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Děkujeme Vám za 
dosavadní 

spolupráci a 
přejeme mnoho 

úspěchů v osobním 
i profesním životě 

v roce 2008!

PF 2008

� 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 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:
 “Safari v rovníkové Africe”, 
 “Dovolené v Egyptě”,
  “Lyžování v Alpách”,
 “Golfové akademie“.

Jak mohu jednoduše začít víc vydělávat?Jak mohu jednoduše začít víc vydělávat?$
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Slovo úvodem

Slovenská vláda funguje jako soubor statistů, kteří 
dělají show pro jediného muže. Současní ministři 
jsou slabí, mnozí z nich nekompetentní lidé bez 
nápadů a jasné koncepce. Říci konkrétně jaká 
bude hospodářská politika v roce 2008 se v této 
situaci nedá. Témata diktuje jeden muž a jeho 
marketingový plán. Takže…
Říkáte, že to sem nepatří? Ano, máte pravdu, i 
když paralelu s uvedeným bychom mohli najít 
i v podmínkách našeho segmentu podnikání. 
Tento úryvek z jednoho úvodníku nejmenovaného 
časopisu mě však zaujal ze dvou důvodů. Za 
prvé, určitě mi dáte za pravdu, že ekonomický 
nebo politický vývoj v roce 2008 může výrazně 
ovlivnit i dění v našem podnikání a za druhé, co 
mě zaujalo ještě víc, mám pocit, že společnost In-
ter Cars funguje na přesně opačných principech 
než slovenská vláda. Už v roce 2004 jsme se 
vznikem společnosti Inter Cars ČR začali budovat 
silný tým lidí s cílem vytvořit správně a efektivně 
fungující celek v rámci obou republik. V následu-
jících dvou letech jsme se potom postupně eta-
blovali v jednotlivých regionech prostřednictvím 
našich frančízových  partnerů. To nám umožnilo 
co nejpřesněji vystihnout potřeby a zvyky daného 
regionu, abychom se v roce 2007 svými výsledky 
zařadili mezi lídry rychle rostoucího aftermar-
ketu. Investice do nových lidí, kteří posílili náš 
tým v průběhu roku 2007 a další investice do 
zvyšování kompetentnosti těch stávajících, nám 
dávají i do roku 2008 předpoklad setrvat na vlně 
dynamického růstu z předešlého roku.
V roce 2008 nás čeká implementace několika 

nových a „upgrade“ už existujících projektů, 
a to nejméně na základě vašich připomínek a 
požadavků. Již v tomto prvním letošním čísle se 
budete moci seznámit s některými novinkami 
a důležitými změnami, které vám, jak společně 
věříme, pomohou ve zhodnocování vašeho pod-
nikání.
Určitě i z celoevropského pohledu byla největší 
událostí na trhu s náhradními díly fůze společnosti 
Inter Cars a JC Auto. Projekt, který si následně 
vyžádal aktivní účast většiny členů našeho týmu 
na přípravách začlenění společnosti JC Auto 
CZ do struktur společnosti Inter Cars, se blíží do 
úspěšného fi nále a tak věřím, že v čase vydání 
tohoto čísla už budete aktivně využívat sorti-
mentní výhody plynoucí z tohoto sloučení. Více 
o společnosti JC Auto, stejně tak i o jedinečné 
laboratoři společnosti, se dočtete uvnitř časopisu.
Aktivní spolupráce se společností Delphi při 
zvyšování kompetentnosti servisů v oblasti diag-
nostiky nám v roce 2007 zabezpečila pozici lídra 
v prodeji diagnostických přístrojů této značky, a to 
v celoevropském měřítku. Vzhledem k tomu, že se 
tímto, věřím, že správným směrem chceme ubírat 
i nadále, přinášíme přehled vámi preferovaných 
diagnostických zařízení.
Tak jako v tomto čísle, budeme i v dalších číslech 
přinášet čerstvé informace z kuchyně AutoCrew, 
protože se chceme v roce 2008 po vytvoření uce-
lené a atraktivní koncepce prostřednictvím těch 
nejlepších servisů etablovat v každém krajském 
městě. 
Jak jsem již zmiňoval, zaměříme se v tomto roce 

na mnoho projektů. VIP Club otevřeme pro větší 
skupinu zákazníků, budeme se intenzivněji věnovat 
servisnímu vybavení, zaměříme se i na podporu 
internetového obchodování a samozřejmě vám 
připravíme i mnoho novinek v sortimentu. Více už 
však na stránkách našeho časopisu.
V novoročních projevech prezidentů České i 
Slovenské republiky zaznělo jedno shodné hod-
nocení. „Stát má za sebou nejúspěšnější rok 
v historii své samostatnosti. S tím jsou však spo-
jeny i závazky či obavy udržitelnosti vývoje v roce 
následujícím.“
Ano, i z pohledu společnosti Inter Cars byl rok 2007 
extrémně úspěšný, ale na pozadí hospodářského 
rozmachu, procesu vstupu do eurozóny, otevření 
a růstu trhu, i z pohledu investic společnosti do 
jednotlivých projektů a příprav na rok 2008, nás 
opět čeká rok dynamického růstu. Věřím, že spo-
luprací s námi budete moci rok 2008 hodnotit 
stejně úspěšně.

Branislav Bučko
Obchodní ředitel
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IC_Katalog - aktualizace 2008

leden 2008

Novinky

2

Tato auktualizace IC 
Katalogu vznikla ve spo-
lupráci se společností 
JC Auto a obsahuje 
mimo jiné všechny úda-
je o vyráběném a připra-
vovaném sortimentu 
společnosti JC Auto. 

Novinky: 
- údaje o vlastních značkách JC Auto (např. JC 
 Premium),
- značně rozšířený počet výrobků – přibližně 
 400 tisíc – byly přidány produkty JC Auto,
- přibližně 840 tisíc indexů, ze kterých více než 
 360 tisíc pochází z továren Inter Cars,

- noví výrobci: EBERSPÄCHER, TYC, AJUSA,  
TWIN-TEC, FAE, BRECK, IMPERGOM, ISKRA

Katalog si můžete stáhnout na: 
http://www.intercars.cz 
nebo http://www.intercars.sk

Nový katalog 4max

Společnost Inter Cars vydala nový kata-
log produktů 4max. Najdete v něm dvě řady 
výrobků: první - 4max PROFILINE zahrnuje 
nově vyrobené produkty, pocházející od tuzem-
ských i zahraničních producentů, kteří mají cer-
tifi káty jakosti výrobků. Ve většině případů jsou 
to výrobci, kteří dodávají výrobky určené do 
prvovýroby.
Produkty nabízené v řadě druhé - 4max ECO-

LINE jsou výrobky regenerované formou prode-
je TR, čili s možností vrácení vymontované 
součástky a také celá škála olejů, kapalin, 
akumulátorů a automobilového příslušenství, 
jejichž montáž, provoz a výměna v širším 
aspektu souvisí s péčí o ekologii.
V katalogu najdete širokou škálu výrobků týka-
jící se motoru, výfukové soustavy, elektro součá-
stek, podvozku, pohonu, karosérie, příslušenství 

a to vše na osobní i
 nákladní automobily.

Katalog 4max je k dis-
pozici na všech pobo-
čkách Inter Cars.

4max - vodní pumpy a potrubí chladící soustavy

Nabídka vodních pump 4max byla doplněna o 
mnoho nových typů jak pro evropské tak i asij-
ské automobily. Nyní jich 4max nabízí více než 
260. Vodní pumpy 4max nabízejí vysokou kvalitu 
za velice atraktivní ceny.
V nabídce 4max také naleznete širokou nabídku 

potrubí chladící soustavy a topení, vhodných 
pro většinu běžných typů automobilů, nyní již 
s 3000 referencemi. Hadice se označují pomocí 
OR čísel nebo na základě indexů IMPERGOM. 
Více informací získáte v elektronickém katalogu 
4max, který je dostupný na: www.4max.org

IC Hradec Králové - na nové adrese

Rádi bychom Vás informovali o nové adrese 
pobočky v Hradci Králové. Od 1. listopadu 2007 
Vás rádi přivítáme v našich nových prostorách 
na adrese Bieblova 133, kde je na skladové 
ploše téměř 1 200 m2 k dispozici více než 20 000 
položek, což řadí tuto pobočku mezi největší 
distribuční místa u nás. Bližší informace o celé 
transformaci pobočky naleznete na straně 6. 
Přijměte naše srdečné pozvání k návštěvě 
našich nových prostor. 

Kontakt: 
Inter Cars Česká republika s.r.o.      
Pobočka Hradec Králové                  
Bieblova 133
500 03 Hradec Králové                   
Tel.: (+420) 495 220 419
 (+420) 495 510 703
Gsm:  (+420) 604 405 308
Fax:   (+420) 495 510 702
E-mail:  hradec.kralove@intercars.cz

nebo v novém tištěném katalogu na každé 
pobočce Inter Cars.



IC Praha 8 - Dolní Chabry - 3. pobočka v Praze

Aktuality

Vážení zákazníci, jak již jistě víte, došlo 13.7.2007 
ke sloučení fi rem Inter Cars a JC Auto. JC Auto 
Česká republika je od ledna 2008 plně začleněna 
do struktury společnosti Inter Cars. Jsme rádi, 
že hlavně díky této fúzi vám můžeme představit 
naší novou, již třetí pražskou pobočku, která 
se přetransformovala z původní pobočky JC 
Auto. Naleznete ji v Praze 8 – Dolních Chabrech 
v ulici Dopraváků 749/3. Tato „severní“ pražská 
pobočka doplnila naši „jižní“ pobočku ve Vestci 
a „západní“ ve Stodůlkách. Díky ní budeme moci 
lépe zásobovat zákazníky v severní části Prahy i 
jejím okolí a zkrátíme i mnoha zákazníkům cestu 
k nejbližší pobočce Inter Cars. 

Na skladové ploše téměř 1 000 m2 je Vám k dis-
pozici více než 20 000 položek sortimentu. Ak-
tuální nabídka společnosti Inter Cars je však více 
než 950 000 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 EU.   

Sortiment náhradních dílů a příslušenství 
společnosti Inter Cars obsahuje díly od více 
než 650 světových výrobců, což nám umožňuje 
nabídnout více značek od různých dodavatelů 
jednoho druhu sortimentu. V praxi to znamená, 
že u nás naleznete např. až 16 producentů 
brzdových destiček. V nabídce naší společnosti 
naleznete náhradní díly na osobní automobily, 
nákladní vozy, motocykly, pneumatiky, návěsy a 
přívěsy, díly pro tunning, privátní značku 4max a 
mnoho dalšího.

Společnost Inter Cars připravila pro své zákaz-
níky elektronický IC Katalog, který umožňuje ry-
chlé vyhledávání požadovaných dílů a také jejich 
úplnou identifi kaci díky přiloženým technickým 
informacím (rozměry, fotografi e, el.schémata, 
druh materiálu, hmotnost výrobku atp.). Kata-
log obsahuje také aktuální maloobchodní ceník, 
umožňuje elektronicky obchodovat a sledovat 
dostupnost zboží. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Kontakt: 
Inter Cars Česká republika s.r.o.      
Pobočka Praha 8 - Dolní Chabry                  
Dopraváků 749/3 (areál Genius)
184 00  Praha 8 - Dolní Chabry                   
Tel.: (+420) 284 686 753-4
Fax: (+420) 284 686 755
E-mail:  praha.chabry@intercars.cz
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4max a Thule - nabídka střešních nosičů

Prodejní tip
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Pokud se teprve chystáte s přáteli nebo s rodi-
nou na zimní dovolenou na horách, určitě byste 
neměli přehlédnout naši nabídku nosičů lyží a 
střešních boxů.
Králem této oblasti je všem známý renomovaný 

výrobce Thule, který nabízí opravdu široké mož-
nosti přepravy pro jakýkoliv typ a model vozidla. 
Druhá část naší nabídky se skrývá pod vlastním 
značkou 4max. V porovnání s konkurencí vás 
tento výrobce zaujme kvalitou a jedinečnou ce-

nou. 4max a Thule nabízí nosiče lyží vysoké kva-
lity a jsou ideálním pomocníkem pro každého 
milovníka hor. Pokud si vyberete z lákavé na-
bídky Inter Cars, máte vždy jistotu, že dovezete 
vše pohodlně a bezpečně. 

Nabídka střešních boxů a nosičů lyží 4max
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,-

Výběr z nabídky střešních boxů a nosičů lyží Thule
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.  Změna cen vyhrazena.
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Pobočka Hradec Králové - nová éra…

leden 2008

Představení pobočky

6

Je naším milým potěšením Vás seznámit s tzv. 
“novou érou” provozu pobočky Inter Cars Hradec 
Králové.
Vzhledem k tomu, že opakování je matka 
moudrosti, nyní pár slov k historii. Jak jistě víte, 
pobočka Hradec Králové byla spuštěna v červnu 
roku 2006. První krůčky provozu pobočky se nesly 
v duchu prvotní snahy o prodej dílů Inter Cars ve 
východočeském kraji. Nebyla to doba lehká a nes-
la si svoje neduhy již z historického hlediska, což 
bylo především zaměřením našeho někdejšího 
partnera fi rmy APP na produkty Bosch, ve kterých 
měla tato společnost v hradeckém kraji již domi-
nantní postavení.
Vzhledem k tomu, že Inter Cars má ve své nabíd-
ce více než 660 prémiových dodavatelů na osobní 
vozy, nákladní vozy a motocykly, přinášela fi xace 
na úzkou skupinu zboží neuspokojivé výsledky v 
prodejích hradecké pobočky. K této skutečnosti 
se nabalily další komplikace, jako např. neefektivní 
řízení pobočky a také provozní problémy s objek-
tem. Toto vše vyústilo v novou éru.
Nová éra pobočky Inter Cars Hradec Králové se 
datuje k září 2007, kdy do jejího čela byli dosazeni 
2 zaměstnanci z centrály Inter Cars Česká repub-
lika s.r.o., kteří mají veškeré interní procesy zažité 
a žijí pro Inter Cars tělem i duší. Jejich zkušenosti 
a kontakty směrovaly přímo na členy týmu IC 
HK pro které byla tato změna novou výzvou a 
možností osobní realizace v rámci obchodní fi lo-
zofi e fi rmy Inter Cars. 
Výsledky na sebe nenechaly dlouho čekat a pro-
dejní tým Hradec Králové se mohl již v měsíci září 
pochlubit svým úspěchem, a to nárůstem obratu o 
neuvěřitelných 71%! V měsíci říjnu k tomuto „hat-
tricku“ přidali další meziměsíční navýšení obratu 
o dalších 12%! Dost k superlativům, jak jsme již 
uvedli, stojíme na prahu nové éry a to znamená 
ještě mnoho sebezapření, úskalí a změn.
Další zásadní změnou v historii pobočky byla 
změna sídla, z dosavadní adresy Na Rybárně 
1700 na nynější adresu Bieblova 133 v Hradci 
Králové. Celý přesun pobočky se nám podařilo 
realizovat v rekordním čase. Během 4 dnů jsme 
přesunuli cca 15 tis. prodejních položek zboží, 
kompletní vybavení prodejny, regálů a zprovoznili 
jsme i počítačový systém a telefonní linky. 
Naše nová pobočka svojí stavbou disponuje 

špičkovými parametry pro potřeby skladování, 
distribuce a prodeje autodílů. Pro obchodní zás-
tupce přibyly dlouho potřebné důstojné kanceláře 
a pro všechny lepší sociální vybavení.
Na ploše cca 800 m2 se nachází důmyslná 
regálová galerie s jedním patrem a ochozy, 
která přemostěním navazuje na další stavební 
článek budovy. To vše má za následek výbornou 
obslužnost skladové plochy. Druhý sklad je bez 
regálové techniky a je v něm uloženo tzv. železo 
a pneu, přesněji řečeno objemné díly pro nákladní 
vozy např. brzdové bubny, akumulátory, výfuky. 
Prodejna byla pojata revolučně, po stylu interiérů 
v show-roomech a je plně otevřena do celkového 
prostoru budovy.
Přestěhování s sebou přineslo nejen konec s 
provozními problémy nemovitosti (skladová dis-
pozice, poloha atd.), ale především přesun na 
lukrativnější místo, do oblasti s lepší dostupností 
pro naše zákazníky. Své sídlo zde má celá řada 
fi rem specializujících se na prodej a servis osob-
ních a nákladních automobilů (Mercedes–Benz, 
RVI, Iveco, BMW, Audi, VW, SEAT, Ford a mnoho 
dalších), toho chce naše pobočka maximálně 
využít a navázat pevné obchodní vztahy s výše 
uvedenými fi rmami. 

Co dál?
Nyní pobočka Hradec Králové pilně pracuje na 
konsolidaci personálu. Každý z členů našeho 
týmu má možnost  profesního růstu, a proto se 
všichni zúčastňují různých produktových školení a 
seminářů. To vše pak úspěšně uplatňují u svých 
zákazníků, pro které jsou tak pomocnými spe-
cialisty, kteří dokáží nejen prodat příslušný díl, ale 
i doplnit komplexní službu o technicko – produk-
tovou podporu. Na pobočce Inter Cars nyní 
pracuje celkem 11 zaměstnanců. Toto číslo není 
konečné a podle potřeb trhu se bude rozšiřovat. 
Pro nové a stávající zákazníky ve východočeském 
kraji se i nadále budeme snažit zlepšovat posky-
tované služby ke všeobecné spokojenosti zákaz-
níka. Pyšnit se můžeme skladovými zásobami v 
hodnotě cca 10 mil. Kč, což znamená cca 15 tis. 
položek okamžitě dostupných na přání zákazníka. 
Z naší nabídky od prémiové značky až po produk-
ty orientované spíše na cenu si vybere opravdu 
každý. Nově pak nabízíme našim zákazníkům v 

souvislosti se spojením se společností JC Auto i 
nejširší nabídku dílů pro všechny asijské automo-
bily. Hradecká pobočka je zároveň každou noc 
zásobována ze dvou centrálních skladů Inter Cars 
Polsko. Uvedené centrální sklady zásobují i zbylé 
pobočky Inter Cars Česká a Slovenská republika 
a Inter Cars Polsko s 98 pobočkami po celém 
Polsku.
Kolegové z prodejny denně komunikují s klienty, 
řeší otázky identifi kace dílu, objednávky, tech-
nickou podporu a mnoho dalších věcí, které 
jsou spojeny s prodejem autodílů. Jsou to kvali-
fi kovaní lidé-odborníci a každý má v prodejně své 
místo. Nyní jsou prodejci plně k dispozici našim 
zákazníkům každý pracovní den v týdnu od 8:00 
do 18:00 a také v sobotu od 8:00 do 13:00. Náš 
tým tvoří tři specialisté na osobní vozy a jeden 
na nákladní vozy. Dále tři obchodní zástupci a tři 
rozvozci. Nezalekneme se ani tuningových nebo 
motocyklových dílů, protože i tyto produkty jsou 
nám vlastní a pro mnohé kolegy je to koníček i v 
osobním životě.
Společným systémem a softwarem, který je nej-
více využíván je IC_Katalog. Tento program zahr-
nuje možnost vyhledávání potřebných dílů, jejich 
možnou záměnu, cenu, stav skladu a v neposlední 
řadě také možnost on-line objednávání. Uvedený 
IC_Katalog a proškolení obdrží zdarma všichni 
zákazníci, kteří projeví zájem nakupovat díly od 
Inter Cars Hradec Králové. Nedílnou součástí je 
také distribuce zboží a tak máme pro nové i stáva-
jící zákazníky připravený propracovaný systém 
závozových tras po celém východočeském kraji 
v akčním rádiusu do 30 km od pobočky včetně 
nočních závozů našim klíčovým zákazníkům.
Na začátku jsme zmínili, že stojíme na prahu 
nové éry. Naším cílem do budoucna je posílit 
pozici společnosti Inter Cars na trhu s autodíly 
ve východočeském kraji, rozšířit portfolio stálých 
zákazníků, zlepšovat úroveň poskytovaných 
služeb směrem ke stávajícím i budoucím 
zákazníkům a v neposlední řadě být profesionál-
ním partnerem našim zákazníkům.
Na závěr přijměte srdečné pozvání k návštěvě 
našich nových prostor na adrese Bieblova 133, 
v Hradci Králové, kde Vás přivítá náš odborný 
personál a využijte tak možnosti prohlídky skladu, 
abyste se mohli přesvědčit, že jsme schopni na-
bídnout díl pro každého dle jeho požadavku a 
přání.
Naší politikou je možnost výběru produktu dle 
kvality, značky a ceny, to v praxi znamená, že dis-
ponujeme okamžitou nabídkou několika značek 
všech skupin zboží.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

INTER CARS HRADEC KRÁLOVÉ

Bieblova 133

500 03 Hradec Králové

Tel.:   (+420) 495 220 419

Gsm:  (+420) 604 405 308

Fax:   (+420) 495 510 702

E-mail:  hradec.kralove@intercars.cz
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Společnost Inter Cars Slovenská republika s.r.o. 
založila svoji pobočku v Nitře v srpnu 2006. 
Od tohoto okamžiku se snaží nejen o efektivní 
získávání zákazníků v nitranském regionu, ale 
především o udržení jejich přízně, o což se 
zaměstnanci snaží nejen neustálým zlepšováním 
dostupnosti nabízeného zboží, ale především 
zkvalitňováním služeb zákazníkům.
Jak je již standardem v Inter Cars Slovenská 
republika s.r.o., také pobočka v Nitře úspěšně 
nabízí všechny ověřené produkty z portfolia Inter 
Cars: IC katalog, IC Technika, AutoCrew, 4max, 
diagnostické a servisní vybavení Delphi a Bosch. 
Sklad pobočky o velikosti cca 300m2 pojme více 
než 10 000 položek. Samozřejmostí je novinka 
v sortimentu – díly na japonské a korejské auto-
mobily od JC Auto.

Naším cílem je nabídnout zákazníkům kompletní 
servis pod jednou střechou. V tom nám nejvíce 
pomáhá šířka našeho sortimentu (více než 500 
dodavatelů ND). Velmi mnoho spokojených 
zákazníků v regionu využívá kromě nabídky ND 
a servisního vybavení na osobní automobily také 
naší nabídku ND na LKW a motocykly. 
Zboží nabízíme klientům nejen přímým prode-
jem (prodejna v Nitře ve Vašinové ulici), ale také 
prostřednictvím sítě kvalifi kovaných obchodních 
zástupců. 
Komplexnost našich služeb je v neposlední 
řadě podpořená i realizací rozvozu objed-
naného zboží přímo k zákazníkovi dvakrát 
denně, a to na pěti trasách v rámci okresů Ni-
tra (4x denně), Nové Zámky, Komárno, Levice, 

Akoš Baráth
obchodní zástupce 
region NR, LV
Tel.: (+421) 905 202 432

Roman Fazekaš
obchodní zástupce 
region NA, SA, NZ, KN
Tel.: (+421) 905 822 571

Ľubomír Rajter
obchodní zástupce
region TO, PE, ZM, NR
Tel.: (+421) 907 848 014

Peter Jambrikovič
vedoucí pobočky 
 
Tel.: (+421) 905 822 579

Noro Mikóczi
prodejce 

Tel.: (+421) 905 825 587

Juraj
rozvozce

Tomáš
rozvozce

František
rozvozce

INTER CARS NITRA
Vašinová 70
949 01 Nitra - Chrenová
Tel.: (+421) 37 64 100 44
Fax: (+421) 37 64 100 45
E-mail: nitra@intercars.sk

Martin Kvašnovský
prodejce

Jozef
rozvozce

Imrich
rozvozce

Zlaté Moravce, Topolčany, Partizánske, Šaľa a 
Galanta. Trasy rozvozů jsou v jednotlivých re-
gionech přizpůsobené požadavkům zákazníků a 
možnostem společnosti tak, aby i v této oblasti 
služeb byla spolupráce efektivní.

Cílem nitranské pobočky Inter Cars Sloven-
ská republika s.r.o. je orientace na zákazníka 
s výsledkem přinášejícím oboustrannou spoko-
jenost.
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KYB získala další nové zakázky pro OE dodávky 
tlumičů pérování pro Mitsubishi a koncern PSA. 
Jedná se o nové modely Mitsubishi Outlander, 
Peugeot 4007 a Citroen C-Crosser. Tímto KYB 
opět zvyšuje svůj podíl v dodávkách pro prvový-
robu u evropských výrobců automobilů.

Kromě zmíněných vozidel je  KYB dodavatelem 
do prvovýroby u mnoha jiných značek včetně VW 
Group, Ford, General Motors, Renault a Toyota.
Každý čtvrtý vůz, který sjede z výrobního pásu, je 
osazen tlumiči pérování značky KYB.
Tímto se KYB stává jedním z největších světových 

dodavatelů tlumičů pérování pro prvovýrobu.
Z oblasti aftermarketu jsme pro vás připravili výběr 
z nabídky tlumičů pérování pro aplikaci ŠKODA.

Výběr z nabídky Inter Cars

Aplikace Olejový 
tlumič

Objednací 
číslo Cena Plynový 

tlumič
Objednací 

číslo Cena

Škoda Fabia 1.0, 1.4, 2.0, 1.9SDI  Přední  Přední KYB334835 1 150,-

Škoda Fabia 1.0, 1.4, 2.0, 1.9SDI  Zadní  Zadní KYB343328 950,-

Škoda Favorit  Přední KYB633835 930,-  Přední KYB333835 1 100,-

Škoda Favorit  Zadní KYB441800 810,-  Zadní KYB341800 930,-

Škoda Forman  Přední KYB633835 930,-  Přední KYB333835 1 100,-

Škoda Forman  Zadní KYB441800 810,-  Zadní KYB341800 930,-

Škoda Felicia  Přední KYB633835 930,-  Přední KYB333835 1 100,-

Škoda Felicia  Zadní KYB441800 810,-  Zadní KYB341800 930,-

Škoda Octavia I (1U2) 1.4, 1.6, 1.9SDI, 1.9TDI  Přední KYB633713 1 490,-  Přední KYB333713 1 399,-

Škoda Octavia I (1U2) 1.4, 1.6, 1.9SDI, 1.9TDI  Zadní  Zadní KYB343348 1 249,-

Škoda Octavia I (1U2) 1.8-20V, 2.0, 1.9TDI  Přední KYB634812 1 490,-  Přední KYB334812 1 399,-

Škoda Octavia I (1U2) 1.8-20V, 2.0, 1.9TDI  Zadní  Zadní KYB343348 1 249,-

Škoda Octavia I Combi 1.4, 1.6, 1.9SDI, 1.9TDI 66 kW  Přední KYB633713 1 490,-  Přední KYB333713 1 399,-

Škoda Octavia I Combi 1.4, 1.6, 1.9SDI, 1.9TDI 66 kW  Zadní  Zadní KYB343298 1 449,-

Škoda Octavia I Combi  1.8-20V, 2.0, 1.9TDI  Přední KYB634812 1 490,-  Přední KYB334812 1 399,-

Škoda Octavia I Combi  1.8-20V, 2.0, 1.9TDI  Zadní  Zadní KYB343298 1 449,-

Škoda Octavia II 1.4, 1.6, 3.0, 1.9TDI, 2.0TDI  Přední  Přední KYB334834 1 590,-

Škoda Octavia II 1.4, 1.6, 3.0, 1.9TDI, 2.0TDI  Zadní  Zadní KYB344459 1 550,-

Škoda Superb  Přední  Přední KYB341273 1 650,-

Škoda Superb  Zadní  Zadní KYB343281 1 892,-

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

ALFA ROMEO 166, AUDI A4 A6 RS6 TT, CITROËN C1 
C3 C6, DAIHATSU Applause Atrai / Atrai Wagon Cha-
rade Feroza Max Mira / Cuore Move Naked Pyzar / 
Gran Rocky Storia  YRV, DAIMLER CHRYSLER Sebring 
(Coupe) Stratus (Coupe), FIAT Croma Lancia Thema, 
FORD Escort Fiesta Focus Ka Probe Puma Thun-
derbird Transit, GM SATURN L-Series, HONDA Civic 
Element Jazz Life, LEXUS (Toyota) Es300 Lesux 400 
Lexus 200, MAZDA 121 626 Anteza / 6 Bongo Demio 
Familia / 323 Mazda 6 MPV MX-3 Premacy Proceed 
Xedos-9, MERCEDES Sprinter, MITSUBISHI Airetrek 
Center TB Chariot / Space Wagon Debonair Delica / 
L300 Diamante ek-Wagon Forte / L200 Galant Lanc-
er Minica Mirage / Colt Pajero RVR / Space Runner 
Space Gear / L400 Town-Box, NISSAN 200SX 300ZX 
Almera Alurel Avenir Bassara Bluebird Caravan Cedric 
Datsun Truck Elgrand Leopard Micra / March / Cube 

Patrol Pick-up Prairie Primera Quest Serena Skyline 
Sunny Pathfi nder / Terrano Wing Road, PEUGEOT 107 
406 407 607, PONTIAC Vibe, RENAULT Clio Espace 
Kangoo Laguna Megane Megane CC Mega-ne Sce-
nic Modus R5 Express Trafi c Velsatis, SEAT Cordoba 
Ibiza Toledo, SUBARU Baja Forester Impreza Legacy 
Outback, SUZUKI Aerio Alto Baleno Carry Cultus / 
Crescent Escudo / Vitara Ignis Jimmy / Sammurai MR 
Wagon Swift SX 4 Wagon R / Ignis, TOYOTA Altezza 
Auris Avensis Aygo Brevis Caldina Camry Carmia Cel-
ica Celsior Century Comfort Corolla Corona Crown dB 
Dyna Estima Fun Cargo Gracia Granvia Harrier Hi Ace 
Hi Lux Ipsum / Picnic Kluger V Landcruiser Ligft Ace 
Mark II Matrix Minivan Mr-s Naida Noah Opa Platz Pre-
via Prius Progres Raum Regius Sienna Starlet Soarer 
Supra Town Ace Toyo Ace Tundra Vista Vitz / Yaris 
Will-Vi / Will-Vs Windom Yaris, VW Polo

Tlumiče pérování pro všechny automobily
Víte, že téměř každý čtvrtý automobil vyrobený na světě má namontované tlumiče pérování KYB 
jako originální vybavení?

K novému číslu IC Journalu Vám ve spolupráci 
s výrobcem KYB tlumičů přikladáme CD nosič 
s technickým manuálem. Technický manuál je 
rozdělen do kapitol a postupně Vás seznámí s 
obecnými informacemi o KYB tlumičích, o jejich 
rozdělení a způsobech montáže. Všechny ka-
pitoly jsou názorně 
grafi cky zpracovány 
s postupy a popisky 
v českém jazyce.
Věříme, že obsažené 
informace oceníte 
a využijete k plné 
spokojenosti Vašich 
zákazníků.
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Uplynulo jen pár měsíců od Adrenalinového 
víkendu a opět se nám naskytla možnost vyrazit 
se společností Inter Cars na další víkend v rámci 
VIP Clubu Inter Cars 2007, tentokrát pod názvem 
“ARMY WEEKEND”. Zažít dobrodružství, vzrušení 
a jedinečné okamžiky, zvednout si adrenalin a cítit 
se jako pravý voják, to a ještě více jsme během 
dvou dní prožili a na vlastní kůži si vyzkoušeli, co 
kdo vydrží. Abychom vás alespoň trochu vtáhli do 
děje a podělili se s vámi o nevšední zážitky, na-
bízíme vám na několika následujících řádcích vše 
podstatné, co se během víkendu událo. 

Tentokrát se dění Army Weekendu přesunulo na 
Slovensko do povodí řeky Váh k samému úpatí 
Malé Fatry, konkrétně k městečku Vrútky nedaleko 
Žiliny. Ubytovaní jsme byli v příjemném hotelu Pia-
trova, ležícím uprostřed zalesněných kopců, které 
jsou zvláště v tomto podzimním období nádherně 
barevné. 
Naše společná “mise” začala v podvečer 5.10. 
2007 v hotelu Piatrova, kam během večera dora-
zili všichni účastníci, celkem asi 50 členů VIP 
Clubu. Nyní, už nic nebránilo tomu, aby dny plné 
adrenalinu mohly začít. Po společné večeři na nás 
čekalo malé překvapení v podobě vojenského 
identifi kačního štítku tzv. “psí známky”, protože 
stát se může cokoliv, tak aby nebyl problém s iden-
tifi kací. Další nezbytností bylo již tradiční týmové 
tričko. V zápětí jsme se dozvěděli všechny potřebné 
informace jako například vhodné oblečení na raft,  
horská kola nebo na očekávaný airsoft, v podání 
poloprofesionálních vojáků - jednotky asi deseti 
tvrdých hochů, kteří se s ničím a nikým nemazlí, 
bojují ve vojenských prostorech s replikami zbraní 
a dokonce cvičí i Policii ČR. 
V sobotu po vydatné snídani se nad Vrútkami 
přeháněly mraky a bylo sychravo, přesto se všichni 
poslušně sešli v devět hodin ráno u autobusů a 
mohlo se vyjet k řece Váh na první společnou akci 
Army Weekendu a tou byl raft na divoké vodě. 
Naše plavba byla dlouhá necelých 14km a trvala 
asi hodinku a půl. Lehčí poklidné úseky se střídaly 
s těžšími s peřejemi. První akci jsme splnili a bez 
ztráty jediného člena výpravy  dorazili do Strečna, 
kde pro nás byl v místní restauraci připraven skvělý 

oběd v podobě domácí vepřové se zelím nebo 
cmundy po kaplicku a i grog nám přišel vhod. V na-
plánovaném programu jsme i přes mírnou únavu, 
ale stále s úsměvem na tváři a s netrpělivostí co 
nás čeká, pokračovali pěšky přes řeku směrem 
k cíli naší cesty. Po kratší procházce okolo řeky 
se cesta stočila do lesa a po pár krocích se před 
námi začalo objevovat místo dalšího dění - krásný 
lom uprostřed lesa se zelenkavě modrou vodou. 
Tady už byla připravena horská kola, jídlo a pití 
na doplnění energie a jeden z vojáků, který na nás 
trpělivě čekal a bylo vidět, že se opravdu těší, až 
nás uvidí v “boji”. 
Po rozdělení na dvě skupiny se jedna odebrala na 
vyjížďku na kolech, dlouhou 16km, vedoucí krás-
ným prostředím Malé Fatry, která byla ukončena na 
vyhlídce odkud jsme měli celou Žilinu a okolí jako 
na dlani. Druhá skupina se šla zaučit a připravit 
do boje - Airsoftu. Všemu nejprve předcházela 
přednáška o tom, co airsoft vlastně je, jaká je 
jeho historie a jaké je potřebné vybavení a typy 
zbraní. Náš menší arzenál se skládal z replik zbraní 
v měřítku 1:1 k nerozeznání od skutečných jen s 
tím rozdílem, že se střílí plastovými kuličkami, jinak 
je vše stejné jako u normálních zbraní - automat 
nebo poloautomat atd. Typy zbraní, které jsme měli 
půjčené byly například AK47, sniper, kulomet nebo 
malé příruční samopaly, nemluvě o dýmovnicích 
atd. Po krátké instruktáži o bezpečnosti a pohy-
bu v “bojové” zóně, jsme si pouze nasadili brýle, 
převlékli se do maskovaného oblečení, každý si 
vybral zbraň, která mu bude nejvíce vyhovovat a 
boj mohl začít. Airsoft slavil úspěchy, všichni se vžili 
do svých rolí tak, že jsme se někdy báli i ve vlast-
ních řadách. Zažili jsme opravdové dobrodružství 
a i ten největší “dospělák” si na chvíli zavzpomínal 
na mladá léta a vžil se do role vojáka. Nebylo se 
čemu divit, tvrdí hoši se na nás připravili jako by 
šli opravdu do boje, domlouvali se přes vysílačky, 
nic nenechali náhodě a důkladně si celý terén 
připravili. Vypadalo to přibližně tak, že si naše 
skupinka, pronásledující nepřítele, hlídala své po-
zice a kryla navzájem záda. Hrobové ticho, nikde 
nikdo a v tom přímo před námi explodovala nálož, 
po okolí se rozlétla směs vody a bahna, do toho jen 
bojový pokřik a už začala pravá vřava a my pos-

tupovali neohroženě, ale s respektem kupředu k 
dobytí první kóty, kterou byl zisk bojové zástavy. To 
se nám povedlo a tak jsme měli první část šťastně 
a zdrávi za sebou. Jediné štěstí bylo, že nás v akci 
nepotkali nějací civilisté  - vypadalo to opravdu na 
menší vzpouru vojáků ztracených ve slovenských 
horách. Dalším úkolem bylo dosažení druhé kóty 
a zisk diskety se zakódovanou zprávou. S vypětím 
sil, ale přece jsme i tuto metu získali a zprávu 
rozluštili. To ale nebylo zdaleka všechno, naivně 
jsme si mysleli, že teď nás už nic nepřekvapí, ale 
opak byl pravdou a po absolvování zábavného, ale 
i náročného airsoftu a výšlapu na kolech, na nás 
čekalo pár “military” testů, zdravověda, morseovka 
a nakonec i slaňování ze zhruba 25 m vysokého 
skalního převisu.
Po návratu na hotel jsme měli dvě hodinky na re-
generaci těla i ducha. Večeře byla v sedm hodin a 
málokdo se po návratu z takového dne cítil na to, 
že vstane a půjde se  třeba jen najíst.  Čekal nás ale 
závěrečný večer a vidina bohatého rautu s různým 
masíčkem, pivem a vínem za doprovodu skvělé 
slovenské cimbálovky zakončený hazardními hra-
mi při Casino party, byla víc než lákavá a nikdo si 
ji nenechal ujít. Po večeři a po vyhlášení výsledků, 
samozřejmě s předáním cen, jsme se po ofi ciálním 
pozvání do Casina přesunuli do vedlejšího sálu 
a začali hrát Ruletu, Black Jack či Poker na sto 
způsobů. Skoro na nikom už nebyla vidět únava 
a party se rozjížděla. Během chvilky se z nás stali 
profesionální hráči, kteří nedají krupiérům nic za-
darmo, stejně tak tomu bylo i naopak a tak jsme 
se bavili až do pozdních nočních hodin. Na závěr 
Casino party jsme dražili za utržené IC dolary věci 
z tomboly, která se skládala ze skvělého výběru 
alkoholu všeho druhu. A o zajímavé souboje o jed-
notlivé lahve nebyla nouze.
 V neděli krátce po snídani se skupinka 50 vojínů 
začala pomalu, ale spokojeně  a ve zdraví vracet 
zpět domů. Dovolím si říct, že si tu každý z nás 
zkusil a ověřil čeho všeho je schopen, kam až sa-
hají jeho síly a kde jsou jeho hranice.
Akce společnosti Inter Cars byly zatím vždy 
zážitkem, ale tento víkend byl vážně velmi povedený 
a nadmíru zábavný. Snad mluvím za všechny, když  
řeknu, že budeme ještě dlouho vzpomínat, a že 
každá akce s Inter Cars je zárukou dobré zábavy a 
zážitků. Zároveň je třeba poděkovat i skvělé organi-
zaci ze strany společnosti Lemon production, která 
celý pobyt zajišťovala a panu Jiřímu Kropáčkovi a 
jeho “oddílu” airsofťáckých nadšenců. Přidejte se 
i Vy k další výpravě, tou nejbližší bude lyžování v 
Alpách a pak bude následovat relaxace v Maroku a 
poznávací pobyt exotické Číny. 

Co dodat na závěr, snad jen, přidejte se k nám a 
sami uvidíte, že nejsme nic dlužni heslu: 
“Užívejte si život s námi”!
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VIP Club Inter Cars 2008 - představení

VIP Club Inter Cars

Řada z Vás měla možnost se v loňském roce 
zúčastnit jedné nebo více akcí spjatých s naším 
věrnostním programem VIP Club Inter Cars. Ať 
se již jednalo o květnový exkluzivní relaxační po-
byt v Tunisu, červnový adrenalinový víkend na 
vodě nebo podzimní akční víkend ve vojenských 
barvách, jistě mi dáte za pravdu, že jedno měly 
tyto akce společné. Byla to přátelská atmos-
féra, ve které se všechny výše uvedené akce 
nesly. Věříme, že ve stejném duchu se ponesou 
i nejbližší plánované akce, kterými jsou lyžování 
v Alpách, 8-denní pobyt v Maroku a tou nejlepší 
na závěr bude 10-denní poznávací zájezd do 
exotické Číny. Těchto akcí se zúčastní všichni 
členové VIP Clubu Inter Cars 2007. 

A co jsme pro Vás tedy připravili na tento rok? 
Především je to poměrně zásadní změna, která 
přiblíží členství ve VIP Clubu Inter Cars 2008 
většímu počtu zákazníků. Tato zásadní změna 
spočívá v tom, že i “běžný” zákazník se může 
zúčastnit vybraných akcí. Nestává se sice ještě 
členem VIP Clubu, ale má možnost zúčastnit 
se, okusit a zažít atmosféru akcí VIP Clubu. 
Stále zůstáváme věrni nabídce relaxačních, 
zajímavých a adrenalinových aktivit a pobytů. 
Členstvím v našem věrnostním programu se 
tak můžete vydat na Safari do rovníkové Afriky, 
získat relaxační pobyt v prosluněném Egyptě 

nebo si vyzkoušet golf - podrobnosti o jednot-
livých akcích naleznete na následující stránce.

Co tedy musím udělat proto, abych se stal 
členem VIP Clubu Inter Cars 2008? 

Stačí získat jednu z níže uvedených členských 
karet VIP Clubu Inter Cars 2008. Základní kar-
tou, kterou můžete získat, je karta bronzová. 
Pokud získáte kartu vyšší hodnoty, získáváte 
zajímavější balík bonusů, případně vyšší počet 
míst na dané akci atd.

Bronzová VIP karta 
- pro zisk této karty musíte na svém VIP účtu 
 dosáhnout hodnoty alespoň 6 500 bodů.

Stříbrná VIP karta 
- kartu získáte v momentě dosažení hodnoty 
 alespoň 11 000 bodů na svém VIP účtu.

Zlatá VIP karta 
- abyste získali tuto kartu, musí hodnota 
 Vašeho VIP účtu být alespoň 16 500 bodů.

Platinová VIP karta 
- vlastníkem této karty se stáváte tehdy, když je 
 na Vašem VIP účtu alespoň 21 500 bodů.

Speciální karta, která souvisí s již zmiňovanou 
zásadní změnou zpřístupňující VIP Club většímu 
počtu zákazníků je Prémiová karta, kterou 
získáte již při dosažení 4 000 bodů.

Pravidlo zisku VIP bodů zůstává stejné jako 
loňský rok. Tyto body získáváte za každý nákup, 
který uskutečníte u společnosti Inter Cars v ob-
dobí od 01/01/2008 - 31/12/2008:

za nákup dílů pro osobní automobily 
-  každých 100 Kč = 1bod
za nákup dílů pro nákladní automobily 
-  každých 200 Kč = 1bod

Body se Vám připisují automaticky za každou 
realizovanou obchodní operaci, tzn. zboží ob-
jednané, zakoupené a zaplacené v cenách bez 
DPH u společnosti Inter Cars. Pokud zakoupené 
zboží následně vrátíte, je Vám příslušný počet 
bodů také odečten. Body získané v jednom 
roce nemůžete převádět do následujícího roku 
(netýká se prémiových startovních EXTRA bodů, 
přidělených za členství ve VIP Clubu Inter Cars 
v předchozím roce) a není možné je směnit na 
hotovost event. uplatňovat k zaplacení zboží. 
Stav svých bodů si zároveň můžete kdykoliv 
zkontrolovat na nejbližší pobočce nebo na inter-
netových stránkách po vlastním přihlášení. 

Navíc máte také možnost získat spoustu tzv. EX-
TRA bodů, kterými můžete navýšit stav svého 
VIP účtu, a tím si pomoci ke členství ve VIP 
Clubu Inter Cars 2009 (více informací, jak získat 
EXTRA body Vám poskytne Vaše pobočka Inter 
Cars, případně je najdete v brožuře VIP Club In-
ter Cars 2008).

My všichni, kteří jsme pro Vás VIP Club Inter 
Cars 2008 připravovali, věříme, že Vás náš pro-
gram akcí pro rok 2008 zaujme a pokud ještě 
členy VIP Clubu Inter Cars nejste, že tento rok 
naše řady rozšíříte.

Ještě jsme se ani nestačili vzpamatovat z konce roku 2007 a už je tady rok nový a to s pořadovým číslem 
8 na svém konci. Slovy klasika by se dalo říct: Na každém konci je krásné, že něco nového začíná. Stejně 
jako s loňským rokem i s tím letošním je spojeno pokračování věrnostní programu VIP Club Inter Cars 
2008, který bychom Vám nyní rádi představili.
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VIP Club Inter Cars

držitel zlaté VIP karty II 1 osoba

držitel platinové VIP karty I 1 osoba

držitel bronzové VIP karty 1 osoba

držitel stříbrné VIP karty 1 osoba

držitel zlaté VIP karty I 2 osoby

držitel platinové VIP karty I 1 osoba

držitel platinové VIP karty II 3 osoby

držitel prémiové karty 1 osoba

držitel jakékoliv VIP karty 1 osoba

držitel prémiové karty 1 osoba

držitel jakékoliv VIP karty* 1 osoba

2. Relaxační 8-denní pobyt v Egyptě 
–  květen 2009
 ubytování v hotelu****, all inclusive služby

Egypt země obestřená záhadami a tajemstvím, 
plná kontrastů, země žhavých saharských pouští i 
životodárného Nilu. Země slavných faraónů, a fas-
cinujícího podmořského světa vybízejícího k potápění. 
Nejznámější starověká civilizace, na jeho území se nachá-
zejí významné památky jako pyramidy v Gíze, Sfi nga, 
Údolí králů, Posvátné město Luxor, Chrámový komplex 
v Karnaku, Káhira a mnoho dalšího.

1. 10-denní pobyt v rovníkové Africe 
–  březen 2009
 ubytování v hotelu****, all inclusive služby

Safari plné prchajících gazel, prohánějících se gepardů, 
troubících slonů a načepýřených pštrosů a dalších di-
vokých zvířat jako jsou lvi, žirafy, zebry a antilopy, které 
jsou zde na dosah. Více jak 30 národních parků ve 
zdejších savanách, rozmanitá krajina, tropické pobřeží 
lemované bílými plážemi a zelenavými mangrovými 
lesy, step, polopouště a pouště, stále zelené lesy i hory 
s ledovci. Masívy vyhaslých i doposud činných sopek.

3. Golfová akademie 
–  září 2008
 golfový resort uprostřed krásné přírody

Seznámení se s golfem, rozehrání na driving range, pa-
tovací soutěže, chipping, apod. Vše pod dohledem a s 
výkladem trenérů. Večerní program v duchu laser game 
a bowlingu a to vše v krásném a klidném přírodním 

 

4. Lyžování v Alpách 
–  leden 2009
 krásný hotel uprostřed alpských masivů

Lyžování nabízející nepřeberné množství sjezdovek od 
sportovních, na kterých probíhají závody světových 
pohárů, přes lehčí svahy pro celou rodinu, až po náročné 
trasy typu Freeride vše doplněné moderními lanovkami a 
vleky. Rozmanitost možností výběru je i mimo sjezdovky.

Jako člen VIP Clubu Inter Cars 2008 můžete 
získat celou řadu dalších výhod, např. přednostní 
právo účasti při návštěvách výrobních závodů a 
na jiných akcích pořádaných společností Inter 
Cars Česká republika s.r.o.

UŽÍVEJTE SI ŽIVOT S NÁMI!

* nevztahuje se na držitele bronzové karty

prostředí. 
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Prodejem automobilových součástek se pan 
Peter Vrábel začal zabývat před 2 lety v  malém 
městečku Hnúšťa, nedaleko Rimavské Soboty. 
Nad touto myšlenkou uvažoval 5 let, protože ho 
mnozí odrazovali, že prodejna automobilových 
součástek se v tak malém množství neuživí a 
každý, kdo to zkoušel, vydržel jen jeden rok.

I přesto pan Vrábel svoji prodejnu v  lednu 2006 
otevřel a dnes, v  lednu 2008, můžeme konstato-
vat, že navzdory všem prognózám stále prodává 
a je velice úspěšný, což v  městečku se  7500 
obyvateli a velkou nezaměstnaností svědčí o 
jeho obchodním talentu a správné intuici.

S  pobočkou Inter Cars v  Banské Bystrici 
spolupracuje 6 měsíců a už patří mezi jejich 
nejvýznamnější zákazníky. Zajímal nás jeho re-
cept na úspěch, a proto jsme mu položili několik 
otázek.

V  průběhu dvou let jste vybudoval jednu z  
největších prodejen automobilových součástek 
v  okrese Rimavská Sobota. Prozradíte nám 
svoji strategii?
Mojí hlavní strategií je přístup k  zákazníkovi. Je 
třeba umět odborně poradit a fl exibilně reagovat 
na jeho požadavky. Mít ke každému nejen osob-
ní, ale i osobitý přístup. Vím, že moji předchůdci, 
kteří se snažili prosadit se v tomto regionu a 
nebyli úspěšní, nabízeli zákazníkům hlavně 
součástky na automobily Škoda a samozřejmě 
to nejlevnější, co bylo na trhu dostupné. Já se 
rozhodl jít jinou cestou. Chci nabídnout zboží 
každému zákazníkovi – motoristovi, a to ve vy-

rovnaném poměru: co nejvyšší kvalita / dobrá 
cena.

Co Vás inspirovalo k  tomu, abyste začal úzkou 
spolupráci se společností Inter Cars Banská 
Bystrica. 
Už první návštěva obchodního zástupce ban-
skobystrické pobočky mě zaujala. Začal jsem 
se více seznamovat s  IC Katalogem, zaujal mě 
široký sortiment, ceny, dostupnost a hlavně fl exi-
bilita v  zásobování. Jste jediná fi rma, která mi 
doveze zboží 2x denně. Zjistil jsem, že zaměření 
na jednoho strategického dodavatele s sebou 
přináší i mnohé další výhody.

Co považujete za výhody spolupráce se 
společností Inter Cars?
Kromě již zmiňovaného širokého sortimentu a 
fl exibilního rozvozu jsou to příznivé cenové pod-
mínky, internetové objednávky a musím také 
zmínit profesionalitu, odbornost a ochotu per-
sonálu. Za velký bonus také považuji zajímavé 
nabídky zájezdů pro členy VIP Clubu.

Jaké jsou vaše plány do budoucna?
V  létě minulého roku jsem ve snaze obsloužit 
větší množství zákazníků i z  širšího okolí otevřel 
druhou prodejnu v  Kokavě nad Rimavicou.
Protože chci zákazníkům poskytnout komplexní 
služby, plánuji v  tomto roce získat prostory pro 
servis. Budu nabízet mechanické opravy, diag-
nostiku, pneuservis a uvažuji také nad myčkou 
aut.

Vzhledem k tomu, že mi spolupráce se  společ-
ností Inter Cars dala záruku spolehlivosti i při 

budování autoservisu, chci splnit všechny pod-
mínky a stát se členem sítě AutoCrew. Vím, že 
v  této době velkého rozvoje automobilového 
průmyslu mi spolupráce s  velkou a dynamicky 
se rozvíjející fi rmou pomůže být ještě silnějším a 
úspěšnějším.

Děkuji za rozhovor a přeji Vám mnoho úspěchů 
při naplňování Vašich plánů.

Představení zákazníka
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Historie společnosti PB Auto se sídlem 
v metropoli Šumavy v Klatovech sahá do roku 
1993. Tehdy se dva mechanici pánové Poduška 
a Bohunek rozhodli okusit slast soukromého 
podnikání a jako automechanici začali podnikat 
v oblasti prodeje náhradních dílů na osobní au-
tomobily. 
Vzhledem k tomu, že měli zkušenost z fran-
couzskými vozy, byla i jejich orientace zaměřena 
na značky Peugeot a Citroen. Postupně se 
sortiment rozšířil i na ostatní značky, kterých 
v příhraničí bylo nepřeberně. Poprvé se se 
společností Inter Cars setkali na stránkách  
časopisu Autofi t. Vzhledem k tomu, že v té době 
ještě nebylo zastoupení v Plzeňském kraji, kon-
taktovali pobočku v Olomouci, která jim zboží 
zasílala. V okamžiku otevření  pobočky v Plzni se 
spolupráce rozjela na plné obrátky a v současné 
době patří společnost PB Auto mezi největší 
obchodní partnery společnosti Inter Cars.  

Co bylo počátečním impulsem k navázání spo-
lupráce s naší společností?
Byla to hlavně šíře nabídky. Právě díky různorodé 
skladbě vozového parku v našem regionu bylo 

potřeba mít dostupnou širokou škálu náhrad-
ních dílů. Nezanedbatelný byl i velký, rychle 
dostupný sklad v Plzni. Vzhledem k tomu, že 
i počáteční kontakty s pobočkou proběhly 
v přátelské atmosféře, spolupráce se rozběhla 
velice rychle.  

Které díly, resp, kteří výrobci jdou ve Vašem 
regionu nejvíce na odbyt?
Rozhodně jde o výrobky TRW, 4max. Vzhledem 
k velmi příznivému poměru cena/výkon, se staly 
výrobky obou jmenovaných výrobců brzy na 
našem trhu hitem. Jde o bezproblémové výrob-
ky, které si našly cestu k opravářům. K obchodu 
přispěla i rychlá dostupnost těchto výrobků na 
většinu značek v regionu. V poslední době to je i 
příprava na spolupráci v sortimentu společnosti 
JC Auto.

Když už jsme tuhle spolupráci nakousli…?
Naše společnost již dlouho obchoduje s JC Au-
tem. Zvýšení podílu východoasijských výrobců 
na našem trhu se nutně promítlo i do poptávky 
po náhradních dílech. Vzhledem k tomu, že 
společnost Inter Cars neměla právě tyto výrobce 

ve svém nosném programu, využili jsme nabíd-
ky JC Auto. Spojení obou silných dodavatelů 
se rozhodně promítne v rozvoji naší další spo-
lupráce. Rozhodně zajímavé jsou v sortimentu 
JC Auto fi ltry a PR sady. Po doplnění vašeho 
stávajícího sortimentu sortimentem JC získáme 
bezkonkurenční výhodu jediného dodavatele.  

Vzhledem k tomu, že nejste konečným odbě-
ratelem, jaké používáte marketingové nástroje?
Rozložení našich odběratelů je asi  50:50. Tzn. 
zhruba polovina dílů je prodávána přes pult a 
druhá polovina je zavážena. Zvládnutí logistiky 
je náročné, zejména když nemáme žádné další 
pracovníky. Velkým plusem je rozhodně  tech-
nická fundovanost pracovníků pobočky Inter 
Cars. V současné době již není nutno nějak 
zvlášť zdůrazňovat jednotlivé výrobce, hlavní 
výrobci jsou již dostatečně známí a jednotlivé 
servisy se na ně již orientují. 

Ve stávajících prostorách jste již od svého 
vzniku?
Tak to bohužel ne. Šli jsme s kolegou cestou 
postupného růstu a náš začátek byl v tzv. uni-
mo buňce, kterou jsme opustili v polovině léta. 
Tyto prostory jsou pro nás zatím vyhovující, ale 
samozřejmě se i do budoucna budeme poohlížet 
po dalších větších prostorách. 

Co očekáváte od budoucnosti?
Více času na své koníčky, mezi něž patří hlavně 
hory a to jak v letní tak i v zimním období. 
Problém je ale v tom, že mým koníčkem je i mé 
podnikání. A tak asi zůstane jen u zbožného 
přání. 



ContiTech Antriebssysteme GmbH
Philipsbornstraße 1, D-30165 Hannover
E-Mail: aam@ptg.contitech.de
www.contitech.de/aftermarket

ContiTech  Rubber and plastics technology      Power Transmission Group

Contitech – jízda k úspěchu
ContiTech je dodavatelem originálního nářadí 
a náhradních dílů  pro automobilový průmysl. 
Vyvíjí a vyrábí rozvodové řemeny včetně systémů  
jejich napínání. V této branži se řadí mezi největší 
světové  producenty. ContiTech  se vyznačuje 
především:

�  Kvalitními produkty
�  Kompletním sortimentem pro většinu osobních 
 a užitkových vozů
�  Technickou podporou a školením
�  Aktivní podporou malých odběratelů a dílen

Aktuální témata a technické 
informace pro maloobchod a 
dílny.

Kompletní sortiment  kvalitních rozvodových a klínových 
řemenů a klínových řemenů s žebrováním.

CONTI® BTT Hz
Zařízení pro kontrolu  
napnutí rozvodových 
řemenů.

CONTI® TOOL BOX
Speciální nářadí  pro 
rozvodové řemeny a 
pomocné pohony.

KRIKIT 1 / 2 / 3
Měřiče napnutí pro rozvody bez 
automatického napínání.

Měřič délky klínových 
řemenů a klínových 
řemenů s žebrováním.



Jak již asi víte, společnost Inter Cars v loňském 
roce převzala dlouhodobý patronát nad dětským 
domovem ve Strážnici. Vedení společnosti se 
rozhodlo udělat před Vánocemi dětem radost 
a pozvalo je společně se zaměstnanci centrály 
na netradiční výlet do francouzského zábavního 
parku – Disneylandu. Výlet byl naplánován na 
třetí prosincový víkend.
V pátek kolem půl páté ráno se všichni účastníci 
našeho výletu postupně začali scházet u centrály 
Inter Cars na Novodvorské ulici v Praze. Skupi-
na dětí z dětského domova ve Strážnici byla 
ubytována hned naproti budově centrály, takže 
naštěstí děti nemusely vstávat o moc dříve, než 
v už tak brzkých ranních hodinách. V pět hodin 
jsme už byli kompletní a nic nebránilo tomu, aby-
chom se vydali autobusem na dlouhou přibližně 
patnáctihodinovou cestu, na konci které nás 
čekala Paříž a hotel poblíž našeho hlavního cíle 
– pohádkového Disneylandu.
Cestu jsme zvládli bez sebemenších problémů, 
a po pěti zastávkách jsme kolem sedmé hodiny 
večerní konečně dorazili do Paříže. Vzhledem k 
tomu, že jsme bohužel neměli příliš času, ab-
solvovali jsme naším autobusem pouze okružní 
jízdu kolem těch nejdůležitějších památek, jako 
je např. Eiffelova věž, Vítězný oblouk, Louvre 
nebo známá ulice Champs Elysées. Na náměstí 
u paláce Trocadero jsme měli příležitost vy-
fotit si krásně nasvícenou a blikající Eiffelovu 
věž. Přestože jsme byli všichni noční Paříží 
nadšeni, už jsme se těšili na hotel a na to, že si 
po 15 hodinové únavné cestě konečně pořádně 
odpočineme a vyspíme se, abychom nabrali 
nové síly na další den.
Ráno jsme po snídani v klasickém francouzském 
stylu – bagetách s marmeládou a bílou kávou 
vyrazili směr Disneyland.
Hned po průchodu vstupní budovou ve stylu 
amerického vlakového nádraží, nás na malém 
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IC Family

IC Family - vánoční výlet do Disneylandu

náměstíčku u nádherně nazdobeného vánočního 
stromu přivítal Goofy, první z disneyovských 
postaviček, kterou jsme měli možnost spatřit 
“naživo”. Z tohoto náměstíčka jsme pokračovali 
dál po hlavní třídě Main Street, na konci které 
se tyčila světoznámá dominanta celého Disney-
landu - Palác Šípkové Růženky. Před palácem 
k radosti všech dětí právě tancovala Minnie a její 
přátelé.
První atrakcí, kterou jsme navštívili byla “Buzz 
Lightyear Laser Blast”, inspirovaná kres-
leným fi lmem Toy Story 2. Projížděli jsme v 
otočných vozících vesmírným světem mezi 
různými mimozemšťany a naším úkolem bylo, 
co nejvíce jich zneškodnit. Podle obtížnosti 
zneškodnění a zákeřnosti jednotlivých „ufonů“ 
bylo odstupňováno i bodové ohodnocení našich 
úspěšných zásahů a dlužno dodat, že některým 
z nás se obzvláště dařilo a dosahovali rekord-
ních výsledků. Při odchodu z této „mise“, jsme 
se vzájemně předháněli v tom, kolik kdo bodů 
nastřílel a kdo je tedy nejlepší.
Naší druhou zastávkou byl svět dětí “It’s a small 
world”. Za zpěvu a smíchu stovek dětí ze všech 
kontinentů jsme proplouvali bezstarostným a 
šťastným světem dětí. Tuto cestu ocenili hlavně 
ti nejmenší z nás.
Po této poklidné atrakci jsme se rozhodli malinko 
přitvrdit a tak jsme navštívili “Piráty z Karibiku”. 
I na této atrakci jsme pluli v dřevěných loďkách, 
nutno ale dodat, že už podstatně rychleji. Viděli 
jsme několik pirátských korábů a proplou-
vali mezi kostlivci, lupiči, překupníky dobytka, 
vězni, hospodskými povaleči a jinými pobudy. 
Zpestřením pro nás byla technická závada, díky 
níž jsme na loďkách strávili o dobrých 15 minut 
déle, než je běžné. 
Pokračovali jsme ve stupňování náročnosti atrak-
cí a rozhodli se pro adrenalinovou horskou dráhu 
na motivy dobrodružství “Indiana Jones and the 
Temple of Peril”. “Po více jak hodinovém čekání 
konečně nasedáme do vozíků, připoutáváme se 
a vozíky se zatím zvolna rozjíždějí. Pomalu zry-
chlují na svou maximální rychlost a následuje 
dobrodružná nespoutaná jízda, kdy levá zatáčka 
střídá pravou, po pozvolném zdolávání vrcholů 
následují pády dolů, výkruty a změny směrů a 
tak se to během několika mála minut několikrát 
opakuje až se přibližuje vrchol celé dráhy, tím je 
lop a než si kdokoliv dokáže uvědomit, co ho 
tady vlastně čeká a nemine, je to za ním. Bylo to 
něco a stálo to opravdu za to.”
Nadšeni z předchozí atrakce jsme zvolili jako 
další “Big Thunder Mountain”, opět horskou 
dráhu “Na dlouhou čekací dobu jsme si už 
zvykli a vzhledem k předchozím zkušenostem 
a zážitkům jsme věděli, že to stojí za to, nám 
už skoro nevadila. A opravdu, naše očekávání 
se naplnila. Jako již poněkolikáté nastupujeme 
do vozíků a vyrážíme. Začátek je již tradiční, ale 
nabíráme rychlost a už se řítíme po dráze chví-
lemi na úpatí hor, chvílemi u vrcholu, až mizíme 
v jejich nitru a padáme do tmy ani nevíme kam, 
jen podle větru ve vlasech vnímáme skutečnou 
rychlost. Toto se opakuje ještě dvakrát a dávky 

adrenalinu neberou konce. Je to opravdu skvělý 
zážitek, ale to už zpomalujeme, vystupujeme a 
jdeme vstříc dalším dobrodružstvím.”
Jak se říká, to nejlepší na konec, a i my jsme 
si na závěr nechali chloubu francouzského Dis-
neylandu, horskou dráhu “Space Mountain 
- Mission 2”. Jak hlásá slogan, cílem této mise 
je průnik do jiné dimenze. “Nastupujeme do 
vozíků, pečlivě se připoutáváme a s napětím 
očekáváme co bude následovat. 5-4-3-2-1-
start. Vozíky vystřelují kupředu, ale po chvilce 
se zastavují. To už se nacházíme v kanónu Co-
lumbiad, (Columbiad - dělo, z něhož byla 1. 12. 
1867 v 22 hodin 46 minut a 40 vteřin vystřelena 
měsíční střela), který nás po chvilce napínání 
bez varování vystřeluje ohromující silou vpřed. 
Mlhu, která je všude kolem nás v mžiku střídá 
tma. Vysokou rychlostí míjíme Měsíc, kolem 
nás se míhají komety. Řítíme se tak vysokou ry-
chlostí, že skoro ani nevnímáme, že se několikrát 
ocitáme hlavou dolů. Po chvilce plné napětí a 
adrenalinu už ale přistáváme a soukáme se ven 
z “vesmírné lodi”. Všichni jsme se shodli na tom, 
že tento zážitek byl určitě nejsilnější a stál za 
delší čekání ve frontě.
Na úplný závěr jsme se šli podívat, na předem již 
avizovaný, slavnostní průvod všech postaviček 
pana Disneyho. Z alegorických vozů nám 
zamávali Mickey Maus a jeho partnerka Minnie, 
Goofy a Pluto, kačer Donald, Baloo, Chip a Dayle, 
medvídek Pú, Kráska a zvíře, Malá mořská víla, 
Šípková Růženka, Louskáček a mnoho dalších. 
Průvod uzavíral Santa na saních.
Průvod skončil a my se vydali na cestu k auto-
busu a v 19.00 jsme vyráželi zpět do České re-
publiky. Všichni jsme byli po náročném dni velmi 
unaveni a po rychlém sdělení těch nejdůležitěj-
ších dojmů a zážitků začala většina z účastníků 
už po chvilce usínat. I díky tomu nám zpáteční 
cesta rychle uběhla. V neděli krátce po osmé 
hodině ranní jsme dorazili k centrále Inter Cars 
v Praze. Děti ze Strážnice pokračovali auto-
busem na hlavní nádraží a dále pak vlakem až 
domů stejně jako všichni ostatní.

Výlet do Disneylandu se nám velice líbil a to bez 
rozdílu věku. Děkujeme všem za vydařený víkend 
a těšíme se na další akce pořádané společností 
Inter Cars.





V dnešní době doporučuje stále více OEM 
výrobců pro své stroje/motory specifi cké ma-
zací prostředky. Proto fi rma VATOIL neustále 
přezkoumává sortiment svých výrobků tak, 
aby profesionálním mechanikům byla schop-
na nabídnout široké spektrum prvotřídních 
mazacích prostředků.  
Tým VATOILu, skládající se z chemiků a 
odborníků, vyvíjí vysoce kvalitní mazací 
prostředky (Pure / Quality Driven™) s výhrad-

ním využitím nejlepších základních surovin na
světě s chemicky nejpokročilejšími přísadami.
Výsledkem jsou mazací prostředky, které jsou 
velmi stabilní za vysokých teplot a přesto 
tekuté  za teplot nízkých. Přitom poskytují 
výbornou pevnost povrchové vrstvy tam, kde 
se dosahuje vyššího výkonu a ochrany. 

Motorový olej pro osobní vozy (PCMO)
Od malých osobních vozů až po vozy s vy-

sokým výkonem, je vždy k dispozici mazací 
prostředek značky VATOIL navržený pro 
konkrétní požadavky. Oleje VATOIL vám 
řidičům opravdu splní všechny každodenní 
potřeby. Pomohou vám i maximalizovat 
výkon a prodloužit životnost každého auto-
mobilu. Všechny výrobky se opírají o vlastní 
technologii PQD fi rmy VATOIL pro navrhování 
olejů.

Název Popis Objednací číslo Balení Cena/Balení
SynGold 
LONGLIFE II 
0W-30

ACEA A1/B1 VAT 10-1 LONGLIFE II 1 l 320,-
VW  WIV-System VAT 10-4 LONGLIFE II 4 l 1 240,-
503.00 / 506.00 / 506.01 VAT 10-20 LONGLIFE II 20 l 6 060,-

VAT 10-60 LONGLIFE II 60 l 17 880,-
VAT 10-210 LONGLIFE II 210 l 61 950,-

SynGold 
LONGLIFE III 
5W-30

ACEA C3, A3 / B3 / B4 VAT 11-1 LONGLIFE III 1 l 330,-
API SM/CF VAT 11-4 LONGLIFE III 4 l 1 280,-
VW 504.00 - 507.00  VAT 11-20 LONGLIFE III 20 l 6 320,-
BMW LongLife ‘04 VAT 11-60 LONGLIFE III 60 l 18 600,-
MB 229.31 VAT 11-210 LONGLIFE III 210 l 64 050,-

SynTech 
FE
5W-30

ACEA A1/B1 VAT 11-1 FE 1 l 210,-
API SJ  VAT 11-4 FE 4 l 745,-
ILSAC GF-2 VAT 11-20 FE 20 l 3 236,-
Ford WSS-M2C913-A VAT 11-60 FE 60 l 9 475,-
Ford WSS-M2C912-A1

SynTech 
PD 505.01
5W-40

API SL/CF VAT 11-1 PD 1 l 230,-
ACEA A3 / B3 VAT 11-4 PD 4 l 820,-
VW 505.01 VAT 11-20 PD 20 l 3 756,-
VW 500.00 - 505.00 VAT 11-60 PD 60 l 11 150,-
Ford WSS-M2C917-A

SynTech 
LL-X
5W-40

ACEA A3 / B3 / B4 VAT 11-1 LL-X 1 l 204,-
API SL/CF VAT 11-4 LL-X 4 l 780,-
VW 502.00 / 505.00 VAT 11-60 LL-X 60 l 9 299,-
MB 229.3* (*+229.1) VAT 11-210 LL-X 210 l 29 627,-

Název Popis Objednací číslo Balení Cena/Balení
SynTruck  
Plus
5W-30

ACEA E4  -  API CF VAT 11-20 SYNTRUCK PLUS 20 l 4 038,-
MB 228.5 - MAN M 3277 VAT 11-60 SYNTRUCK PLUS 60 l 11 592,-
VOLVO VDS-2 VAT 11-210 SYNTRUCK PLUS 210 l 38 955,-
MTU type 3 - Scania LDF
DAF HP1 / HP2

SynTruck 
UHPD
10W-40

API CF VAT 12-20 UHPD 20 l 3 299,-
ACEA E7 / E5 / E4 VAT 12-60 UHPD 60 l 8 859,-
MB 228.5 - RVI RXD VAT 12-210 UHPD 210 l 29 260,-
MAN M 3277
Volvo VDS-2 - MTU type I

SynTruck  
CH-4 E5
10W40
 

API CH-4/SJ VAT 12-20 CD+ 20 l 2 100,-
ACEA E5/E3/B4/B3/A3 VAT 12-60 CD+ 60 l 6 637,-
MB 228.3 / 229.1 VAT 12-210 CD+ 210 l 21 618,-
MAN M 3275
Volvo VDS-2

SHPD Plus
15W-40

API SL/CI-4 - MAN M 3275 VAT 13-20 CD+ 20 l 1 744,-
ACEA E7/E5/E3/B3/B4/A3 VAT 13-60 CD+ 60 l 4 876,-
MB 228.3 / 229.1    VAT 13-210 CD+ 210 l 16 674,-
VDS-3-Mack EO-MPlus
RVI RLD   - Global DHD-1

V oblasti fi ltrů vám společnost Inter Cars nabízí 
více než 5 000 položek od 8 renomovaných 
výrobců. V tomoto prodejním tipu, jsme pro 
vás připravili výběr ze sortimentu společnosti 

Filtron, která nabízí kompletní řadu fi ltrů vzdu-
chových, olejových, palivových a kabinových. 
Od výrobce Filtron naleznete v nabídce společ-
nosti Inter Cars bezmála 1 800 fi ltrů pro 

osobní automobily. Prodejní tip jsme zaměřili 
výhradně na automobily Škoda.

APLIKACE TYP FILTRU
Vzduchový Cena Olejový Cena Palivový Cena Kabinový Cena

Škoda Favorit AR 201 100,- OP 629 70,- PP 831 145,- K 1048 234,-

Škoda Felicia 1.3i AR 201 100,- OP 629 70,- PP 831 145,- K 1100 156,-

Škoda Felicia 1.9D AP 140 120,- OP 525/2 144,- PP 839 234,- K 1100 156,-

Škoda Fabia 1.2 AP 183/1 224,- OE 671 101,- PP 905 195,- K 1079 195,-

Škoda Fabia 1.2 12V AP 149/4 165,- OE 671 101,- PP 836/3 569,- K 1079 195,-

Škoda Fabia 1.4 TDI AP 189/1 200,- OE 650/1 155,- PP 839/5 410,- K 1079 195,-

Škoda Fabia 1.4i 50 kW AP 189 185,- OP 616/2 108,- PP 836/3 569,- K 1079 195,-

Škoda Fabia 1.9 SDI AP 189/1 200,- OE 650/1 155,- PP 839/1 420,- K 1079 195,-

Škoda Octavia I 1.6i AP 149/1 188,- OP 526/1 113,- PP 836/1 206,- K 1006 189,-

Škoda Octavia I 1.9 SDI AP 149/1 188,- OE 640/1 116,- PP 839/1 420,- K 1006 189,-

Škoda Octavia I 1.9 TDI 66kW AP 149/1 188,- OE 640/1 116,- PP 839/1 420,- K 1006 189,-

Škoda Octavia II 1.6i AK 370 399,- OP 526/1 113,- PP 836/1 206,- K 1111 318,-

Škoda Octavia II 1.9 TDI 77kW AP 139/2 310,- OE 650/1 155,- PE 973 619,- K 1111 318,-

Škoda Superb 1.9 TDI AP 063/1 227,- OE 640/1 116,- PP 850/2 405,- K 1006 189,-

Filtron

VATOIL - Pure / Quality Driven™

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





Investice do budoucnosti

Informace pro Vás
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Vážení obchodní přátelé,

vítejte v novém roce. Věřím, že jste všichni 
šťastně a v pohodě svých rodinných krbů a v 
kruhu svých nejbližších prožili vánoční svátky 
a bez vážnějších následků a zvesela vstoupili 
do roku, na jehož konci je číslo 8. 

Dalo by se říci, že téměř okamžitě, jak od-
bila silvestrovská půlnoc, začali se ve všech 
médiích, ať už v tisku, na radiových vlnách 
nebo v televizi, připomínat hlavní události 
roku 2007, rozebíraly se dopady ekonomic-
kých změn, jako o závod se každý novinář 
snažil analyzovat, co přinesly v naší minulosti 
roky, které měly na konci stejné číslo, tedy 8. 
V neposlední řadě byly avizovány změny a 
události, které nás čekají v období, jež je před 
námi. Jedním slovem jsem měl pocit, že nás 
média chtějí téměř vystrašit.

Ujišťuji vás, že následující řádky budou mno-
hem klidnější a snad příjemnější. Pokusím 
se využít této strany časopisu IC Journal ke 
stručnému hodnocení roku 2007 v barvách In-
ter Cars, rád bych příznivce naší společnosti 
seznámil s našimi plány a záměry, které 
před námi stojí, a to vše bez nádechu oněch 
zmíněných „ohromujících až alarmujících“ 
senzací a zpráv.

Předně dovolte, abych vám všem poděkoval 
za přízeň a spolupráci v roce, který se už 
ocitl, jak říká klasik, „v propadlišti dějin“. Ač 
to může vyznít jako pouhá fráze, ceníme si 
vašeho zájmu, vašich objednávek, obchod-
ního a lidského vztahu vůbec. Velmi si vážíme 
faktu, že jste takříkajíc „překročili svůj stín“ 
v podobě toho, že jste začali spolupraco-
vat s námi, fi rmou Inter Cars, některými 
vnímanou jako nováčka, cizí fi rmu, dravce, 
nechtěnou konkurenci či jinými nazývanou 

jako vizionářskou, určující směr v distribuci 
náhradních dílů. Jsem si jist, že se Vám tento 
krok zcela jistě vyplatí a možná následující 
řádky toho budou důkazem.

Rok 2007 v barvách Inter Cars byl doslova na-
bitý zajímavými událostmi, jako bylo otevření 
další nové pobočky v Praze, atraktivním pro-
gramem VIP Clubu nebo výhodnými prodej-
ními kampaněmi v rámci IC Kalendáře atd., 
avšak jedna událost nese oprávněně název  
“událost roku 2007”. Tou bylo nepochybně 
spojení dvou významných společností na ce-
loevropském trhu - společností Inter Cars a 
JC Auto. Všeobecné informace jste se jistě 
dočetli v publikované tiskové zprávě a řada 
neofi ciálních zpráv se stále nese kuloáry 
aftermarketu. Faktem je, že fúze Inter Cars 
a JC Auto nastartovala novou éru nejen pro 
Inter Cars, ale ovlivní i samotné odvětví, 
kterým je distribuce dílů na evropském trhu. 

Naše společnost se spojením dostává mezi 
špičku nejvýznamnějších distributorů náhrad-
ních dílů v západní a východní Evropě. Konso-
lidované tržby za rok 2007 dosáhnou bezmála 
15 mld. Kč, což je výborná výchozí pozice 
pro to, aby se Inter Cars stal jedničkou na 
evropském kolbišti. V úvodu jsem zmínil jisté 
přívlastky, kterými nás někteří „odborníci“ 
častovali, myslím si však, že působnost naší 
značky na trhu Polska, České a Slovenské 
republiky, Ukrajiny, Litvy, Maďarska, Chorvat-
ska, Itálie a Belgie může všechny přesvědčit, 
že jsme se stali nadnárodní celoevropskou 
společností.

Výhody z této pozice může právě čerpat náš 
zákazník, tedy čtenář tohoto motoristického 
časopisu. 

Máte možnost: 
spolupracovat s nejvýznamnější evropskou 
distribuční společností, získat přístup k nejširší 
nabídce náhradních dílů a příslušenství na 
osobní a nákladní automobily a motocykly v 
Evropě, pracovat s komplexnější nabídkou 
dílů pro evropské i asijské vozy na jednom 
místě – v pobočkách Inter Cars ČR a SR, 
využít moderního evropského logistického 
řešení v podobě 4 centrálních skladů a více 
než 120 pobočkových skladů na území Pol-
ska, České a Slovenské republiky a dalších 
evropských zemích.
 
Nelze přehlédnout i skutečnost, že asijské a 
japonské automobily, na které bylo a je JC 
Auto velkým odborníkem, se domestikují a 
v budoucnu se díky linkám v Kolíně (Toyota), 

novým výrobním závodům v Nošovicích (Hy-
undai) nebo v Žilině (Kia) stanou téměř národní 
značkou. Vyhraje ten, kdo bude schopen do-
dat rychle a levně náhradní díl na automobily 
ze zemí vycházejícího slunce. Inter Cars je na 
to již nyní připraven.

Pro nejbližší budoucnost máme v plánu využít 
propojení know-how obou společností v ob-
lasti rozšíření distribuční sítě, podpory servisů 
v podobě technického školení, prodeje diag-
nostiky a vybavení servisů a také investičními 
programy. Personál obou společností, který 
bude spojen do jednoho organického celku je 
toho určitě zárukou. 

Jednou větou se dá říci, že tato fúze je velkou 
investicí pro naši společnou budoucnost. 

Pravdou je, že tento krok může lehce zastínit 
další plánované a připravované kampaně, 
ale i ty jsou v našem obchodním vztahu 
neméně důležité. V tomto čísle IC Journalu 
vás detailně informujeme o všech důležitých 
událostech, které přinesou první měsíce roku 
2008. Důkladně si ho prostudujte, protože jak 
se lidově říká: “Kdo nečte, neví.” 

Touto nevinnou nadsázkou bych uzavřel toto 
krátké zamyšlení nad dobou, která je za námi, 
i nad tou, která nás čeká a nemine. Tuším, že 
rok 2008 bude přinejmenším tak zajímavý jako 
ten minulý, možná s větší dávkou adrenalinu. 
O ten se jistě postarají naši politici a sedmá 
velmoc nás o všem bude informovat.

Přeji vám všem ať je rok 2008 pro vás všechny 
rokem dobrým, úspěšným a za celý Inter Cars 
tým se těším na spolupráci s vámi.

Martin Havlík
Obchodní ředitel a jednatel společnosti



� únor
01/02 - 29/02/2008

Nakupte v únoru 
jakékoliv výfuky
za 10 000 Kč (bez DPH) 
a získejte 

10% bonus

Bosal - zadní tlumič výfuku, Peugeot 307, 1.4, 1.6 od 3/02 BOS190-509 1 807,-

Bosal - zadní tlumič výfuku, Opel Astra 1.4, 1.6, od 4/98 BOS185-459 2 500,-

Bosal - zadní tlumič výfuku, Peugeot 106 1.5D, od 1/94 BOS190-003 1 460,-

Tyll - zadní tlumič výfuku, Škoda Felicia 1.3 TYLL00007 639,-

Příklady z nabídky:

duben květen červen

srpen září říjen listopad

leden
kapaliny
akumulátory

názvem skrývá? Jako každý správný kalendář, i tento tvoří jednotlivé měsíce. 
Pro každý jednotlivý měsíc jsme připravili 1 prodejní akci zaměřenou na konk-
rétní produktovou skupinu. 

Podpora prodeje prostřednictvím prodejních kampaní je jednou z nedílných 
součástí prodejní politiky většiny distribučních společností. Nejinak je tomu i 
u nás, společnosti Inter Cars. Tento rok jsme pro Vás, naše zákazníky, opět 
připravili velice zajímavý program akcí nazvaný IC Kalendář. A co se pod tímto 

IC Kalendář 2008

červen

prosin



březen
01/03 - 31/03/2008

Nakupte v březnu 
jakékoliv
díly řízení
za 10 000 Kč (bez DPH) 
a získejte 

10% bonus

MOOG - čep ramene, přední osa, Renault 5 - 19, Clio, Megane RE-BJ-4264 288,-

Delphi - táhlo řízení boční, Škoda Octavia, VW Golf a Bora TA2001 389,-

TRW - příčné táhlo řízení, Škoda Octavia, Seat Toledo, Audi A3 JRA511 969,-

TRW - elektrická pumpa řízení, Škoda Fabia, VW Polo, Seat Cordoba JER104 9 592,-

Příklady z nabídky:

Podmínky akcí
A jaké jsou podmínky těchto akcí? Je to jednoduché. Stačí v daném měsíci u Inter Cars nakoupit 
zboží z produktové kategorie, které je příslušný měsíc věnován, v určité stanovené hodnotě a získáte 
fi nanční bonus ve výši 10% z celkové částky nakoupeného zboží v dané produktové kategorii v tom-
to měsíci. Akce se nevztahuje na zákazníky, kteří mají na tyto produkty uzavřeny speciální podmínky. 
Obratové částky prodejních akcí jsou uvedeny v Kč bez DPH. Jak přesně vše funguje si ukážeme na 
následujícím příkladu.

Příklad:
V únoru, který je zaměřený na produktovou skupinu „Výfuky“, je vypsaná obratová částka pro 
splnění akce 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 hodnoty, v tomto případě tedy 
2 000 korun. Pokud nakoupíte např. za 60 000 korun, bude vám vráceno 6 000 korun a tak 
dále.

Více informací, podmínky a popis akcí IC Kalendář obdržíte na jakékoliv pobočce Inter Cars.

Nakupujte u nás a získejte 10% fi nanční bonus!

nec

ec

Uvedené ceny jsou maloobchodní v Kč bez DPH. Změna cen vyhrazena.
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IC Family - druhá vánoční nadílka s Inter Cars

Asi není nutné nějak dlouze představovat 
náš projekt IC Family v rámci kterého máme 
patronát nad dětským domovem Domůvek 
ve Strážnici. Po loňské velmi úspěšné 
premiéře vánoční nadílky s Inter  Cars jsme 
i letos chtěli děti z dětského domova potěšit 
a splnit jim jejich tajná nesplněná přání. 
 
Pojďte se s námi tedy podívat, jak si 
užívaly Vánoce děti v dětském domově ve 
Strážnici...
 
Stejně jako v žádném domově nechybí o 
Vánocích nazdobený vánoční stromeček, 
ani v Domůvku tomu nebylo jinak. Krás-
ný, zářivý stromeček, na stole připravená 
štědrovečerní tabule, do toho všude vůně 
cukroví a z dáli se linoucí tóny nejkrásněj-
ších Rybových koled. No prostě atmosféra 
jako vystřižená z toho nejromantičtějšího 
fi lmu o Vánocích. Přestože část dětí odjela 
za svými rodiči a prarodiči domů, většina 
zůstala v Domůvku a trávila Vánoce 
společně s tetami, které jsou opravdu 

skvělé a mají neuvěřitelnou schopnost a 
sílu zpříjemnit dětem život v domově a to 
nejen o Vánocích. Za to si zaslouží naše 
absolutorium. 

Jak jsme již psali na začátku, je to v his-
torii Inter Cars a IC Family podruhé, co 
jsme mohli rozzářit tvářičky všem dětem 
v Domůvku a to dárkem, o který si každý 
sám IC-Ježíškovi napsal. Ve chvíli, kdy 
nám byla známa všechna přání všech dětí, 
nadešel čas tyto dárky nakoupit. Nastar-
tovali jsme auta s těmi největšími kufry a 
vyrazili do obchodních center i malých spe-
cializovaných prodejen nakoupit vše na co 
si jen děti vzpomněly. Po pár dnech shánění 
různorodých dárků, sadou talířů počínaje 
přes mikrovlnné trouby, MP3 přehrávače, 
in-line brusle, kopačky, koloběžku a šperky 
pro slečny konče, jsme měli vše zabalené a 
připravené. Víkend před Vánocemi jsme se 
rozjeli s plnými kufry směrem do Strážnice. 
Dětem byly dárečky schovány pod 
stromečkem až do všemi očekávaného 
Štědrého dne. Konečně nadešel den “D”. 

Všechny dárky zůstaly zabalené jen několik 
málo vteřin a už postupně propukalo 
nadšení a překvapení, že všechna přání 
byla splněna. Všichni byli moc spokojení 
a šťastní a pro nás bylo největším dárkem 
vidět jejich nelíčenou a spontánní radost a 
úsměv na tváři. 

Je naší milou povinností smět poděkovat 
našim obchodním partnerům - spo-
lečnostem Electro World a Osram, kteří se 
také zapojili do našeho projektu IC Family a 
v rámci naší vánoční nadílky věnovali dětem 
dárky v podobě elektroniky, dárkových 
poukazů, kosmetiky a mnoha dalšího.
V průběhu celého roku se budou realizovat 
další zajímavé společné akce a už teď se na 
ně všichni moc těšíme.
Těšíme se brzy nashledanou u další 
společné akce s IC Family!

Děkujeme, že společně pomáháme dětem, 
které to potřebují nejvíce!
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Osram - žárovky Night Breaker

Prodejní tip

Nová automobilová žárovka OSRAM, která 
doslova mění noc v den! 

OSRAM Night Breaker díky svému netradičnímu 
provedení nabízí o 90% vyšší osvětlení silnice 
než běžné automobilové halogenové žárovky. 
Na vozovku před řidičem vrhá mnohem více 
světla a zlepšuje také viditelnost jejích okrajů. 
Umožňuje tak spatřit chodce i cyklisty mnohem 
dříve než doposud. 

OSRAM Night Breaker nepřináší zlepšení pouze 
v rámci svítivosti. Samotné světlo je totiž o 10% 
bělejší, což znamená snížení zátěže pro oči a 
také únavy řidičů zejména na hůře osvětlených 
vozovkách. A přitom žárovka neoslňuje řidi-
če v protisměru – a tím přispívá ke zvýšení 
bezpečnosti na cestách. 

OSRAM Night Breaker
� žárovku Night Breaker je možné využít u 
 všech typů automobilů 
 (v rámci evropských standardů)
� lze jí bez problémů nahradit všechny 
 současné typy žárovek, a to od modelu H1 
 až po model H11 (H1, H3, H4, H7, H11), se 
 kterými je plně kompatibilní

Interní číslo ECE Cena EAN Popis

OSR64150NBR H1 208,- 4008321226822 H1 12V 55W NBR

OSR64151NBR H3 215,- 4008321226877 H3 12V 55W NBR

OSR64193NBR H4 221,- 4008321227171 H4 12V 60/55W NBR

OSR64210NBR H7 304,- 4008321227249 H7 12V 55W NBR

OSR64211NBR H11 488,- 4008321239952 H11 12V 55W NBR

OSR64150NBR-DUO H1 416,- 4008321226747 H1 12V 55W NBR Box (DUO Pack)

OSR64193NBR-DUO H4 432,- 4008321227096 H4 12V 60/55W NBR Box (DUO Pack)

OSR64210NBR-DUO H7 595,- 4008321227201 H7 12V 55W NBR Box (DUO Pack)

� k jejímu namontování do refl ektorů nejsou 
 zapotřebí žádné další komponenty

� kromě přínosu z hlediska bezpečnosti je 
 žárovka zajímavá také z hlediska designu. 
 Vozidlo s jasným bílým světlem mezi ostat-  ními vozy určitě vynikne. Díky speciální 

 stříbrné vrstvě na vrchní části žárovky a mo-
 drým páskům na její spodní části se světlo 
 nerozptyluje mimo kužel a umožňuje opti-
 mální čelní osvětlení i za špatného počasí. 
 Night Breaker nejen že rozjasní i tu nejtemnější 
 noc, ale poradí si i s deštěm, sněhem a mlhou.

� žárovka Night Breaker přináší na silnici 
 o 90% více světla, a tak se i podílí na zvýšení 
 bezpečnosti na silnicích

Uvedené ceny jsou maloobchodní v Kč bez DPH.  Změna cen vyhrazena.
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Historie
Historie JC Auto se začíná psát v květnu roku 
1994, kdy Jerzy Grabowiecki společně se skupi-
nou blízkých spolupracovníků zakládá fi rmu Ja-
pan Cars se zaměřením na prodej náhradních dílů 
pro japonská a korejská vozidla. I přes úspěchy na 
polském trhu, bylo rychle zřejmé, že pro další roz-
voj fi rmy je nutno navázat přímé kontakty s doda-
vateli z Asie, a proto se v roce 1996 uskutečňuje 
první dodávka přímo z Japonska. Ještě v tomtéž 
roce je navázána spolupráce s fi rmou Kayaba, 
která je lídrem ve výrobě a dodávkách tlumičů 
pro prvovýrobu a aftermarket nejen na japonském 
trhu.  Další fi rmou je Daikin, která je lídrem ve 
výrobě spojek na japonském trhu.  
V roce 1997 jsou navázány první kontakty s doda-
vateli z Taiwanu a fi rma zavádí svou vlastní řadu 
náhradních dílů pod označením JC, která se stává 
levnější alternativou k prémiovým značkám při 
zachování kvality a spolehlivosti. O rok později je 
sortiment rozšířen o OE díly automobilky Daewoo 
(dnes Chevrolet) a další rok o OE díly automobilek 
Hyundai a Kia, včetně karosářských dílů.
Firma upevňuje svou pozici lídra v prodeji náhrad-
ních dílů pro japonská a korejská vozidla, rozšiřuje 
svou síť poboček a distributorů na polském trhu 
a v roce 2002 se úspěšně vrhá do prodeje v seg-
mentu náhradních dílů pro evropská vozidla. A 
také díky této skutečnosti dochází k dalšímu mil-
níku v historii fi rmy, a ta se začíná prezentovat a 
vystupovat pod novým názvem JC Auto.
Firma se nevěnuje jen polskému trhu, ale úspěšně 
vyváží i do okolních států a zemí bývalého 
Sovětského svazu a v roce 2003 otevírá své 
první zahraniční pobočky v České republice a 
Maďarsku. V tomtéž roce začíná budovat koncept 
servisů pod označením Perfect Service, který dy-
namicky narůstal až na současných 500 servisů.
Dalším důležitým okamžikem v historii fi rmy je rok 
2004, kdy vstupuje na burzu a získané prostředky 
umožňují další expanzi fi rmy. Začínají práce na 
stavbě nového logistického centra v Kajetanech, 
vzniká nové oddělení zabývající se tuningem. 
V následujícím roce 2005 se nabídka rozšiřuje o 
servisní nářadí značky Toptul, vybavení servisů 
pod vlastní značkou Profi tool a také o díly pro 
vysokozdvižné vozíky. Byla převzata polská fi rma 

Auto ABC, která byla začleněna do distribuční 
sítě a také došlo k otevření dalších zahraničních 
poboček v Chorvatsku a Belgii. Poslední zahra-
niční pobočkou, která přibyla pod vlajku JC Auto, 
byla pobočka v Itálii, ale to už jsme v roce 2006. 
Posledním bodem v dlouhé a bohaté historii JC 
Auto je ohlášená fúze s fi rmou Inter Cars v roce 
2007. Tady samozřejmě historie fi rmy nekončí, 
ale začíná další etapa rozvoje pod křídly lídra pol-
ského trhu fi rmy Inter Cars.

Současnost
S historií fi rmy jsme se již seznámili a nyní se 
podíváme na současné postavení fi rmy na pol-
ském a zahraničním trhu. 
Firma JC Auto je lídrem v prodeji náhradních dílů 
pro japonská a korejská vozidla na polském trhu 
a před fúzí zaujímala 4. místo mezi fi rmami za-
bývající se prodejem a distribucí náhradních dílů. 
Obrat v roce 2006 činil 2 mld. Kč a předpoklad pro 
rok 2007 činí 2,45 mld. Kč. Sortiment tvoří přes 
140 000 katalogových položek, z toho 64 000 
položek pro japonská a korejská vozidla, 76 000 
položek pro evropská vozidla a 29 000 ostatních 
položek. To vše dodává 250 dodavatelů z celého 
světa.
Logistické centrum fi rmy se nachází v Kajetanech, 
které leží cca 20 km jižně před Varšavou. Zde se 
nachází 3 000 m2 kancelářských ploch, 12 000 m2

skladovacích ploch, zboží je zde uloženo v pěti 
patrech. Distribuce zboží probíhá přes 22 vlast-
ních poboček, 17 autorizovaných distributorů a 10 
obchodních partnerů. Vše obstarává 500 vlastních 
zaměstnanců JC Auto. 

V zahraničí se nachází 5 vlastních poboček, a to 
v České republice, Maďarsku, Chorvatsku, Belgii 
a Itálii. V současné době byla otevřena kancelář 
obchodního zastoupení v Německu. Největší 
odběratelé v zahraničí mimo pobočky JC Auto 
jsou v pobaltských státech, Ukrajině, Rusku, 
Bělorusku a dále pak v Německu, Británii, Řecku, 
Islandu, Moldávii, Kypru a Kazachstánu. Export 
v roce 2006 činil 660 mil. Kč.
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Laboratoř JC Auto - kvalita a bezpečnost na 1. místě

JC Auto

Firma JC Auto, začleněná do skupiny Inter Cars, 
je jediným dovozcem náhradních dílů v Polsku, 
který má vlastní testovací laboratoř. Ta dovoluje 
provedení kompletního otestování jednotlivých 
dílů. Laboratoř byla vybavena odpovídajícím 
měřícím a kontrolním zařízením. Následně byli 
vyškoleni příslušní pracovníci a  zároveň bylo 
vytvořeno mnoho kontrolních procedur např. 
systémů zavěšení, řízení, kloubů, tlumičů a 
ložisek. Při realizaci byli nápomocni inženýři Vy-
soké školy Technické ve Varšavě a Průmyslového 
Institutu Motorizace (PIMOT).
Cílem této laboratoře je kontrola kvality zboží 
před uvedením do prodeje, srovnávací testy 
během doby prodeje a samozřejmě řešení všech 
reklamací od zákazníků. Zákazník musí mít jis-
totu, že kupuje zboží té nejvyšší kvality. 
K dispozici jsou zařízení, která umožňují testo-
vat jednotlivé části zavěšení s dopadem na je-
jich odolnost a možné skryté materiálové vady. 
K těmto zařízením patří nůžky Servocut A250 
(výrobce Metkon), brousící a leštící stroj Digiprep 
(výrobce Metkon), živičná sestava pro studenou 
inkluzi a metalografi cký mikroskop Eduko. Dále 
je k dispozici široká škála měřících přístrojů, 
např. tester tlumičů, testovací stůl s žulovou 
deskou (třída dle PN ISO), měřič drsnosti povr-
chu, luxoměr apod. Díky využití těchto vy-
soce specializovaných přístrojů výrobky splňují 
nároky, které jsou na ně kladeny. Kontroluje 
se především materiál, z něhož je daný díl vy-
roben – jeho metalografi cká struktura a také 
kvalita provedení a tepelně chemická kontrola. 

Cílem těchto snah je eliminace náhradních dílů, 
které nesplňují v plné míře kvalitativní nároky, a 
mohly by jakýmkoliv způsobem ohrozit bezpečí 
zákazníků, kteří se rozhodli použít je ve svých 
vozidlech. Bezpečné díly dělají automobily i 
naše silnice bezpečnějšími.

Tester tlumičů – název již napovídá, že se jedná 
o přístroj na testování tlumičů. Stroj umožňuje 
kontrolu všech tlaků, které mají vliv na správnou 
funkci tlumiče ve vozidle. Přístroj byl vyroben 
v roce 2003 a v roce 2007 byl od základu 
přestaven a zmodernizován s pomocí PIMOTu v 
Lodzi. Byl instalován nový počítačový program 
pro zápis a archivaci měření. K dnešnímu dni 
je celý proces plně automatizován díky použití 
moderní technologie s dotykovým displejem.

Preparatika – řezačka, leštička s brusným 
strojem, mikroskop – to vše slouží k provádění 
metalografi ckých zkoušek neboli testování ma-
teriálových struktur. První fáze přípravy je řez 
materiálu, tak aby vzorek mohl být pohodlně 
prozkoumán mikroskopem. Díky možnosti 
programování takových procesů, jako rychlost 
posuvu řezu, rychlost otáček řezné hlavy, in-
tenzita chlazení, je proces řezu pod plnou kon-
trolou. Následnou etapou je příprava vzorků 
obroušením a leštěním. Testovaný vzorek je po 
inkluzi v živičné lázni připraven pro další operace. 
Leštička je plně automatizována, díky čemuž je 
příprava vzorků rychlá a přesná. V několika pro-
cesech povrchové úpravy za použití brusných 

kotoučů a chladící kapaliny, která má zároveň 
leštící účinek, dosáhneme hladký až zrcadlový 
povrch daného vzorku. Další etapou je chemická 
lázeň a kontrola změn povrchu mikroskopem. 
Mikroskop je schopen poslat obraz do počítače, 
což umožňuje další analýzu struktur a archivaci 
provedených měření.

Měřič tvrdosti – laboratoř je vybavena dvěma 
přístroji, které dovolují plné měření tvrdosti 
různých kovů. Za tímto účelem využíváme pro-
cedury v souladu s metodami ROCKWELL a 
VIVKERS. Testujeme tvrdost jednotlivých dílů, 
jako homokinetické klouby, ložiska, pružiny 
zavěšení, jednotlivé díly zavěšení a brzdové sys-
témy. Tyto testy tvrdosti dovolují určovat odol-
nost jednotlivých dílů.

Stroj na kontrolu výdrže (HECKERT) – pro 
velký záběr od 0kN – 400kN je tento přístroj 
využíván pro testování mnoha náhradních dílů. 
Používá se u kontroly tlumičů, čepů ramen, tyčí 
stabilizátorů, pružin zavěšení, klínových a roz-
vodových řemenů, hydraulických vzpěr pátých 
dveří apod.

Jen v 1. polovině roku 2007 laboratoř provedla 
více než 50 zaváděcích testů nového zboží, což 
obnášelo  kontrolu a testy náhradních dílů v řádu 
stovek kusů. Až 70% dodaných dílů nesplňovalo 
požadavky pro jejich nízkou kvalitu. A to vše za 
jediným cílem – nepouštět do prodeje zboží, jež 
by mohlo ohrozit bezpečnost našich zákazníků.

První zahraniční zastoupení začíná fungovat 
v Ostravě v květnu 2003. Začínají stavební úpra-
vy skladovacích a administrativních prostor tak, 
aby vše co nejlépe splňovalo dané požadavky. 
První prodeje probíhají již od poloviny září stej-
ného roku. 
V roce 2004, po vstupu do EU, byl prodej 
rozšířen i na Slovensko, které je významným 
odběratelem sortimentu JC Auto. Zásobování 
probíhá z centrálního skladu v Ostravě o rozloze 
800 m2 se skladovací plochou 1 500 m2 ve dvou 
patrech. V bývalých okresech Ostrava a Karvi-
ná je využíván rozvoz vlastními vozidly dvakrát 
až třikrát denně. Ostatním zákazníkům je zboží 
dodáváno pomocí přepravních služeb PPL, Profi  
balík České pošty v České republice a službou 
UPS pro slovenské zákazníky. Pro distributory 
je využívána přepravní služba noční závoz fi rmy 
TNT Innight (dříve ISH Noční Expres). Značka JC 
Auto začíná být v České i Slovenské republice 
velmi rychle známá a zákazníci oceňují hlavně 

ucelenou nabídku dílů pro japonské a korejské 
vozy poskytované jednou fi rmou. O tom svědčí i 
meziroční nárůsty mezi roky 2004/05 a 2005/06 
o 130% a 34%.
V roce 2006 se začíná připravovat otevření první 
pobočky v Praze. Od konce června již probíhají 
prodeje zákazníkům v Praze a současně přebí-
rání zásobování našich distributorů v Čechách. 
Současně začíná denní zásobování centrály 
v Ostravě a pobočky v Praze zbožím z evrop-
ského centrálního skladu v Kajetanech, které 
v minulosti probíhalo dvakrát týdně. Rovněž je 
denně převáženo zboží mezi Ostravou a Prahou 
vlastní dopravou, přičemž  na této trase je zboží 
dodáváno i významným distributorům. 
V červenci roku 2007 dochází k fůzi společností 
Inter Cars a JC Auto a začíná se psát nová kapi-
tola společnosti a značky JC Auto, jak v Polsku, 
tak v České republice. JC Auto Česká republika 
je od ledna 2008 plně začleněna do struktury 
společnosti Inter Cars. Z pražské pobočky se 

tak stává již třetí pobočka Inter Cars v Praze. 
Ostravská centrála ukončuje své aktivity a část 
pracovníků přechází na pobočku Inter Cars 
Ostrava. 
Ve struktuře Inter Cars vzniká divize JC Auto, 
zodpovědná za prodej sortimentu pro japonská 
a korejská vozidla. Zde se můžete setkat s celým 
bývalým managementem i obchodními zástupci 
fi rmy JC Auto Česká republika.   

JC Auto Česká republika
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Dodavatelé a značení v sortimentu JC Auto
kód sortiment logo výrobce původ vyhledání v JC katalogu kód zboží v JC katalogu

A Tlumiče a jejich uložení

KAYABA Japonsko v indexu zboží zadáním A + číslo Kayaba Axxxxxx

PARAUT Japonsko dle automobilu AGxxxxP AHxxxxP

TOKICO Japonsko dle automobilu AGxxxxT AHxxxxT

MAGNUM TECHNOLOGY Asie, EU dle automobilu AGxxxxMT AHxxxxMT

B Filtry

UNION Japonsko dle automobilu Bxxxxx

MICRO Japonsko dle automobilu, za kódem zboží je přípona MIC BxxxxxMIC

JC PREMIUM Asie, EU dle automobilu, za kódem zboží je přípona PR BxxxxxPR

C Brzdy

Kashiyama Japonsko dle automobilu Cxxxxx

Woking Španělsko dle automobilu, za kódem zboží je přípona AW CxxxxxAW

Nishimbo Japonsko dle automobilu, za kódem zboží je přípona NIS CxxxxxNIS

Akebono Japonsko dle automobilu, za kódem zboží je přípona AKE CxxxxxAKE

Mountain Japonsko dle automobilu C3xxxx

UBD, brzdové třmeny Švédsko dle automobilu CAxxxxx

HI-LEX, brzdová lanka Japonsko dle automobilu C7xxxxx

COFLE, lanka Itálie dle automobilu C7xxxxx

LPR, brzdová hydraulika Itálie dle automobilu CDxxxxx

Quick Brake, brzdové příslušenství Dánsko dle automobilu, nebo také dle katalogu výrobce CSxxxxxx QBxxxxx

FRENKIT, opravné sady Španělsko dle automobilu CCxxxxxx CDxxxxx

D vodní pumpy, termostaty, chladiče

GMB, vodní pumpy Japonsko dle automobilu D1xxxxxx

PARAUT, vodní pumpy Japonsko dle automobilu D1xxxxxx

VERNET, termostaty Francie dle katalogových čísel výrobce VERxxxxx

HKT, termostaty Japonsko dle automobilu D2xxxxxx

E Řemeny, řetězy, kladky, napínáky

GMB Japonsko dle automobilu Exxxxx

MITSUBOSHI Japonsko dle automobilu Exxxxx

NTN, napínáky, kladky Japonsko dle automobilu E4xxxx

DAYCO, řemeny, rozvodové sady Japonsko dle katalogových čísel výrobce DAYxxxxx

BANDO, řemeny Japonsko dle automobilu ExxxxxBAN

REV, řemeny Japonsko dle automobilu ExxxxxREV

SUN, rozvodové řemeny Japonsko dle automobilu ExxxxxSUN

KOYO, napínáky, kladky Japonsko dle automobilu E4xxxx

TSUBAKI, rozvodové řetězy Japonsko dle automobilu E9xxxx

F spojky

DAIKIN Japonsko dle automobilu Fxxxxx

EXEDY Japonsko dle automobilu FxxxxxEX

NKK Japonsko dle automobilu Fxxxxxx

AISIN Japonsko dle automobilu Fxxxxx

ASCO Japonsko dle automobilu Fxxxxx

KOYO, ložiska Japonsko dle automobilu F4xxxx

FRENKIT, opravné sady Španělsko dle automobilu FBxxxxx

G homokinetické klouby, manžety, kříže do poloos

GLO, homokinetické klouby Itálie dle automobilu, také dle katalogu výrobce Gxxxxx GLOxxxx

NKN, homokinetické klouby Japonsko dle automobilu Gxxxxx

PASCAL, homokinetické klouby Asie, EU dle automobilu GxxxxxPC

MARUICHI, manžety Japonsko dle automobilu G6xxxx

GMB, kříže Japonsko dle automobilu Gxxxxx

H sady ložisek do kol, také s náboji
KOYO, ložiska do kol Japonsko dle automobilu Hxxxxx

KANACO, ložiska do kol Japonsko dle automobilu Hxxxxx

I kulové čepy, spojovací tyče řízení, silentbloky

CTR Japonsko dle automobilu IxxxxxCTR

YAMATO Asie dle automobilu IxxxxxYMT

555 Japonsko dle automobilu IxxxxxSAN

QSTEN Japonsko dle automobilu Ixxxxx

J
čepy do ramen, ramena, tyče stabilizátorů, silentbloky, 

pouzdra

CTR Japonsko dle automobilu JxxxxxCTR

555 Japonsko dle automobilu JxxxxxSAN

QSTEN Japonsko dle automobilu Jxxxxx

NAKAMOTO Japonsko dle automobilu Jxxxxx

YAMATO Asie dle automobilu JxxxxxYMT

K
rozdělovače, čidla, spínače, alternátory, startéry a jejich 

díly, žárovky

YEC Japonsko dle automobilu Kxxxxx

SANKEI Japonsko dle automobilu Kxxxxx

TRANSPO USA dle katalogových čísel CARGO Kxxxxx

MOBILETRON Taiwan dle katalogových čísel CARGO Kxxxxx

PHOENIX Japonsko dle katalogových čísel KXxxxx

KOITO Japonsko dle katalogových čísel KXxxxxKOI

L svíčky, žhavící svíčky, Lambda sondy, zapalovací moduly

DENSO Japonsko dle automobilu L1xxxxx

NGK Japonsko dle automobilu, nebo také je možno vIndexu vložit L2 a kód výrobce L2xxxxx

SEIWA, kabely Japonsko dle automobilu L3xxxxx

HKT, žhavící svíčky Japonsko dle automobilu L4xxxxx

WALKER, lambda sondy USA dle katalogových čísel a převodníku L6xxxxx

M sady těsnění AJUSA Španělsko dle automobilu Mxxxxx

N těsnění hlavy, sání, výfuku, olejové vany

AJUSA Španělsko dle automobilu, nebo také dle kódu Ajusy Nxxxxx, AJUxxxxx

ELWIS Dánsko dle automobilu, nebo také dle katalogu výrobce Nxxxxx, ELWxxxxx

STONE Japonsko dle automobilu Nxxxxx

O
vstřikovací trysky, palivová čerpadla, písty, pístní kroužky, 

pánve, ventily, zdvíhátka ventilů

ACL ACL, pístní kroužky, pánve Austrálie dle automobilu Oxxxxx

HASTINGS, pístní kroužky USA dle automobilu Oxxxxx

NDC, pánve Japonsko dle automobilu Oxxxxx

TAIHO, pánve Japonsko dle automobilu Oxxxxx

AJUSA, hydraulická zdvíhátka Španělsko dle automobilu OPxxxx AJUxxxxxx

DOKURO, ventily Japonsko dle automobilu Oxxxxx

S pružiny zavěšení

SUPLEX Německo dle automobilu Sxxxxx

OBK Japonsko dle automobilu SxxxxxOBK

ROC Švédsko dle automobilu SxxxxxROC

MAGNUM TECHNOLOGY EU dle automobilu SxxxxxMT

0X nářadí, dílenské vybavení
TOPTUL Taiwan dle katalogu výrobce 0XTxxxxx

PROFITOOL Asie dle katalogu výrobce 0Xxxxxx
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TOPTUL
Dodavatel profesionálního nářadí značky TOPTUL 
je fi rma Rotar Machinery Industrial Co. Tato 
společnost byla založena v roce 1981 a zpočátku 
byla známa jako producent vibračních přístrojů 
pro povrchové úpravy a také pro své inovace 
v brusných technologiích. ROTARY GROUP se 
brzy stala největším centrem pro povrchové úpra-
vy nářadí v jihovýchodní Asii. V pozdějších letech 
se korporace rozhodla zužitkovat své zkušenosti a 
v roce 1994 představila vlastní nářadí pod značkou 
TOPTUL. Dnes fi rma navrhuje, vyrábí, testuje a 
prodává toto nářadí do 168 zemí celého světa.

Nářadí TOPTUL je vyrobeno z chrom-vanadové 
nebo chrom-molybdenové oceli, která zajišťuje 
jeho skvělé vlastnosti a momentálně je dodáváno 
v matném a lesklém provedení, které je vysoce 
odolné vůči povrchovému poškození a korozi. 
Výrobky byly testovány podle standardů Ameri-
can National Standarts Institute, na základě čehož 
získaly certifi kát ANSI. TOPTUL je taktéž držitelem 
certifi kátu kvality ISO 9001 a certifi kátu DIN. 
Mnoho výrobků je chráněno patentem. Pro svou 
robustní konstrukci, vysokou tvrdost a odolnost, 
bezpečnost a ohromující povrchovou úpravu je 
nářadí TOPTUL rozšířeno nejenom v automo-
bilovém průmyslu, ale také v leteckém či vo-
jenském průmyslu.

Na území Polska a České republiky je JC Auto, 
součást fi rmy Inter Cars, výhradním distributorem 
nářadí TOPTUL. Na nářadí TOPTUL je poskytová-
na „doživotní záruka“ s výjimkou následujících 
případů:

1. Nedovolená úprava nářadí, např. zbroušení 
některých ploch kvůli zvýšení jejich operačního 
prostoru.

2. Zneužití vnější síly, např. použití ocelové trubky 
jako nástavce.

3. Používání ručního nářadí na vzduchových a 
elektrických přístrojích.

4. Záměny a špatné používání nářadí, např. použití 
šroubováku jako majzlíku nebo dláta, údery kladi-
va na klíče atd.

V nabídce fi rmy TOPTUL jsou dílenské vozíky a 
stoly, jednotlivé ruční nářadí (klíče, šroubováky, 

ráčny, násadky, kleště, pilníky…), sady nářadí, 
pneumatické a speciální nářadí. Nářadí je mož-
no vyhledat v papírových katalozích nebo na 
www.jcauto.cz. Samozřejmě Vám s výběrem 
ochotně poradí naši obchodní zástupci a operátoři 
na pobočkách. Také pro Vás připravujeme zajíma-
vou možnost, využít náš „nářaďovůz TOOLBUS“ 
pro prezentaci nářadí TOPTUL Vám nebo Vašim 
zákazníkům. Jedná se o vozy Citroen Jumper, 
které jsou vybaveny nejzajímavějším nářadím. 
Skvělá příležitost pro Vaši fi rmu, blíže se seznámit 
s tímto jedinečným nářadím.

PROFITOOL
V roce 2006 se JC Auto v Polsku rozhodlo do-
plnit nabídku nářadí TOPTUL o dílenské vybavení.
Zařízení jsou prodávána pod obchodní značkou 
PROFITOOL, což je vlastní značka f i r m y 
JC Auto. Výrobky jsou vyráběny 
převážně v Asii, a dále také 
v EU. Ke všem výrobkům 
jsou již české návody, 

přičemž některé obsahují také certifi kát CE a 
prohlášení o shodě.
V nabídce jsou zvedáky, lisy, zařízení pneuser-
visu, klimatizace, zařízení pro olejové hospodář-
ství, servisní lampy a další. V současné době 
připravujeme další kroky pro úspěšný prodej to-
hoto zajímavého sortimentu na českém a sloven-
ském trhu. 
Zároveň hledáme na území obou republik part-
nery pro servis a montáž zařízení PROFITOOL 

v neobsazených regionech. 

JC Auto S.A. Polsko

JC Auto
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Značku TRW není třeba příliš představovat. 
Na trhu s náhradními díly působí již řadu let. 
Je známa svým širokým portfoliem produktů 
a jejich vysokou jakostí. Základními oblastmi 
výroby automobilových dílů jsou brzdové 
komponenty, díly řízení a podvozkové seg-
menty. Dnešní nabídka je zaměřena na 

náhradní díly pro nové vozy Škoda Octavia, 
Škoda Fabia, Superb a Roomster. Cílem 
tohoto prodejního tipu je upozornit Vás na 
rozsah naší nabídky v TRW, který se neustále 
rozšiřuje, a především také na výhodné ceny 
s touto nabídkou spojené. V níže uvedených 
tabulkách naleznete přehled nejdůležitějších 

produktů dle uvedených oblastí určených 
právě pro tyto automobily.

Výběr z nabídky brzdových komponentů TRW pro nové automobily značky Škoda 

Použití Objednací číslo Popis  Cena

FABIA (6Y2) 1.2, 1.4, 1.4 16V, 1.9 SDI, 1.9 TDI / FABIA Sedan (6Y3) 1.2, 1.4, 1.4 16V, 1.9 
SDI, 1.9 TDI / FABIA Combi (6Y5) 1.2, 1.4, 1.4 16V, 1.9 TDI, 1.9 SDI / FABIA Praktik 1.2, 1.9 
SDI / OCTAVIA (1U2) 1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.9 SDI, 1.9 TDI / OCTAVIA Combi (1U5) 1.4 16V, 1.6, 
1.9 SDI, 1.9 TDI

LUC DF2803 Brzdový kotouč - přední 
(Ø 255,8 mm) - větráno 910,-

OCTAVIA (1U2) 1.6, 1.8, 1.8 T, 2.0, 1.9 TDI/OCTAVIA Combi (1U5) 1.6, 1.8 T, 2.0, 1.9 TDI, 
1.9 TDI 4X4 LUC DF2804 Brzdový kotouč - přední 

(Ø 280 mm) - větráno 954,-

FABIA (6Y2) 2.0, 1.9TDI, 1.9TDI RS / FABIA Sedan (6Y3) 2.0, 1.9TDI/ FABIA Combi (6Y5) 
2.0, 1.9TDI/ OCTAVIA (1U2) 1.4 16V, 1.6, 1.8, 1.8 T, 2.0, 1.9TDI / OCTAVIA Combi (1U5) 1.4 
16V, 1.6, 1.8 20V, 1.8T, 2.0, 1.9TDI, 1.9TDI 4X4

LUC DF2805 Brzdový kotouč - zadní 
(Ø 232 mm) - plný 636,-

OCTAVIA (1Z3) 1.4, 1.6, 1.6 FSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI 16V  LUC DF4271 Brzdový kotouč - (Ø 260 
mm) - plný, 9 děr 853,-

FABIA (6Y2) 2.0, 1.9 TDI RS / FABIA Sedan (6Y3) 2.0 / FABIA Combi (6Y5) 2.0/OCTAVIA 
(1U2) 1.8T, 1.8T 4x4, 2.0, 1.9 TDI / OCTAVIA Combi (1U5) 1.8 20V, 1.8T, 1.8T 4x4, 2.0, 2.0 
4x4, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4x4 

LUC DF4027 Brzdový kotouč - přední 
(Ø 288 mm) - větráno 1220,-

FABIA (6Y2)  1.2, 1.4, 1.4 16V, 1.9 SDI, 1.9 TDI / FABIA Sedan (6Y3) 1.2, 1.4, 1.4 16V, 1.9 
SDI  1.9 TDI / FABIA Combi (6Y5) 1.2, 1.4, 1.4 16V, 1.9 SDI, 1.9 TDI /  FABIA Praktik 1.2, 1.9 
SDI/OCTAVIA (1U2) 1.4, 1.6, 1.8 T,  2.0, 1.9 SDI, 1.9 TDI, OCTAVIA Combi (1U5) 1.4 16V, 
1.6, 2.0, 1.9 SDI, 1.9 TDI / OCTAVIA (1Z3) 1.4, 1.6, 1.6 FSI, 1.9 TDI/ROOMSTER (5J) 1.2, 
1.4, 1.6, 1.4 TDI, 1.9 TDI

LUC GDB1357 Brzdové destičky 
- přední  863,-

LUC GDB1357L 695,-

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

OCTAVIA (1Z3) 1.4, 1.6, 1.6 FSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI 16V, OCTAVIA Combi (1Z5) 1.6, 1.6 FSI, 2.0 
FSI, 2.0 FSI 4X4, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4X4, 2.0 TDI 16V LUC GDB1622 Brzdové destičky

 - zkosené, bez čidla 983,-

FABIA (6Y2) 2.0, 1.9 TDI, 1.9 TDI RS / FABIA Sedan (6Y3)  2.0, 1.9 TDI / FABIA Combi (6Y5) 
2.0, 1.9 TDI LUC GDB1475 Brzdové destičky - zadní 855,-

OCTAVIA (1Z3) 1.4, 1.6, 1.6 FSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI 16V
LUC BHS324E Brzd. třmen - repas., 

zadní, L (Ø 41 mm) 1 724,-

LUC BHS325E Brzd. třmen - repas., 
zadní, P (Ø 41 mm) 1 724,-

FABIA (6Y2) 1.4 16V, 1.9 TDI/FABIA Sedan (6Y3) 1.4, 1.4 16V, 2.0, 1.9 SDI/ FABIA Combi 
(6Y5) 1.4, 1.4 16V, 2.0, 1.9 TDI, 1.9 SDI/FABIA Praktik 1.4, 1.9 SDI

LUC BHW301 Brzdový třmen - přední L 
(Ø 54 mm) 1 219,-

LUC BHW302 Brzdový třmen - přední P 
(Ø 54 mm) 1 219,-

OCTAVIA (1U2) 1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.9 SDI, 1.9 TDI / OCTAVIA Combi (1U5) 1.4 16V, 1.6, 1.9 
SDI, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4X4 LUC DB4262 Brzdový buben  230 mm 1419,-

FABIA (6Y2)  1.0, 1.2, 1.4, 1.4 16V, 1.9SDI, 1.9TDI/FABIA Sedan (6Y3) 1.2, 1.4, 1.4 16V, 
1.9SDI  1.9TDI/FABIA Combi (6Y5) 1.2, 1.4, 1.4 16V, 1.9SDI, 1.9TDI/ FABIA Praktik 1.2, 
1.9SDI

LUC DB4299 Bzdový buben - rozměr 
200 mm 925,-

OCTAVIA (1U2) 1.4, 1.4 16V, 1.6 / OCTAVIA Combi (1U5) 1.4 16V, 1.6/ FABIA (6Y2)  1.0, 1.2, 
1.4, 1.4 16V, 2.0, 1.4TDI, 1.9SDI, 1.9TDI / FABIA Sedan (6Y3) 1.2, 1.4, 1.4 16V, 2.0, 1.4TDI, 
1.9SDI, 1.9TDI / FABIA Combi (6Y5) 1.2, 1.4, 1.4 16V, 2.0, 1.4TDI, 1.9SDI, 1.9TDI /  FABIA 
Praktik 1.2, 1.9SDI

LUC BWD113A Brzdový váleček - levý/
pravý (Ø 19 mm, hliník) 401,-

OCTAVIA (1U2) 1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.9 SDI, 1.9 TDI / OCTAVIA Combi (1U5) 1.4 16V, 1.6, 1.9 
SDI, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4X4 LUC GS8639 Brzdové čelisti - zadní 

L/P (Ø 230 mm) 897,-

FABIA (6Y2)  1.0, 1.2, 1.4, 1.4 16V, 1.9SDI, 1.9TDI/FABIA Sedan (6Y3) 1.2, 1.4, 1.4 16V, 
1.9SDI  1.9TDI/FABIA Combi (6Y5) 1.2, 1.4, 1.4 16V, 1.9SDI, 1.9TDI/ FABIA Praktik 1.2, 
1.9SDI

LUC GS8526 Bzdové čelisti - zadní 
(Ø 200 mm) 570,-

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



leden 2008

TRW - Original equipment. Connected technology

Ochrana nikdy 
nevypadala tak dobře

TRW je jako jeden z největších výrobců bezpečnostních dílů 
v automobilovém průmyslu tím, na koho se můžete obrátit, 
pokud jde o inovativní a vzrušující nové oblasti na trhu 
náhradních dílů. Jako průkopník v designu, vývoji a výrobě 
celých brzdových systémů, uvedlo TRW na trh výjimečnou 
novou skupinu lakovaných brzdových disků. Tyto lako-
vané disky perfektně doplňují náš již tak široký sortiment 
brzdových disků. Jejich nalakování speciální černou barvou 
vytváří jedinečný povrch, který vytváří ochrannou protikorozní 
vrstvu a umožňuje mnohem snadnější čištění disku. Nátěr, 
speciálně vyvinutý TRW OE, také dává disku lesklý hladký 
vzhled, a tím dodává estetickou hodnotu pro náročné mo-
toristy. Vzhledem k tomu, že si řidiči stále více zakládají na 
vzhledu dílů, bude tato nová oblast a větší možnost výběru 
přínosem pro vaše zákazníky a váš obchod.

Tento nový sortiment dílů je vyráběn v našich domácích 
špičkových výrobnách a zahrnuje disky pro BMW, Mer-
cedes-Benz, Alfa Romeo, Renault, Audi a další. Stejně jako 
u všech TRW dílů, jsou i zde použity výhradně materiály a 
procesy té nejvyšší kvality. Díly jsou také testovány, a to až 
na limitní hodnoty, na dyno testu a v solné mlze v laboratoři 
a stejně tak jsou testovány i ve skutečném provozu na 
cestách. To pro vás znamená šťastnější zákazníky a méně 
problémů. Stejně jako u všech brzdových disků od TRW i 
naše lakované disky mají všechno příslušenství, které bu-
dete potřebovat a také vícejazyčný montážní návod pro 
usnadnění použití. Tento nový program posiluje pozici TRW 
jako vůdčího dodavatele systémů pro podvozky v Evropě a 
dále zesiluje přítomnost  na trhu náhradních dílů.  

Výběr z nabídky dílů řízení a podvozkových segmentů TRW pro nové automobily značky Škoda

Použití Objednací číslo Popis  Cena

OCTAVIA (1U2) 1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.8, 1.8 T, 1.8 T 4x4, RS 1.8 T, 2.0, 1.9 SDI, 1.9 TDI / OC-
TAVIA Combi (1U5) 1.4 16V, 1.6, 1.8 20V, 1.8 T, 1.8 T 4x4, RS 1.8 T, 2.0, 2.0 4X4, 1.9 SDI, 
1.9 TDI, 1.9 TDI 4X4

JRA129 Tyč řízení + čep - L 918,-

JRA130 Tyč řízení + čep - P 1 009,-

FABIA (6Y2) 1.0, 1.2, 1.4, 1.4 16V, 2.0, 1.4 TDI, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 1.9 TDI RS / FABIA Sedan 
(6Y3) 1.2, 1.4, 1.4 16V, 2.0, 1.4 TDI, 1.9 SDI, 1.9 TDI /  FABIA Combi (6Y5) 1.2, 1.4, 1.4 16V, 
2.0, 1.4 TDI, 1.9 TDI, 1.9 SDI / FABIA Praktik 1.2, 1.4 TDI, 1.9 SDI

JRA505 Tyč řízení+čep - L 999,-

JRA506 Tyč řízení +čep - P 999,-

OCTAVIA (1U2) 1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.8, 1.8 T, 1.8 T 4x4, RS 1.8 T, 2.0, 1.9 SDI, 1.9 TDI / OC-
TAVIA Combi (1U5) 1.4 16V, 1.6, 1.8 20V, 1.8 T, 1.8 T 4x4, RS 1.8 T, 2.0, 2.0 4X4, 1.9 SDI, 
1.9 TDI, 1.9 TDI 4X4

JAR928 Tyč řízení - levá/pravá 493,-

FABIA (6Y2) 1.0, 1.2, 1.4, 1.4 16V, 2.0, 1.4 TDI, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 1.9 TDI RS / FABIA Sedan 
(6Y3) 1.2, 1.4, 1.4 16V, 2.0, 1.4 TDI, 1.9 SDI, 1.9 TDI /  FABIA Combi (6Y5) 1.2, 1.4, 1.4 16V, 
2.0, 1.4 TDI, 1.9 TDI, 1.9 SDI

JAR966 Tyč řízení - pravá/levá 583,-

OCTAVIA (1U2) 1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.8, 1.8 T, 1.8 T 4x4, RS 1.8 T, 2.0, 1.9 SDI, 1.9 TDI / OC-
TAVIA Combi (1U5) 1.4 16V, 1.6, 1.8 20V, 1.8 T, 1.8 T 4x4, RS 1.8 T, 2.0, 2.0 4X4, 1.9 SDI, 
1.9 TDI, 1.9 TDI 4X4

JTE349 Čep řízení - levý závit 483,-

JTE350 Čep řízení - pravý závit 483,-

FABIA (6Y2) 1.0, 1.2, 1.4, 1.4 16V, 2.0, 1.4TDI, 1.9SDI, 1.9TDI, 1.9TDI RS / FABIA Sedan 
(6Y3) 1.2, 1.4, 1.4 16V, 2.0, 1.4TDI, 1.9SDI, 1.9TDI /  FABIA Combi (6Y5) 1.2, 1.4, 1.4 16V, 
2.0, 1.4TDI, 1.9TDI, 1.9SDI / FABIA Praktik 1.2, 1.4TDI, 1.9SDI/ ROOMSTER (5J) 1.2, 1.4, 
1.6, 1.4 TDI, 1.9 TDI

JTF199 Čep řízení - L přední 322,-

JTF201 Čep řízení - P přední 322,-

OCTAVIA (1U2) 1.6, 1.8, 1.8 T / OCTAVIA Combi (1U5) 1.8 20V, 1.8 T JPR291 Hydraulické čerpadlo 
řízení 3 215,-

FABIA (6Y2) 1.0, 1.2, 1.4, 1.4 16V, 2.0, 1.4TDI, 1.9SDI, 1.9TDI, 1.9TDI RS/ FABIA Sedan 
(6Y3) 1.2, 1.4, 1.4 16V, 2.0, 1.4TDI, 1.9SDI, 1.9TDI/FABIA Combi (6Y5) 1.2, 1.4, 1.4 16V, 2.0, 
1.4TDI, 1.9TDI, 1.9SDI/FABIA Praktik 1.2, 1.9SDI

JSM164
Hydraulické čerpadlo 
řízení - elektrické/hy-
draulické

7 931,-

OCTAVIA (1U2) 1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.8, 1.8 T, 1.8 T 4x4, RS 1.8 T, 2.0, 1.9 SDI, 1.9 TDI / OC-
TAVIA Combi (1U5) 1.4 16V, 1.6, 1.8 20V, 1.8 T, 1.8 T 4x4, RS 1.8 T, 2.0, 2.0 4X4, 1.9 SDI, 
1.9 TDI, 1.9 TDI 4X4

JTC342 Rameno - levé/pravé, 
dolní 1 622,-

JTS387 Stabilizátor - levý/pravý 427,-

FABIA (6Y2) 1.0, 1.2, 1.4, 1.4 16V, 2.0, 1.4TDI, 1.9SDI, 1.9TDI / FABIA Sedan (6Y3) 1.2, 1.4, 
1.4 16V, 2.0, 1.4TDI, 1.9SDI, 1.9TDI /  FABIA Combi (6Y5) 1.2, 1.4, 1.4 16V, 2.0, 1.4TDI, 
1.9TDI, 1.9SDI / FABIA Praktik 1.2, 1.9SDI

JTC940 Rameno - pravá/levá 1 499,-

JTS393 Stabilizátor - L/P 603,-

Prodejní tip

Rádi bychom Vás také upozornili na novinky v našem sortimentu, jež představují brzdové kotouče řady LUC DFXXXXBP, které 
jsou alternativou k již zavedeným typům kotoučů TRW. Jde například o brzdový kotouč LUC DF2804, který je nyní možné objednat 
také ve variantě LUC DF2804BP. Oba produkty mají zcela shodné parametry,  kotouče s koncovkou BP (black painted) jsou navíc 
nalakovány speciální černou vrstvou, která zvyšuje jejich odolnost vůči korozi a ulehčuje jejich čištění.

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

Díly řízení a podvozkových segmentů TRW



Diagnostická zařízení DELPHI

Proč tedy diagnostiku od DELPHI?
 - Kompaktní: ovládání prostřednictvím kapesního počítače                                                        
 - Snadné ovládání: jednoduché a přehledné menu                                                                                                                                       
 - Kompatibilní: nabízí pokrytí více než 22 000 modelů automobilů                                                       
 - Flexibilní: časově neomezená licence s pravidelnými aktualizacemi                                                                                        
 - Manipulaci usnadňuje bezdrátová technologie Bluetooth

DS100
DS100 je jedna z nejkompaktnějších diagnostik vůbec. Ovládá se velmi snadno prostřednictvím PDA od 
firmy HP. Tento kapesní počítač nabízí uživatelsky příjemné a jednoduché ovládání.  Data, se kterými 
toto zařízení pracuje, jsou pravidelně aktualizována a dostupná pro každého uživatele. V nabídce je 
široká řada doplňků, upravených na míru pro všechny typy vozů. Díky technologii Bluetooth je manipu-
lace s DS100 doslova pohádkou.

Objednací číslo Popis Cena

PLHSV10253 PDA + VCI 35 500 Kč bez DPH

PLHSV10192 SW (licence) 12 300 Kč bez DPH

Cena celkem 47 800 Kč bez DPH

DS150
Tato novinka v sortimentu společnosti Delphi uspokojí takové uživatele, kteří již mají ve své garáži 
vlastní stolní počítač nebo notebook a nechtějí investovat peníze do dalšího počítače, respektive PDA. 
Balíček DS150 obsahuje malý komunikační modul (VCI – vehicle communication interface), který slouží 
k přímému propojení vozidla, dále pak instalační CD a  Bluetooth rozhraní. Toto bezdrátové komunikační 
zařízení vám umožní spojení mezi modulem a Vaším osobním počítačem.  

Objednací číslo Popis Cena

PLHSV10546 VCI bez PDA 27 500 Kč bez DPH

PLHSV10516 SW (licence) 14 000 Kč bez DPH

Cena celkem 41 500 Kč bez DPH



Delphi - nabídka pro vozy Škoda

Americký producent dílů pro originální vy-
bavení i aftermarket, fi rma Delphi Corpora-
tion patří se 147 plně vlastněnými výrobními 
závody po celém světě mezi největší světové 

výrobce automobilových dílů. Nabídka této 
fi rmy je druhou nejširší na světě vůbec - 
zahrnuje podvozkové a brzdové díly, diag-
nostiku, elektronické komponenty včetně 

Výběr z nabídky dílů Delphi pro vozy Škoda                                                                         
Použití Popis Delphi číslo Cena

Rapid 1.0, S100 1.1, S110 1.1, S110R 1.1 brzdový kotouč, přední - plný, 4 díry (Ø 252 mm) BG2243 * 999,-

Favorit, Forman 89-93 brzdový kotouč, přední - plný, 4 díry (Ø 236 mm) BG2576 * 616,-

Favorit, Forman 89-93 brzdový buben, zadní, 4 díry BF289 999,-

Favorit, Forman 89-93 brzdové destičky přední LP0250/S 349,-

Favorit, Forman 93 - 04/94 brzdový kotouč, přední - plný, 4 díry (Ø 236 mm) BG2909 * 759,-

Favorit, Forman 04/94 - brzdový kotouč, přední - plný, 4 díry (Ø 236 mm) BG2910 * 616,-

Favorit, Forman 93 - brzdové destičky přední (114,8x61x17 mm) LP1429 580,-

Favorit, Forman 93 - brzdové čelisti, zadní (Ø 200 mm) LS1625 569,-

Felicia 1.3, 1.6LX, 1.9D brzdový kotouč, přední - plný, 4 díry (Ø 236 mm) BG2910 * 616,-

Felicia 1.3, 1.6LX, 1.9D brzdový buben, zadní, 4 díry BF310 954,-

Felicia 1.3, 1.6LX, 1.9D 93-94 brzdové destičky přední (114,8x61x17 mm) LP1429 580,-

Felicia 1.3, 1.6LX, 1.9D 94-99 brzdové destičky přední LP0979 649,-

Fabia 1.0 brzdové destičky, přední (141,55x61x17 mm) LP1601 699,-

Fabia 1.0, 1.4, 1.4TDI, 1.9SDI brzdový buben, zadní, 5 děr BF463 999,-

Fabia 1.4, 1.4TDI, 1.9SDI brzdový kotouč, přední - větráno, 5 děr (Ø 256 mm) BG3208 * 1 499,-

Fabia 1.9 TDI, 2.0 brzdový kotouč, přední - větráno, 5 děr (Ø 288 mm) BG3035 * 2 299,-

Fabia 1.4, 1.4TDI, 1.9 TDI, 2.0 brzdový kotouč, zadní - plný, 5 děr (Ø 232 mm) BG3034 * 1 129,-

Fabia 1.4, 1.9SDI, 1.9TDI brzdové destičky, přední (146x54,65x19,5 mm) LP1436 795,-

Fabia 1.4, 1.4TDI, 1.9 TDI, 2.0 brzdové destičky, zadní (86,98x53x17 mm) LP565 529,-

Octavia, Octavia Combi 1.6, 1.9SDI brzdový kotouč, přední - větráno, 5 děr (Ø 232 mm) BG3208 * 1 499,-

Octavia, Octavia Combi 1.6, 1.8, RS 1.8T, 1.9TDI,2.0 brzdový kotouč, přední - větráno, 5 děr (Ø 280 mm) BG3036 * 1 599,-

Octavia, Octavia Combi 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 1.9TDI brzdový kotouč, zadní - plný, 5 děr (Ø 232 mm) BG3034 * 1 129,-

Octavia, Octavia Combi 1.6, 1.8, RS 1.8T, 1.9TDI brzdové destičky, přední (146x54,65x19,5 mm) LP1436 795,-

Octavia, Octavia Combi 1.8, 1.8T, 1.8 4x4, RS 1.8T brzdové destičky, přední LP0978 1 099,-

Octavia, Octavia Combi 1.6, 1.9SDI brzdové destičky, přední (146x54,65x19,5 mm) LP1104 829,-

Octavia, Octavia Combi 1.6, 1.8, RS, 1.9SDI, 1.9TDI brzdové destičky, zadní (86,98x53x17 mm) LP565 529,-

Octavia, Octavia Combi 1.6, 1.8, RS, 1.9SDI, 1.9TDI brzdová čelist, zadní (Ø 229 mm) LS1784 849,-

Superb 1.8T, 2.0, 2.8V6, 1.9TDI, 2,5TDI brzdový kotouč, zadní - plný, 5 děr (Ø 245 mm) BG2746 * 1 309,-

Superb 1.8, 1.9TDI, 2.0 brzdový kotouč, přední - větráno (Ø 288 mm) BG2745 * 1 899,-

Superb 1.8T, 2.0, 2.8V6, 1.9TDI, 2,5TDI brzdové destičky, zadní (86,98x53x17 mm) LP565 529,-

Superb 1.8T, 2.0, 2.8V6, 1.9TDI, 2,5TDI brzdové destičky, přední (156,25x74x19,5 mm) LP1672 1 199,-

Favorit, Forman 1.3, Felicia 1.3, 1.6LX, 1.9D kulový kloub pravý/levý, závit 17 mm TC629 169,-

Favorit, Forman 1.3 89-93 ložisko, přední osa TD368W 54,-

Favorit, Forman 1.3 93- ložisko, přední osa TD369W 139,-

Favorit, Forman 1.3, Felicia 1.3, 1.6LX, 1.9D ložisko, přední osa TD367W 49,-

Favorit, Forman 1.3, Felicia 1.3, 1.6LX, 1.9D hlava spojovací tyče, pravá/levá, závit M12x1 TA1541 199,-

Fabia 1.0, 1.2, 1.4, 1.4TDI, 1.9SDI, 2.0, Roomster 1.4, 1.9 kulový kloub, přední, levý, závit M12x1.5 TC1084 449,-

Fabia 1.0, 1.2, 1.4, 1.4TDI, 1.9SDI, 2.0, Roomster 1.4, 1.9 kulový kloub, přední, pravý, závit M12x1.5 TC1085 449,-

Fabia 1.0, 1.2, 1.4, 1.4TDI, 1.9SDI, 2.0 spojovací tyč stabilizátoru, přední osa TC1086 449,-

Octavia, Octavia Combi 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 1.9TDI axiální kloub, pravý/levý, závit M14X1.5 TA2000 369,-

Octavia 1.4, Octavia Combi 1.4, 1.6 axiální kloub, pravý/levý, závit M14X1.5 TA2001 389,-

Octavia, Octavia Combi 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 1.9TDI ložisko, montovací strana přední, přední osa TD239W 64,-

Octavia, Octavia Combi 1.4, 1.6, 1.8, RS, 2.0, 1.9TDI ložisko, montovací strana zadní, přední osa TD287W 159,-

Octavia 1.4, Octavia Combi 1.4, 1.6 spojovací tyč stabilizátoru, závit M10x1.5 TC2026 309,-

Octavia, Octavia Combi 1.4, 1.6, 1.8, RS, 2.0, 1.9TDI hlava spojovací tyče řízení, levá, závit M14x1.5 TA1667 299,-

Octavia, Octavia Combi 1.4, 1.6, 1.8, RS, 2.0, 1.9TDI hlava spojovací tyče řízení, pravá, závit M14x1.5 TA1668 299,-

Octavia, Octavia Combi 1.4, 1.6, 1.8, RS, 2.0, 1.9TDI kulový kloub, přední, levý, závit M12x1.5 TC824 319,-

Octavia, Octavia Combi 1.4, 1.6, 1.8, RS, 2.0, 1.9TDI kulový kloub, přední, pravý, závit M12x1.5 TC825 319,-

Superb 1.8T, 1.9TDI, 2.0, 2.5TDI, 2.8V6 příčné rameno nápravy, zadní, závit 16 mm TC802 949,-

Superb 1.8T, 1.9TDI, 2.0, 2.5TDI, 2.8V6 příčné rameno nápravy, přední, závit M12x1.25 TC768 1 699,-

Superb 1.8T, 1.9TDI, 2.0, 2.5TDI, 2.8V6 axiální kloub, pravý/levý, závit M14x1.5 TA1644 429,-

                                                                             * Ceny kotoučů jsou za 2ks v balení

Diesel programu, klimatizace, GPS navigace 
a multimédia atd. V tomto čísle IC Journalu si 
představíme výběr z nabídky brzdových dílů, 
dílů řízení a zavěšení pro vozy Škoda.
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Prodejní tip

Uvedené ceny jsou maloobchodní v Kč bez DPH.  Změna cen vyhrazena.
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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   leden 2008

Informace pro Vás

36

Sklápěcí návěsy Inter Cars - na českém trhu

V minulém čísle našeho časopisu se jeho 
pravidelní i náhodní čtenáři měli možnost 
obšírněji seznámit s pozadím vzniku, sou-
časností a výhledem do nedaleké budouc-
nosti nově nabízeného produktu společnosti 
Inter Cars Česká republika s.r.o. – sklápěcími 
návěsy značky Inter Cars.
V tomto a následujícím vydání časopisu se bu-
deme detailněji věnovat technickému popisu 
jednotlivých komponent návěsu. Dnešní část 
zaměříme konkrétně na jednu ze stěžejních 
částí tohoto typu vozidel, jimiž jsou nápravy.

Při přepravě materiálů po upravených komu-
nikacích, a mnohdy i mimo ně, patří mezi 
základní požadavky na moderní a bezpečné 
provedení sklápěcího návěsu zejména jeho 
míra zachování celkové stability včetně 
převáženého nákladu. Ještě do roku 1996 byly 
všechny tahače a návěsy osazeny nápravami 
s bubnovými brzdami (dlouhá brzdná dráha). 
V následujících letech byly tahače návěsů 
postupně vybaveny nápravami s brzdami 
kotoučovými, čímž došlo ke zkrácení brzdné 
dráhy celé soupravy. V posledním období 
jsou stále ve větším počtu i nápravy nově 
vyrobených návěsů osazovány kotoučovými 
brzdami. Oproti bubnovým brzdám tak u celé 
soupravy dochází ke zkrácení brzdné dráhy 
přibližně na 1/3. Vynikající jízdní vlastnosti 
návěsu Inter Cars zajišťují tři nápravy Daimler-
Chrysler DCA Weightmaster, a to již standardně 
osazené kotoučovými brzdami o rozměru 22,5“ 
(430 mm) a brzdovými válci o rozměru 16“.

Zkratka v názvu jedné z nejmodernějších náprav 
na světě vzešla z následujících slov, která snad 
nejlépe charakterizují její skvělé vlastnosti.
DCA WEIGHTMASTER
Durable =  vysoká odolnost 
Compact =  pevná, kompaktní konstrukce
Axle =  náprava
WEIGHTMASTER =  mistr v hmotnosti

Výrobní závod DaimlerChrysler v Kasselu je 
největším svého druhu v Evropě. Zaměstnává 
okolo 3 tis. osob a jeho roční produkce činí 
přibližně 650 tis. náprav pro užitková vozidla 
a 50 tis. náprav pro návěsy. Od roku 1970 jich 
tak celkem vyrobil přes 12 mil. kusů. Záruční i 
pozáruční servis je zajištěn prostřednictvím více 
jak 2 700 servisních středisek v celé Evropě.

V procesu výroby je využito inovativního 
konstrukčního prvku, který integruje obě vahad-
la do hlavní osy nápravy. Dosažením plynulého 
přechodu těles vahadel do hlavní osy bylo 
docíleno rovnoměrného rozkladu sil na větší 
ploše a tím i nižšího bodového pnutí mate-
riálu. V důsledku tohoto technického řešení bylo 
docíleno dvou významných efektů:

1. Mimořádné odolnosti vůči namáhání a 
 opotřebení (210 tis. cyklů v porovnávacích 
 testech, tj. 3x více než-li u předešlých řešení).

2. Mimořádně nízké hmotnosti (vahadla a osa 
 jsou integrovány do jednoho celku bez použití 
 dalších prvků a šroubových spojů). Řadí se 
 do kategorie nejlehčí nápravy na trhu.

Ložiska
Ložiska v nápravách DCA jsou bezúdržbová s 
poskytovanou zárukou od výrobce po dobu 5 let 
nebo 1 000 000 ujetých kilometrů.

Kotouče
Kotouče u náprav DCA jsou vyrobeny ze 
speciálního materiálu velmi odolného vůči otěru 
(patent Mercedes–Benz).
Identické kotouče jsou použity rovněž u tahačů 
Mercedes-Benz (22,5“).

Metalovo-pryžové uchycení vahadla s otvory 
v její horní a dolní části zabezpečuje stabilní 
vedení.

Tlumiče u náprav DCA jsou uloženy téměř 
vodorovně. Taková poloha redukuje pracovní 
dráhu tlumiče na minimum a tím rovněž snižuje 
jeho opotřebení.
Jedná se o speciální technické řešení společnosti 
SACHS pro nápravy DCA.
Navíc se vysoká účinnost tohoto řešení vůči 
nadměrnému zatěžování a opotřebení tlumičů 
projevuje zejména při provozu na nekvalitních 
komunikacích.

Každý majitel a provozovatel návěsu Inter Cars 
s nápravami DaimlerChrysler obdrží potřebné 
informace k základní údržbě náprav:
� Zásady konzervace (brzdový válec).
� Montážní instrukce (utahovací momenty).
� Katalogová čísla náhradních dílů.

Příští díl našeho seriálu o návěsech Inter Cars 
budeme věnovat podvozku a nástavbě.

MERCEDES BENZ – KASSEL (SRN)
Mateřský výrobní závod

Starší řešení

Inovace

Detail inovace
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V roce 1980 přišel na svět zákaz používat az-
best v brzdových materiálech. Výrobce zasáhl 
jako výstřel. Tímto začala nová éra ve výrobě 
brzdových desek a brzdového obložení. Začala 
výroba jako laminát z gumy a ocele.

V roce 1988 podnikatel Percy Josefsson začal 
experimentovat s výrobou brzdových desek 
pro osobní automobily. Začal doslova 
domácí výrobou. První kusy totiž vyrobil v 
kuchyni svého domu na jihu Švédska ve 
městě Kalmar. Řídil podnik Rubore Ma-
terials. Tenkrát ještě netušil k jakému 
úspěchu se blíží a vede svou fi rmu.

Ve švédském podniku Trelleborg 
Rubore viděli příležitost a neváhali 
se ji chopit. Koupili fi rmu Percyho 
Josefssona Rubore Materials a
začali s výrobou bezazbestových 
brzdových materiálů. Stali se 
jednou z nejsilnějších ze skupiny 
Trelleborg Group. Dnes je Trel-
leborg Rubore celosvětovým 
leaderem ve výrobě bezaz-
bestových brzdových materiálů 
a zaměstnává 190 lidí. Ročně 
vyprodukuje 250 milionů brz-
dových desek, které odebírají 
všichni významní výrobci vozidel 
s kotoučovými brzdami. Zároveň dodává i 
brzdové obložení pro bubnové brzdy. Dnes je 
nejziskovější společností skupiny.

Technická funkčnost brzdových desek je 
poměrně malá. V podstatě jde pouze o jejich 

přitlačení k rotujícímu brzdovému kotouči, a tím 
se vozidlo zpomaluje. To je ale pouze jedna stra-
na mince. V deskách při jejich činnosti vznikají 
vibrace a hluk, zároveň i pronikavé skřípání, 
které se dost často vyskytuje při brzdění.

Brzdové desky mohou být konstruovány různý-
mi způsoby, většinou se vyrábějí s 
ocelovým jádrem, 
na kterém je z 
obou stran, 
n e b o 

pouze z jedné přilepený brzdový materiál z gumy. 
Firma produkuje až 140 různých brzdových 
materiálů a ve vývoji má více než 1000 dalších.

Digitalizovaný hluk a laboratorní výzkum 
materiálů je srdcem jejich projektů. Percy Josef-
sson, současný generální ředitel fi rmy, dbá na 
to, aby tajemství fi rmy neuniklo. V testovacím 
oddělení má fi rma sedm dynamometrů a dva 
dynamometrické podvozky, na kterých se tes-
tují různé typy brzdových desek při rozličných 
brzdových podmínkách, při různých rychlostech, 
různých površích cest a klimatických pod-
mínkách. Během testů teplota vzduchu kolísá 
mezi -20°C až +50°C. Vlhkost vzduchu se mění 
v rozmezí 5 až 99%.

Hlukové zkoušky se realizují s částmi automo-
bilů nebo na kompletních vozidlech. Brzdové 
desky pro nový typ se začínají vyvíjet ještě před 

vznikem samotného prototypu vozidla, takže 
jsou připravené už v počítačových fázích vý-
voje automobilu. Výrobci se tím ušetří čas 
i fi nance.

V laboratorních podmínkách pracuje fi r-
ma s malými sériemi desek, což poskytuje 

dostatečnou fl exibilitu. Díky tomuto 
faktu je schopna vyrobit vzorky 

pro zákazníky bez zvýšení 
zatížení běžné výroby.

Co se týká osobních 
automobilů, má fi rma 
velký podíl na trhu. 

V případě trucků 
se výrobci brzy 
dostali k montáži 
ko toučových 
brzd, což pro 
fi rmu Trelleborg
Ruber otevřelo 
další výrobní 
možnosti. Navíc 
jejich systém 
laminátované 
technologie 
snižuje hluk a 

vibrace i v jiných 
oblastech vozi-
dla, než jsou 
brzdy.
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Potřicáté v historii a potřetí za sebou z Lisabo-
nu se 5. ledna ráno dá do pohybu konvoj více 
než pětistovky závodních motocyklů, čtyřkolek, 
automobilů a kamionů podporovaný obrovským 
pořadatelským zázemím, aby pokořil západní 
Afriku a po téměř dvaceti náročných dnech 
dobyl město, které dalo celému podniku jméno 
– Dakar. Účast českých zástupců ve všech kate-
goriích již k tomuto závodu neodmyslitelně patří 
a Tatra se svými šesti vítězstvími je dokonce do-
posud nejúspěšnější značkou v historii rallye. Ani 
v nadcházejícím ročníku nebudou její zástupci 
na startu chybět. Z celkem tří Tater budou dvě 
startovat pod hlavičkou česko-brazilského Letka 
racing teamu. Za jejich volanty usednou Tomáš 
Tomeček a Brazilec André Azevedo.

Jak to začalo
Cesty obou pilotů se sešly před devíti lety, kdy 
Tomáš hledal cestu, jak si splnit svůj sen a posa-
dit se za volant závodní Tatry a André po devíti 
dakarech absolvovaných na motocyklu a jed-
nom v autě chtěl usednout do kamionu. Tomáš 
měl v té době na kontě vítězství v roli navigá-
tora Karla Lopraise, ale bylo mu jasné, že ve 
zhoršující se situaci továrního týmu nemá šanci 
se na post pilota dostat. André chtěl jezdit s tím 
nejlepším truckem a kategorii kamionů v té době 
bezkonkurenčně kralovala značka Tatra.
Tak začala spolupráce, která měla v prvních 
šesti letech kompromisní podobu dohody 
obou závodníků: André sponzorsky zajistí start 
soutěžní Tatry a bude papírově fi gurovat jako pi-
lot. Tomáš sice za volant Tatry skutečně usedne, 
ale ve výsledkových listinách bude uveden 

pouze jako navigátor. To byla daň za splněný 
sen. V prvním ročníku, kdy posádka vyrazila do 
závodu bez doprovodu asistenčního vozu spolu 
s brazilskou novinářkou na palubě, z toho bylo 
skvělé třetí místo.
V následujícím roce tým opět vyrazil do boje 
bez doprovodu asistenčního vozu, ale už se 
zkušeným mechanikem Petrem Vodákem na 
palubě. Posádka si vedla opět skvěle a do cíle 
v egyptské Káhiře dojela na čtvrtém místě s his-
toricky asi nejmenší ztrátou pěti vteřin na třetího 
Kabirova. 

Následující rok znamenal pro tým velký skok, 
když byl postaven doprovodný asistenční vůz, za 
jehož volant usedl právě Petr Vodák. V posádce 
soutěžní Tatry jej pro následující čtyři ročníky 
nahradil Jaromír Martinec. 
Tato etapa vývoje týmu znamenala nejen 
překonávání technických problémů s předními 
kloubovými hřídelemi, ale také dosud nejlepší 
umístění – stříbrnou pozici v ročníku 2003, jehož 
cílem se stal egyptský Sharm-el-Sheik.

Dva ostré vozy
Rok 2005 znamenal další přelom v týmové his-
torii. Tomášovi se podařilo zajistit stavbu a start 
druhého vozu a tak mohli za volant usednout 
oba piloti se svými posádkami. K Tomášovi use-
dl na místo navigátora Vojtěch Morávek a Aus-
tralan Michael Tanaka. Navigátorem Andrého se 
stal jeho bratranec Luizao Azevedo, na postu 
mechanika zůstal Míra Martinec. Bohužel v tom-
to roce ani jeden z vozů pro neodstranitelnou 
technickou poruchu závod nedokončil. To byl 
impuls pro zásadní změny v podobě přestavby 
soutěžních vozů. Bylo rozhodnuto pro rok 
2006 nejprve přepracovat pouze vůz Andrého 
Azeveda a připravit pro něj novou homologaci. 
Zásadní změnou bylo posunutí motoru směrem 
dozadu. Předpisy totiž u soutěžních kamionů 
předepisovaly polohu motoru tak, aby rovina 
setrvačníku ležela maximálně 1000 mm za osou 
přední nápravy. Vnějším znakem doprovázejícím 
změnu polohy motoru bylo posunutí kabiny a 
celkové zkrácení vozu.
Rok 2006 tedy znamenal ověření této nové 
konstrukce vozu a posádka Andrého Azeveda 
jej dovedla do Dakaru na čtvrtém místě. Tomáš 
Tomeček si v ročníku 2006 vybral pořádnou 
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dávku smůly. Se svou posádkou, kde Michaela 
Tanaku nahradil zkušený Vlastimil Buchtyár, ha-
varoval v druhé evropské etapě a ačkoliv posád-
ka i vozidlo byli schopné v závodu pokračovat, 
nestihli trajekt do Afriky.
Ani v ročníku 2007 se posádce Tomáše Tomečka 
nevyhnula smůla v podobě ohnuté polonápravy 
hned v první evropské etapě. Ovšem celý tým 
zabojoval a už na území Afriky se s touto zá-
vadou dokázal vypořádat a Tomáš se nejen 
v závodě udržel, ale dojel na velmi dobrém 
desátém místě, což je vzhledem k pětihodinové 
penalizaci, kterou si již od první etapy vezl, skvělý 
výsledek. Posádka Andrého Azeveda skončila v 
roce 2007 na pátém místě. 

Technické novinky
Nový ročník závodu přináší opět změny v 
technických pravidlech, což se promítá i do 
konstrukce závodních vozů. V souladu s tech-
nickými předpisy pro kategorii kamionů pro 
nadcházející ročník přistoupil tým opět k tech-
nickým úpravám. Ve velmi dobré spolupráci 

s vývojovými pracovníky kopřivnické automo-
bilky byla provedena zásadní změna na Tatře 
Andrého Azeveda. Pořadatelé nově stanovili 
polohu motoru vůči přední nápravě, což zna-
menalo možnost jeho posunutí přibližně o 400 
mm směrem dozadu. Tato změna, která zároveň 
znamenala zmenšení nástavby, byla předmětem 
úprav, kterými žlutozelenobílá Tatra v průběhu 
roku prošla. Ve výsledku to znamená především 
další zlepšení rozložení hmotností na přední a 
zadní nápravu, lepší vyvážení celého kamionu a 
tedy zlepšení jízdních vlastností.
Tomáš Tomeček se rozhodl zůstat u ověřené 
konstrukce loňského roku, ovšem jeho vůz byl 
opatřen novou, lehčí nástavbou. Oba vozy pak 
prošly v průběhu roku pečlivou repasí.

Dakar se blíží
V polovině října jsou již oba vozy připraveny 
a tým se zaměřuje na jejich řádné otes-
tování. K tomu slouží nejen zkušební polygon 
mateřského závodu v Kopřivnici, ale tým vyjíždí 
i do pískových terénů v okolí slovenské Senice. 

Tam v průběhu podzimních měsíců celý tým 
několikrát zavítá, aby odladil oba vozy pro nad-
cházející ročník rallye. Paralelně s tím probíhá i 
administrativní příprava jako je vyřizování víz, 
zdravotních prohlídek a dalších náležitostí, které 
musejí posádky podstoupit. Během prosince 
nastane poslední fáze příprav – balení několika 
tun nákladu zejména doprovodného vozu. Před 
Silvestrem se pak oba soutěžní vozy spolu s do-
provodnou Tatrou vydají na dalekou cestu do 
Portugalska, kde je budou čekat administrativní 
a technické přejímky a pak už start maratonu 
zvaného Dakar 2008.                Jaromír Martinec

Technika
Oba vozy jsou stejně jako v předchozích letech „čistokrevné“ Tatry, tedy osazené vzduchem chlazeným dvanáctiválcovým tatrováckým motorem. 
Rovněž celý pohonný trakt nese značku Tatra. Pokud jde o podvozek, samozřejmě je použita klasická koncepce páteřové roury a výkyvných 
polonáprav, doplněná o osvědčenou konstrukci posledních čtyř let – vzduchem odpružené přední i zadní nápravy.

Den před startem přišla tvrdá rána pro všechny 
účastníky: „Rallye Dakar zrušena!“ Důvodem byla špatná 
bezpečnostní situace v Mauretánii, kde byli na Štědrý 
den zastřeleni čtyři francouzští turisté a tento incident 
byl přičítán teroristickým silám napojeným na Al Kaidu. 
Francouzská vláda vydala varování před vstupem do 
Mauretánie a ani jednání organizátora této pouštní rally, 
společnosti ASO (Amaury Sports Organisation), s Mau-
retánskou vládou nepřinesla jistotu, přestože Mauretánie 
přislíbila 4 000 vojáků na ochranu celého konvoje.
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V předcházejícím vydání IC_Journalu jsme se 
v tomto seriálu věnovali nejdůležitější funkci 
IC_Katalogu, kterou je vyhledávání v klasické 
katalogové části tohoto produktu. Další velmi 
užitečné možnosti vyhledávání nabízí IC_Ka-
talog ve své druhé části - v Ceníku.
Ceník nabízí kromě seznamu objednacích čísel 
s cenami řadu dalších informací a současně 
několik efektivních způsobů vyhledávání 
především ze sortimentu, který standardně 
není katalogizován v aplikačním katalogu. 
Jedná se například o sortiment dílenské auto-
chemie, olejů, maziv a dalších provozních ka-
palin, autobaterií, motocyklových dílů, nářadí 
a vybavení autoservisů nebo automobilového 
příslušenství jako jsou střešní nosiče, nosiče 
kol a lyží apod.
Základní informace jako objednací číslo, popis, 
maloobchodní a velkoobchodní cena, dostup-
nost zboží na skladech Inter Cars jsou vidět na 
první pohled v prostřední části Ceníku. Tech-
nický popis je zobrazen pod seznamem. Další 
doplňující informace o výrobci, značce vozu, 
prodejním trhu (osobní, nákladní, motocykly 
apod.) lze nalézt ve spodní části v záložce 
Detaily. Ve vedlejší záložce Zaměnitelnosti 
je výčet všech záměn zvoleného zboží, včetně 
informací o ceně a dostupnosti. V následující 
záložce Ostatní kódy lze vyhledat zboží podle 
alternativních kódů, které nejsou objednacími 
čísly společnosti Inter Cars.

Nejdůležitějším nástrojem pro vyhledání zboží 
v Ceníku je fi ltrování. Ceník nabízí čtyři zá-
kladní možnosti:
1) fi ltrování podle doplňujících informací 
 v záložce Detaily (např. fi ltr výrobce)
2) fi ltrování podle skupin zboží
3) fi ltrování podle textu obsaženém v tech-
 nickém popisu
4) fi ltrování podle části objednacího čísla.

Filtrováním podle doplňujících informací 
je možné omezit zobrazený seznam pouze 
pro hledaného výrobce, značku vozu, status 

(např. novinka, akce, výprodej), celní nebo 
čárový kód, prodejní trh (např. osobní, ná-
kladní, motocykly, tuning) nebo dokonce jen 
na zboží, ke kterému je možno vrátit starý 
(demontovaný) díl a snížit tak nákupní cenu. 
Tato možnost fi ltrování je dostupná v záložce 
Doplňující informace nebo v záložce Detaily 
po kliknutí na ikonu lupy, která je zobrazena 
u každé doplňující informace, podle které lze 
takto fi ltrovat.

Filtrování podle skupin zboží je, kromě kla-
sického vyhledávání podle objednacího čísla, 
asi nejpoužívanější způsob hledání v Ceníku. 
Umožňuje omezit výběr pouze pro určitou 
produktovou skupinu (např. motorový olej - 

syntetika). V horní části Ceníku jsou ikony pro 
zobrazení stromové struktury produktových 
skupin. Lze zde zobrazit kompletní nabídku 
nebo jen omezenou nabídku pro motocykly, 
kola (pneumatiky, ráfky, poklice, řetězy 
apod.), autochemie (oleje, maziva, kapaliny 
do chladičů, dílenská chemie apod.) nebo vy-
bavení dílen.

Filtrování podle textu obsaženém v tech-
nickém popisu je podmíněno alespoň mini-
mální znalostí způsobu, jakým jsou informace 
v tomto popisu uváděny. Například lze vypo-
zorovat, že v popisu všech provozních kapa-
lin je obsažena informace o balení ve formátu 
„počet litrů“ a „L“, např. „200L“ (tedy nikoliv 
„200 L“ nebo „200 litrů“ apod.) nebo v popisu 
autobaterií, kde je hodnota kapacity uváděna 
ve formátu „počet ampérhodin“ a „AH“ např. 
„45AH“. Využitím tohoto fi ltru lze tedy omezit 
výběr např. na všechna balení 200 litrů nebo 
na všechny baterie s kapacitou 45 AH apod. 
Filtr lze spustit kliknutím na ikonu Vyhledávání 
- technický popis nebo pomocí funkční kláve-
sy F8.

Filtrování podle části objednacího čísla je 
vhodné pro případy, kdy uživatel zná pouze 
část objednacího čísla nebo pokud nemá 
jistotu, že číslo nalezené např. v papírovém 
katalogu výrobce je totožné s objednacím 
číslem společnosti Inter Cars. Seznam zboží 
obsahující ve svém objednacím čísle hledaný 
řetězec lze zobrazit jeho zadáním do žlutého 
pole, které je určeno pro vyhledávání podle 
objednacích čísel, s tím, že se před řetězec 
zadá zástupný znak „%“. Například pokud 
uživatel zná katalogové číslo tlumiče Kayaba 

441800 a nezná objednací číslo Inter Cars, po 
zadání „%441800“ obdrží výsledek v podobě 
objednacího čísla Inter Cars - KYB441800. 
Obdobně pokud ví, že objednací čísla 
karosářských produktů značky 4max obsahují 
katalogové číslo výrobce Klokkerholm, lze za-
dáním např. „%7520311“ zobrazit objednací 
číslo pro levý blatník na Škodu Octavia pod 
značkou 4MAX - 6504-04-7520311E.

Uvedené možnosti fi ltrování lze s úspěchem 
kombinovat. Například je možno zobrazit 
všechna jednolitrová balení syntetického 
motorového oleje od fi rmy Shell zadáním 
parametrů ve fi ltru podle skupin zboží Oleje/
maziva/chemie > Oleje > Motorový olej > Mo-
torový olej - syntetika, ve fi ltru doplňujících 
informací Výrobce > Shell a ve fi ltru tech-
nického popisu text „1L“. Obdobně lze nalézt 
třeba střešní boxy pomocí fi ltru skupin Auto-
mobilové příslušenství > Automobilové nosiče 
> Box/Koš nosiče > Box nosiče a případně 
omezit zobrazený výsledek fi ltrem Výrobce > 
THULE nebo Výrobce > 4max apod. Dalším 
příkladem muže být vyhledání vzduchového 
fi ltru pro motocykl Honda CBR600 po zobra-
zení stromové struktury produktových skupin 
pro motocykly, zvolení fi ltru skupin Motor > Fil-
try > Filtr vzduchový a zadání textu „CBR600“ 
do fi ltru v technickém popisu.

Jakýkoliv fi ltr lze vždy zrušit kliknutím na ikonu 
Nové hledání  nebo na ikonu Zrušit výběry  či 
použitím klávesové zkratky CTRL+R.

Kombinací těchto fi ltrů lze velmi rychle 
nalézt požadované zboží, přestože Ceník 
obsahuje více než tři čtvrtě miliardy 
položek.



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

Inter Cars Hradec Králové
Bieblova 133
500 03 Hradec Králové
Tel.:  (+420) 495 220 419
Fax:  (+420) 495 510 702
E-mail:  hradec.kralove@intercars.cz

Inter Cars Plzeň
Majerova 7
301 00 Plzeň
Tel.:  (+420) 377 449 153
Fax:  (+420) 377 447 178
E-mail:  plzen@intercars.cz

Inter Cars Praha III - Dolní Chabry
Dopraváků 749/3
184 00 Praha 8 - Dolní Chabry
Tel.:  (+420) 284 686 753-4
Fax:  (+420) 284 686 755
E-mail:  praha.chabry@intercars.cz

Inter Cars Praha II - Vestec
Vídeňská 452
252 42 Praha - Vestec
Tel.:  (+420) 244 400 005
Fax:  (+420) 244 400 190
E-mail:  praha.vestec@intercars.cz

Inter Cars Praha I - Stodůlky
Za Mototechnou 1375/7
155 00 Praha 5 - Stodůlky
Tel.:  (+420) 251 616 779
Fax:  (+420) 251 618 265
E-mail:  praha@intercars.cz

Jak mohu jednoduše začít víc vydělávat?

Kontakty - pobočky



� 01/02 - 29/02/2008

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, Bieblova 133, 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 - Inter Cars Praha III, Dopraváků 749/3, Tel.: 284 686 753-4, 
Fax: 284 686 755, praha.chabry@intercars.cz - Zlín, Tř. T. Bati 533/1, Tel.: 577 616 500, Fax: 577 616 509, zlin@intercars.cz

Nakupte 
v únoru 
produkty Textar
za 10 000 Kč 
u společnosti 
Inter Cars a
získejte zdarma
sadu imbusových 
nástavců nebo
12ti letou whisky!

� 01/03 - 31/03/2008

   Nakupte 
v únoru 

produkty Contitech
za 10 000 Kč 

u společnosti 
Inter Cars a

získejte zdarma
sadu imbusových 

nástavců nebo
12ti letou whisky!

Nakupte 
v březnu 
produkty KYB
za 10 000 Kč 
u společnosti 
Inter Cars 
a získejte 
zdarma
sadu klíčů 
TOPTUL!

Nakupte 
v březnu 

produkty Bosch
za 20 000 Kč 

u společnosti 
Inter Cars 

a získejte 
zdarma

příklepovou 
vrtačku!

Podmínkou obdržení uvedeného dárku je zakoupení sortimentu uvedených značek minimálně v dané hodnotě bez DPH a v uvedeném termínu. Každý zákazník má při splnění podmínky akce nárok 
pouze na jeden kus vybraného dárku. 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. 
Akce se nevztahuje na zákazníky, kteří mají na tyto produkty uzavřeny speciální podmínky.

Vrtačka BOSCH PSB 500 RE




