
SACHS, Wabco, 
C o n t i n e n t a l , 
HYVA, HELLA, 

Fudickar, Rauf-
oss, atd. Uplatněný 

sofi stikovaný výrobní proces 
je nezbytným předpokladem pro dosažení té 
nejvyšší možné kvality. Ve výrobě zavedený 
dvoustupňový systém kontroly ve svém 
konečném důsledku eliminuje výskyt závad a 
zákazník ve výsledku obdrží výrobek mimořádné 
kvality, na který se může za každých okolností 
spolehnout.
Výroba sklápěcích návěsů Inter Cars – Feber 
má za sebou relativně krátkou historii. Nicméně 
dosavadní výsledky a smělé plány do blízké 
budoucnosti jsou příslibem dalšího výrazného 
vzestupu podílu společnosti nejen na trhu 
v Polské republice, ale v současné době již i 
prostřednictvím obchodního zastoupení Feber 
Ukrajina na Ukrajině a zejména prostřednictvím 
importérů Inter Cars Česká republika s.r.o. na 
trhu České republiky a prostřednictvím Inter 
Cars Slovenská republika s.r.o. na trhu Sloven-
ské republiky.

v ý r o b a     n á v ì s ù

Nejlepší 
nejen v distribuci 
náhradních dílů....

Sklápěcí návěs s ocelovou
nástavbou, výklopné zadní
čelo (jednoduché vnitřní)

Sklápěcí návěs s hliníkovou
nástavbou, výklopné zadní
čelo (jednoduché vnitřní)

Sklápěcí návěs s hliníkovou
nástavbou, výklopné zadní
čelo kombinované s dveřmi

Standardní vybavení:

�  objem od 28 do 54 m3

�  nápravy DAIMLER-CHRYSLER s 
 kotoučovými brzdami 22,5´ 
 a ozdobnými kryty
�  automatická zvedací náprava (první)
�  brzdový systém EBS s ABS 4S/2M 
 WABCO
�  ventil regulace výšky návěsu
�  automatická ruční brzda-pneuma-
 tická
�  osvětlení HELLA/VALEO/ASPÖCK
�  podpěrné nohy JOST
�  standardní svinovací plachta 
 (uložená podélně vpravo)
�  sklápěcí válec HYVA
�  antivibrační systém HYFIX

�  pracovní rampa žárově zinkovaná
�  rezervní kolo + koš pro dvě kola/
 eventuálně spouštěcí mechanismus
�  funkce automatického vypouštění 
 vzduchu při výsypu
�  barvy - stříbrná, zelená, žlutá, modrá
�  nedělený blatník na všech 
 nápravách a zástěrky
�  paletový rozměr nástavby
�  nedělený zadní nárazník s možností 
 zvednutí
�  manometr měření tlaku v měchách
�  pneumatiky CONTINENTAL
�  skříň na nářadí
�  nádrž s vodou s dávkovačem mýdla
�  dvouletá záruka

Nadstandardní výbava:

�  vyhřívaná podlaha nástavby
�  ocelová vložka tl. 3 mm
�  hliníková vložka tl. 5 mm
�  elektronický ukazatel zatížení náprav
�  dvě zvedací nápravy
�  hliníkové disky kol
�  druhé rezervní kolo
�  žárově zinkovaný rám
�  výsypka obilí
�  metalické barvy
�  jiná výbava dle přání zákazníka 
 (např. zn. pneumatik)

Inter Cars Česká republika s.r.o.
Novodvorská 1010/14, 142 01  Praha 4
Tel.: (+420) 261 344 080, Fax:  (+420) 261 344 087
E-mail: intercarscz@intercars.cz, www.intercars.cz

Inter Cars Slovenská republika s.r.o.
Ivánská cesta 2, 821 04  Bratislava
Tel.: (+421) 2 434 131 70, Fax:  (+421) 2 436 301 38
E-mail: intercarssk@intercars.sk, www.intercars.sk

Vážení obchodní přátelé, 
rádi bychom Vás pozvali k návštěvě naší
expozice v rámci  Autosalónu Nitra.
Kdy: 28/09-03/10/2007          Kde: Výstavný areál Agrokomplex Nitra
expozice Inter Cars: volná plocha E

Společnost Inter Cars je dnes nejen nejsilnějším distributorem náhradních dílů ve střední a východní Evropě, ale je také 
významným výrobcem návěsů a přívěsů. Na polském trhu patří společnost FEBER Sp. z o.o., jejímž 100% majitelem je Inter 
Cars, mezi 5 největších výrobců s roční produkcí kolem 500 návěsů značky Inter Cars.

Uvedení návěsů na český a slovenský trh je přirozeným vyústěním expanze společnosti Inter Cars, která se stává generálním 
dovozcem na tyto trhy. Mohou tak rozšířit autopark některého z mnohých autodopravců a stát se tak užitečným a zároveň 
efektivním pomocníkem v této náročné oblasti jakou přeprava materiálu zcela jistě je.

Inter Cars má v nabídce mnoho variant návěsů
a tím dokáže uspokojit i toho nejnáročnějšího zákazníka!



Inter Cars Zlín 
Tř. T. Bati 533/1
760 01 Zlín
Tel.:  (+420) 577 616 500-1
Fax:  (+420) 577 616 509
E-mail:  zlin@intercars.cz
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IC_Katalog - vyhledávání, část 1.

V minulém vydání IC_Journalu jsme Vás seznámili 
s výčtem nejdůležitějších funkcí a možností, které 
IC_Katalog v dnešní době nabízí. Z dlouhého 
seznamu těchto funkčností je zřejmé jak velkou 
přidanou hodnotou tento produkt disponuje, a 
tedy nabízí maximální servis, který může takový 
software poskytnout.

Dnes bychom Vás rádi podrobněji sezná-
mili s hlavní funkčností IC_Katalogu, kterou je 
samozřejmě vyhledávání. Možnosti vyhledávání 
patří k nejdůležitějším vlastnostem katalogu a 
výrazně ovlivňují jeho užitnou hodnotu.

IC_Katalog je tvořen dvěma základními částmi. 
Samotným Katalogem, určeným především 
k vyhledávání zboží katalogovým způsobem a 
Ceníkem, který obsahuje kompletní sortiment 
společnosti Inter Cars. Obě tyto 
části nabízejí svým uživatelům 
různé možnosti a způsoby 
vyhledávání zboží a souvisejících 
informací. Dnes se zaměříme na 
možnosti vyhledávání v Katalogu.

Základem vyhledávání v Kata-
logu je několik jednoduchých 
kroků:
� Nejprve je potřeba zvolit vo-
zový park osobní/nákladní/mo-
tocykly (IC_Katalog je jediným na 
trhu dostupným produktem svého 
druhu, který nabízí vyhledávání 
motocyklových dílů!) 

� Následuje jvýběr značky vozu a mo-
delu podle roku výroby vozidla, zdvihového 
objemu a výkonu v záložce Vozidla (např. 
Škoda � Felicia (6U1) � 1.3 � 1994.10-
1998.03 � 1289 ccm � 54 KM, 40 kW). Po 
kliknutí na ikonu lupy u vybraného vozu je 
možné zobrazit další detailnější informace 
jako typ motoru, kód motoru apod.

� Další volbou je kategorie zboží. Kategorie 
jsou zobrazeny v přehledné stromové struktuře 

v záložce Kategorie (např. Brzdy � Brzda 
kotoučová � Brzdová destička).

� Po výběru požadované kategorie se v záložce 
Výsledky zobrazí seznam dílů, které přesně 
odpovídají zadaným kritériím. V tomto seznamu 
jsou ke každému dílu zobrazeny informace: 
skupina zboží, výrobce, katalogové číslo výrobce, 
objednací číslo Inter Cars, aktuální maloobchodní 
cena, nákupní cena zákazníka, dostupnost zboží 
na skladech (offl ine nebo online dostupnost na 
centrále a na všech pobočkách Inter Cars) a 
k většině dílů obrázek. 

V pravé části zobrazeného okna jsou k dispo-
zici další důležité informace k označenému 
dílu:
� Záložka Základní údaje obsahuje odborný 
popis, technické údaje jako rozměry a poznámky 
související s typem vozu, obchodní čísla apod.

� V záložce Zaměnitelnosti je seznam alterna-
tiv dostupných dílů u společnosti Inter Cars, a to 
jak pravidelných záměn (kus za kus) tak i záměn 
doplňujících (např. spojková sada za spojko-
vou lamelu, ložisko nebo přítlačný talíř). K těmto 
záměnám je současně zobrazena maloobchodní 
cena a nákupní cena zákazníka, podle které je 
tento seznam seřazen. Dále je zde seznam origi-
nálních či jiných konkurenčních čísel k vybranému 
dílu.

� V záložce Použito v lze zobrazit seznam všech 
vozů, ve kterých je daný díl použit.

 Další velmi užitečnou možnost vyhledávání, kterou 
Katalog nabízí, je vyhledávání podle čísel výrobců 
nebo originálních či dalších konkurenčních čísel. 
Databáze IC_Katalogu obsahuje více než 2 milio-
ny originálních a konkurenčních čísel, pomocí 
kterých lze vyhledat příslušný díl z nabídky naší 
společnosti. Tento nástroj je přístupný z hlavního 
panelu nástrojů v nabídce Vyhledávání. Na-
bídka obsahuje také možnost vyhledávání po-
dle upřesňujících kritérií jako kód motoru, KBA 
č. apod. Katalog uchovává historii vyhledávání, 

kterou lze zobrazit 
standardní kláveso-
vou zkratkou Ctrl+H.

To to  j e  pop is 
pouze několika 
n e j d ů l e ž i t ě j š í c h 
z řady vyhledávacích 
nástrojů, které IC_Katalog nabízí. V následu-
jícím vydání IC_Journalu budeme pokračovat 

s představením dalších užitečných funkčností 
tohoto softwaru.
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Termín akce: 01/10 - 31/10/2007

Zabijačkové menu v hodnotě 1 000 Kč
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Termín akce: 01/12 - 31/12/2007

Podmínkou obdržení výše uvedených cen je zakoupení produktů Shell, Vatoil, Filtron, TRW a 4max alespoň v 
daných hodnotách v uvedených termínech. Každý zákazník má při splnění podmínky akce nárok pouze na jeden 
kus příslušné odměny. Ceny budou předány po ukončení a vyhodnocení akce. Právo na změnu ceny je vyhrazeno. 
Více informací o těchto akcích obdržíte na jakékoliv pobočce Inter Cars.

Akce se nevztahuje na zákazníky, kteří mají na tento sortiment sjednány speciální podmínky.

30l sud koncentrátu nemrznoucí směsi do 
ostřikovačů (do -80°C) v hodnotě 1 500 Kč

ll

Nakupte v listopadu 
produkty TRW

za 15 000 Kč (bez DPH)

u společnosti Inter Cars a získejte 
vánoční nadílku v podobě

kapříka a šampaňského zdarma!

Nakupte v říjnu
produkty Shell, VAT nebo FILTRON
za 15 000 Kč (bez DPH)

u společnosti Inter Cars
a získejte 
zabijačkové menu zdarma!

Vánoční nadílka - kapřík a 2 lahve šampaňského
v hodnotě 1 000 Kč

Nakupte v prosinci
produkty 4max
za 15 000 Kč (bez DPH)

u společnosti Inter Cars a získejte 
30l sud nemrznoucí směsi 
do ostřikovačů (do -80°C) zdarma!

Termín akce: 01/11 - 30/11/2007


