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i-BONUS
    už nemusíte kumulovat své 
  objednávky do jediného dne

    až 2% bonus můžete získat každý  
  den, nejen v pondělí

   
  stačí jen...

Nakupovat v Inter Cars 
   on-line přes IC Katalog!!!

Podmínky akce: Každý zákazník, který realizuje veškeré objednávky přes internetový obchod 
společnosti Inter Cars Česká republika, s.r.o. získává 2% dodatečný bonus. Základní podmínkou vy-
placení „i-BONUS“u je podpis smlouvy o elektronickém objednávání. Nárok na bonus zaniká v případě, 
že zákazník nemá vypořádané veškeré závazky po době splatnosti vůči společnosti Inter Cars. Akce 
„i-BONUS“ se nevztahuje na zákazníky, kteří mají se společností Inter Cars uzavřeny speciální 
nákupní podmínky a na speciálně zvýhodněné kampaně.

den inter cars se od února mění na...
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Vážení obchodní přátelé,

„Březen za kamna vlezem, duben ještě tam bu-
dem“. Tuto národní pranostiku, tak typickou pro 
období března a dubna minulých let budeme mu-
set poněkud pozměnit. Vypadá to, že si zima vzala 
příklad z opravdu krásného a čtivého románu Bo-
humila Hrabala, Postřižiny, kdy i do malebného 
městečka ve středních Čechách přichází móda 
zkracování, což se projeví na kadeřích paní správ-
cové. Ano, vše nasvědčuje, že čas plískanic, 
sněhu, náledí a mrazivého počasí nebude zákonitě 
trvat do počátku dubna a vypadá to, že velikonoční 
svátky bude spíše provázet slunce a teplý vzduch. 
Upřímně řečeno, pokud jde například o příznivce 
cyklistiky, za kterého se osobně považuji, není nic 
krásnějšího než okamžik, kdy i únor umožní první 
vyjížďku mezi kopce a lesy a z depresivních led-
nových měsíců si užijete tento povolený doping. 
Doporučuji všem toto „ochutnat“.
Jsem si jist, že v okamžiku, kdy se Vám dostane 
do rukou toto druhé číslo letošního firemního 
čtvrtletníku IC Journal, bude teplé počasí ještě více 
pozitivně ovlivňovat naši dobrou náladu a zcela 
jistě  bude mít výborný vliv i na prodej náhradních 
dílů a opravy všeho, co má více než jedno kolo.

Jsou za námi měsíce leden a únor, měsíce které 
pro většinu firem podnikající v autobranži nej-
sou z obchodního hlediska žádným šlágrem. S 
potěšením však musím konstatovat, že pro naše 
obě společnosti v Čechách a na Slovensku to byly 
měsíce, ve kterých jsme překonávali interní rekor-
dy. Musím zaklepat na dřevo, ale začátek roku se 
pro Inter Cars opravdu vydařil. 

Za těmito výsledky určitě stojí úspěšná fůze se 
společností JC Auto, kdy v naší nabídce najdete 
nově asi 70 000 položek na japonské a korejské 
automobily. Rozšířili jsme nabídku o další sortiment 
pro vybavení Vašich dílen a servisních pracovišť a 
radost nám dělá kromě stabilního a rostoucího 
zájmu o diagnostiku firem BOSCH a DELPHI i 
zájem o nářadí a vybavení servisů značky TOP-
TUL a PROFITOOL. V těchto „trendy“ aktivitách 
bude pokračovat a věřím, že současně bude 
poskytovat kvalitní služby i naše nové oddělení 
podpory prodeje.

Na dobrých výsledcích se určitě podílí i nově 
otevřené pobočky v Praze Dolních Chabrech a 
na Slovensku v Trnavě a Popradu. To znamená, 
že nás již najdete na 10 místech v České a na 7 
místech ve Slovenské republice. V letošním roce 
budeme ve výstavbě poboček z hlediska pokrytí 
obou republik s určitostí pokračovat.

Ale zpátky na zem a do reality z těchto pozitivních 
hodnocení, bude jistě vhodnější dělat závěry po 
delším období než jsou dva měsíce, které máme 
za sebou. Za každým úspěchem se skrývá jak 
zájem Vás zákazníků, tak také každodenní práce 
jednotlivých lidí z naší společnosti. Jistě se na mě 
nebudete zlobit, když právě těmto lidem vyjádřím 
touto cestou poděkování. Právě kolegové ve 
skladu, v logistice, na prodejnách a obchodní zás-
tupci v terénu se opravdu každý boží den snaží, 
byť je to mnohdy nad jejich síly, uspokojit Vaše 
přání, Vaše objednávky a poskytnout Vám jak se 
říká hezky česky, „full service“. Věřím, že se nám 
společně bude dařit v jarních měsících dělat do-
brou práci, která v konečném důsledku přinese 

ovoce Vám, zákazníkům společnosti Inter Cars.

Kromě tohoto příslibu jsme pro Vás na jarní měsíce 
připravili několik, doufám zajímavých nabídek. 
Nechci zabíhat do detailů, neboť na stránkách 
tohoto vydání se dočtete o všem co jsme na jaro 
2008 připravili (zájezdy s VIP Clubem, měsíční 
pobídkové programy, letní nabídka pneumatik, 
atd.), ale přesto si dovolím upozornit na jednu 
zajímavou kampaň, která je připravena na měsíc 
duben a květen, kterou jsme nazvali příhodně 
“ZÍTRA NEBO ZA POLOVINU”. V těchto měsících 
si budete moci otestovat naši nabídku a dostup-
nost brzdových destiček. Uvidíme kolika z Vás bu-
deme „nuceni“ vyplatit 50% bolestné za případ, 
kdy nebudeme schopni zboží dodat.

V každém případě dovolte, abych Vás všechny 
pozval do světa Inter Cars, prolistujte následující 
stránky a jsem si jist, že v nich každý z Vás najde 
něco, co ho zaujme a osloví.

Šťastnou a úspěšnou jízdu v jarních měsících Vám 
všem přeje Martin Havlík, obchodní ředitel a jed-
natel společnosti Inter Cars.
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78. Autosalon 
Ženeva 2008
Reportáž 
z autosalonu

Zítra nebo za 
polovinu
Nejširší nabídka,
maximální 
dostupnost

a u t o m o b i l o v é  d í l y

„Zítra nebo za polovinu!“  

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
Praha III, Dopraváků 749/3, 182 00 Praha 8, 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

termín akce: 1.4. - 31.5.2008

Akce se vztahuje pouze na produkty dostupné na aftermarketu, tzn. že je výrobek katalogizovaný 
v TecDocu nebo IC Katalogu.

Projekt “Domůvek na půli cesty”
V termínu od 1.4. - 30.4.2008 při koupi jakýchkoliv brzdových desek pro osobní automobily 
zároveň přispějete 1,- Kč na projekt „Domůvek na půli cesty“. Celá fi nanční částka získaná 
z této akce je určena na pronájem bytu ve Strážnici, který bude určen dětem opouštějícím 
dětský domov po dovršení plnoletosti.

Pokud vám nebudeme schopni 
dodat vámi vybrané brzdové 
desky nebo odpovídající 
záměnu do druhého dne, pak 
získáte toto zboží za polovinu 
maloobchodní ceny!

Máme skladem brzdové desky 
na jakýkoliv osobní automobil!

Nevěříte? Tak nás vyzkoušejte!

Letak A4 InterCars - Akce Duben 1   1 19.3.2008   12:31:26
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V případě reklamace zboží zakoupeného u firmy 
JC Auto, s.r.o. se prosím obraťte na nejbližší 
pobočku firmy Inter Cars Česká republika, s.r.o., 
která Vaši reklamaci přijme a v zákonné lhůtě 

vyřídí. Je nutné řádně vyplnit reklamační pro-
tokol JC Auto a doložit nákup kopií faktury nebo 
pokladního dokladu.

Stejně jako v minulých letech, tak i letos se v ter-
mínu 5.-9. března na pražském výstavišti konal 
už dvanáctý ročník mezinárodního veletrhu 
Motocykl 2008 spojený s exhibicí a soutěží o 
nejlepší přestavbu Bohemia Custom. Kořeny 
výstavy sahají až do roku 1992, kdy byla ještě 
spojena s jízdními koly. Pod hlavičkou Moto-
velo se vystavovalo jen v hlavním paláci, ale 
postupem času se pro velký zájem veřejnosti 
i vystavovatelů rozšířila ještě do Křižíkových 
pavilonů. Po čtyřech letech zásluhou několika 
lidí v čele s panem Přibylem, bývalým výhrad-
ním dovozcem Yamahy, vznikl Motocykl tak, 
jak ho známe dnes. Rok od roku stále vzrůstá 
počet vystavovatelů i návštěvníků. Letos už 
byly zaplněny i všechny Křižíkovy pavilony beze 
zbytku.

Mezi ostatními vystavovateli jste mohli najít s 
číslem 171 i náš stánek, kam mohli návštěvníci 
přijít nejen na kávu a přátelské popovídání, 
ale hlavně zjistit co nabízíme. Zabýváme se 
především kompletním sortimentem Lucas-
TRW, jehož jsme výhradním dovozcem České 
republiky. Pro ty, kteří netuší co všechno Lu-
cas vyrábí, jde o kompletní brzdařinu (kotouče, 
destičky, pancéřové hadice), spojky, řidítka, 
přepákování a tuningové doplňky. Dále máme 

Motocykl 2008 - veletrh

v sortimentu značky Hiflo a K&N filtry, NGK 
svíčky, JT rozety, DID řetězy, Bike IT a Oxford 
příslušenství, Agv přilby, Alpinestars oblečení, 
Acerbis a mnoho dalšího. Veškerý sortiment 
nabízíme maloobchodně i velkoobchodně. Pro 
velkoobchodní zákazníky jsou připraveny velmi 
zajímavé podmínky a slevy.
Dvanáctý ročník proběhl tak jako vždy ve vel-
mi přátelské atmosféře a pokud jste nepřišli, 
napravte to příští rok na Motocyklu 2009. Bu-
deme se těšit a přejeme sezónu bez nehod.

Vaše dotazy Vám velmi rád zodpoví Milo-
slav Hodek - motocyklové díly a příslušenství,  
tel.: 724 127 701.
Základní přehled nabídky naleznete na stranách 
35 a 38.

V březnu jsme otevřeli v Trnavě v pořadí již sed-
mou pobočku na Slovensku. Doufáme, že jsme 
se k Vám tímto krokem opět více přiblížili, a že 
Vám budeme moci nabídnout naše kvalitní a 
rychlé služby. Rozvoz náhradních dílů bude rea-
lizovaný v Trnavě 4 x denně, v Seredi, Galantě 

a Hlohovci 3 x denně a v Piešťanech, Novom 
Mestě nad Váhom, Skalici a Myjavě 2 x denně. 
Pobočka je pro Vás otevřena od pondělí do pátku 
od 7:00 do 17:00 a v sobotu od 9:00 do 13:00. 
Rádi Vás v naší nejnovější pobočce přivítáme.
Vice informaci naleznete na straně 9.

Pobočka Trnava

Na konci ledna se uskutečnil další zájezd v rámci 
věrnostního klubu VIP Club Inter Cars, tentokrát 
do rakouských Alp do střediska SKI AMADÉ. 
Česká část účastníků vyrážela z Brna, sloven-
ská skupina z Bratislavy. Ve čtvrtek kolem osmé 
hodiny ranní se obě skupiny setkali v rakouském 
městečku Bischofshofen, ve kterém se nachází 

hotel „Alte Post,“ který se na příští 3 dny stal vý-
chozím bodem celého zájezdu. Hned po snídani 
všichni vyrazili na svahy střediska Flachau a užili 
si nádherné počasí a kvalitní sníh. Na druhý den 
byla naplánována návštěva střediska Zauchen-
see, pověstného sjezdovkou světového poháru 
ve sjezdu. 

Lyžování v Alpách s VIP Clubem Inter Cars

Pokud chcete vědět více o druhém a třetím dni, 
přečtěte si reportáž na straně 11.



Brzdové páky 4max

Novinky

V nabídce 4max brzdových pák se objevilo 
několik dalších nových položek, čímž došlo 
k podstatnému rozšíření jmenované produktové 
skupiny. V současné době je v sortimentu přes 
130 položek brzdových pák pro LKW a auto-
busy, které pokrývají podstatnou část celého vo-
zového parku. Pro většinu nabízených položek 
je zaručena okamžitá dostupnost z našich 
pobočkových či centrálních skladů.

Index 4max Záměna HALDEX Popis

5206-11-0014P 72012/72965 brzdová páka L MAN (H9-16120,HD9 12120-13120)

5206-11-0015P 72013/72966 =>79206/C brzdová páka P MAN (H9-16120,HD9-12120-16120)

5206-11-0019P 72038 brzdová páka P DB (HD4/0,HL4/0)

5206-11-0020P 72039 brzdová páka L DB (HD4/0,HL4/0)

5206-11-0028P 70706 brzdová páka L/P DB O303 (H05) NEOPLAN N116,216

5206-11-0056P 72591 brzdová páka KASSBOHRER

5206-11-0057P 72592 brzdová páka L KASSBOHRER

5206-11-0066P 72512 brzdová páka L MAN (V7-55L-02/3/7/10/11)

5206-11-0067P 72513 brzdová páka P MAN (V7-55L-02/3/7/10/11)

5206-11-0099P 72438/72980/79218 brzdová páka L/P MAN (HO7-10120-04/05)

5206-11-0106P 70771/72562/79204 brzdová páka DB O303/5 NEOPLAN N117/22

5206-11-0107P 70772/72561/79203 brzdová páka DB O303/5 NEOPLAN N117/22

5206-11-0120P 79275/79677 brzdová páka
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Novinky v sortimentu letních pneumatik

V sortimentu společnosti Inter Cars naleznete 
několik nových dezénů od známých výrobců: 
Continental, Uniroyal, Barum, Michelin a Falken. 
Patří mezi ně:

Continental Sport Contact 3 s asymetrickým 
dezénem, zajišťuje kratší brzdnou dráhu a je 
doplněn novým tvarem drážek pro zabránění 
aquaplaningu. 

Continental Premium Contact 2 zaručuje 
bezpečnou a tichou jízdu díky inovovaným 3D 
drážkám.
Sportovní pneumatika Uniroyal Rain Sport 2 má 
oproti své předchůdkyni kratší brzdnou dráhu a 
taktéž výrazně lepší ochranu proti aquaplaningu.
Populární Barum přichází s novinkou Bravuris 2, 

která poprvé nabízí asymetrický dezén přispívající 
k nižší hladině hluku a ke zvýšení přilnavosti na 
vlhké vozovce.

Michelin Energy Saver se vyrábí ve dvou 
odlišných dezénech a její předností je zejména 
nižší spotřeba paliva a nadstandardní kilometro-
vá životnost. 

Michelin Agilis je zkonstruována pro lehká nák-
ladní vozidla tak, aby splňovala požadavky na 
bezpečnější a ekonomič-tější provoz.

Vysoce výkonná pneumatika Falken FK 452 
vyniká zejména precizní stabilitou a vysokým po-
dílem silika směsi.
Více naleznete na straně 18.

JC Premium - nová značka v nabídce

Díky fůzi společnosti Inter Cars a JC Auto se 
nabídka rozrostla o další vlastní značky a tak k 
původní značce 4max společnosti Inter Cars 
přibyly díly řízení YAMATO, tlumiče a pružiny 
Magnum Technology, sady ložisek KANACO, 
homokinetické klouby PASCAL, servisní zařízení 

PROFITOOL a konečně JC Premium. Poslední 
jmenovanou detailněji představujeme v tomto 
čísle IC Journalu na straně 34, kde naleznete 
konkrétní nabídku, způsoby označení a příklady 
z nabídky. 



n	Začnu používat k vyhledávání zboží 
 IC_Katalog	

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

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

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

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

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

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

n	Pro tvorbu zakázkových listů budu 
 používat IC_Katalog
n	 Ušetřím	 čas	 při	 tvorbě	 za-	
	 kázkového	listu,	protože	ve	
		 stejném	software	mám	i	kom-	
	 pletní	databázi	dílů	a	cen.

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

n	 Ušetřím	peníze	za	software	pro	 tvorbu	zakázkových		
	 listů.

n	 Zvýším	image	svého	servisu.

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

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

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

n	 Tím	získám	mnohem	zajímavější	rabatové	podmínky.	

n	A tak se stanu členem VIP Clubu IC:
n	 Tím	získám	možnost	zúčastnit	se:
	 “Safari	v	rovníkové	Africe”,	
	 “Dovolené	v	Egyptě”,
		 “Lyžování	v	Alpách”,
	 “Golfové	akademie“.

Jak mohu jednoduše 
začít víc vydělávat?$

�
�
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Připravte se s námi na sezónu!

Pneumatiky 3+1 ZDARMA!

Cena za 4 ks

Rozměr a model Běžná cena Vaše cena

165/70 R14 81T EcoContact 3 6 317,- 4 738,-

185/60 R14 82H EcoContact CP 6 949,- 5 212,-

195/65 R15 91T EcoContact 3 8 135,- 6 101,-

205/55 R16 91V PremiumContact 2 11 310,- 8 483,-

225/45Z R17 91Y SportContact 3 17 636,- 13 227,-

akce probíhá:     01/03 - 30/04/2008

Akce “Pneumatiky 3+1 zdarma” se vztahuje pouze na značky  
Michelin a Continental. Uvedené ceny jsou v Kč včetně DPH.

Cena za 4 ks

Rozměr a model Běžná cena Vaše cena

165/70 R14 81T Energy E3A 6 683,- 5 012,-

185/60 R14 82H Energy E3A 7 383,- 5 537,-

195/65 R15 91T Energy E3A 8 949,- 6 712,-

205/55 R16 91V Energy E3A 12 585,- 9 439,-

225/45Z R17 91Y Pilot Sport 2 18 983,- 14 237,-

...autoservis 3. milénia

ACA Autocentrála - Cihelní 42, Hlučín, Tel./Fax: +420 595 030 000, Mobil: +420 724 932 477, E-mail: jiri.wittek@autocentrala.cz
Autoservis Bačík s.r.o. - K Pasekám 5460, Zlín, Mobil: +420 608 765 752, Tel./Fax: +420 577 240 188, E-mail: tbservis@seznam.cz
Autoservis Gořalík - Hlinsko pod Hostýnem 130, Tel./Fax: +420 573 393 194-5, E-mail: autoservis@goralik.cz
Autoservis Omelka - Antonínská 1390 (vedle čerpací stanice KAVE), Hluk, Mobil: +420 777 668 043, E-mail: omelka@tiscali.cz
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NGK je celesvětově největší výrobce zapalo-
vacích a žhavících svíček pro automobilový i 
motocyklový průmysl a zároveň největší doda-
vatel těchto produktů do prvovýroby významným 
výrobcům automobilů jako jsou: Alfa Romeo, 

Audi, BMW, Fiat, Ford, Honda, Mitsubishi, Peuge-
ot, Rover, Saab, Seat, Škoda, Toyota, Volvo, VW. 
Každý produkt NGK je konstruován tak, aby 
vyhovoval nejpřísnějším standardům. Výsled-
kem toho je spolehlivý výrobek se stálou 

výkonností i v nejtvrdších podmínkách.  
Jedině proto jsou zapalovací svíčky NGK 
používány ve všech odvětvích auto-motosportu 
včetně Formule 1.

Příklady z nabídky zapalovacích svíček V-LINE
Objednací číslo Cena Objednací číslo Cena Objednací číslo Cena

V-LINE NR1  2876 141,- V-LINE NR13 5339 88,- V-LINE NR25 7586 252,-

V-LINE NR2  2268 73,- V-LINE NR14 6465 95,- V-LINE NR26 6895 174,-

V-LINE NR3  4553 86,- V-LINE NR15 2941 86,- V-LINE NR27 5461 161,-

V-LINE NR4  5637 56,- V-LINE NR16 4783 69,- V-LINE NR28 4856 94,-

V-LINE NR5  6466 66,- V-LINE NR17 6237 66,- V-LINE NR29 6342 167,-

V-LINE NR6  7281 77,- V-LINE NR18 3975 62,- V-LINE NR30 6343 313,-

V-LINE NR7  1183 82,- V-LINE NR19 7265 88,- V-LINE NR31 6344 256,-

V-LINE NR8  2364 66,- V-LINE NR20 4388 133,- V-LINE NR32 6345 86,-

V-LINE NR9  3153 87,- V-LINE NR21 5932 171,- V-LINE NR33 1662 93,-

V-LINE NR10 3577 87,- V-LINE NR22 2470 171,- V-LINE NR34 1664 305,-

V-LINE NR11 5282 95,- V-LINE NR23 4483 140,- V-LINE NR35 1667 93,-

V-LINE NR12 6129 80,- V-LINE NR24 3045 163,-
Uvedené ceny jsou maloobchodní v Kč bez DPH.  Změna cen vyhrazena.

Proč tedy svíčky od NGK?
-  celosvětově nejprodávanější svíčky 
-  lepší průběh výkonu motoru
-  prémiová kvalita 
-  úspora paliva

-  až 4x delší životnost než u běžných svíček
-  šetří Váš čas a peníze
-  dokonalé spalovaní    
-  středová elektroda ve tvaru „V“



Pure | Quality Driven™

ZÍSKEJTE ZDARMA
STOJAN NA 
OLEJE VAT
V HODNOTĚ 
4 000 Kč!

Za nákup 1L, 4L nebo 5L 
balení libovolného oleje 
VAT v hodnotě 15 000 Kč 
bez DPH, dostanete od 
nás stojan ZDARMA!

Akce platí od 1.4. do 30.4. nebo do vyprodání zásob.
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I v tomto čísle IC Journalu Vám představíme naší 
další pobočku. Jedná se o novou pobočku Inter 
Cars Česká republika s r.o. –  Praze 8 Dolních 
Chabrech.

Pobočka Dolní Chabry je nejmladší vzniklou 
pobočkou v síti poboček IC, a doplnila již dříve 
představené a v oblasti Prahy zaběhlé pražské 
pobočky ve Vestci a Stodůlkách.
Jak již bylo zmíněno v minulém čísle IC Jour-
nalu, pobočka vznikla díky fůzi společností In-
ter Cars a JC Auto, která proběhla 13. 7. 2007. 
Tato pobočka byla přetransformována z původní 
pobočky JC Auto. Pobočka se nachází na 
adrese: Dopraváků 749/3, Praha 8, Dolní Chabry. 

Díky své poloze bude podstatně lépe zásobovat 
zákazníky v severní části Prahy a severní části 
středočeského kraje. Prodej na této pobočce byl 
zahájen 21. 1. 2007.

Na skladové ploše pobočky IC Dolní Chabry, 
téměř 1 000 m2, je Vám k dispozici 20 000 polo- 
žek ze sortimentu Inter Cars skladem, avšak v 
nabídce společnosti je více jak 950 000 položek. 

Tato nabídka náhradních dílů a příslušenství 
společnosti Inter Cars obsahuje díly od více 
než 650 světových výrobců. V této nabídce 
naleznete díly a příslušenství pro osobní vozy, 
nákladní vozy, motocykly, pneumatiky, návěsy 
a přívěsy, díly pro tunning, dílenské zařízení a 
mnoho dalšího.
Personál na pobočce je složen z profesionálů, 
kteří jsou vyškoleni Vám pomoci a poradit s 
Vaším problémem, který se týká Vašeho vozu. 
S ochotou Vám poradí při výběru zboží, a to v 

oblasti ceny a kvality. Díky počtu výrobců, kteří 
jsou zastoupeni v naší široké nabídce je pobočka 
schopna uspokojit kompletní motoristickou 
veřejnost. Tito prodejci jsou Vám k dispozici ve 
všední dny od 8:00 – 18:00. 

V obchodní spolupráci se zákazníkem jsou 
kromě standardní formy osobních návštěv 
obchodních zástupců, pevných a mobilních 
linek, uplatňovány rovněž moderní komunika-
ční nástroje, jakými jsou například elektroni-
cká pošta a objednávání zboží po internetu 

prostřednictvím softwarového produktu – IC 
Katalogu. Zákazník má z pohodlí své kanceláře 
či dílny, po předchozím zadání hesla, možnosti 
přístupu ke stavu zásob na skladě a rovněž k 
velkoobchodním i maloobchodním cenám veš-
kerého zboží. Požadované zboží si touto cestou 
objedná a může sledovat aktuální stav své ob-
jednávky.  

Nedílnou součástí obchodní nabídky je také 
distribuce zboží v dané lokalitě. Pro tento re-
gion pobočka začala připravovat systém závo-
zových tras, který by na počátku éry měli hlavně 
využívat zákazníci, kteří již dříve spolupracovali 
s pobočkami IC Vestec a IC Stodůlky a zároveň 
spadají do této spádové oblasti. Samozřejmostí 
je, že těchto závozových tras budou postupně 
začleněni i noví zákazníci. 
Splněním těchto základních postupů však 
pobočka neusne na vavřínech a bude i nadále 
pracovat na stálém zkvalitňování služeb pro Vás 
– zákazníky, a tím docílí Vaší spokojenosti.
Co říci závěrem? Přijďte se podívat a přesvědčit 
se sami. Jste srdečně zváni k návštěvě pobočky 
Inter Cars v Praze 8 - Dolních Chabrech, rádi Vás 
uvidíme.

Václav Turek - manažer pobočky
Lukáš Jandura - obchodní zástupce
Radek Konárek - vedoucí skladu
Hana Zemková - operátor
Milan Pádivý - operátor
Petr Narovec - operátor
Martin Svoboda - řidič
Nikola Rossmeisl - řidič
David Lenc - řidič, skladník
Petr Kalina - skladník

Inter Cars Praha III 
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
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Dne 15. února 2008 otevřela společnost Inter 
Cars Slovenská republika s.r.o. v Trnavě svojí 
již sedmou pobočku na Slovensku. Pobočka 
se nachází v Bratislavské ulici 45, v lehce dos-
tupné průmyslové zóně Trnavy. Na ploše 450 m2 
je k dispozici skladová zásoba 9000 položek, 
samozřejmostí je dodávka zboží z Bratislavské 
pobočky a to několikrát denně. Na pobočce 
vás obslouží zkušený tým zaměstnanců pod 
vedením manažera pobočky Milana Veselého, 
kterému jsme položili několik otázek.

Zkuste nám prosím představit sebe a pobočku.
V prodeji automobilových náhradních dílů pracuji 
od roku 1998. Ve společnosti Inter Cars Sloven-
ská republika, s.r.o pracuji od května 2007 na 
pozici obchodního zástupce. V pobočce Trnava 
máme v současnosti kvalitní tým zaměstnanců, 
který se skládá se z obchodního zástupce, 3 
prodejců, kteří obsluhují zákazníky přímo na 
pobočce nebo prostřednictvím telefonu či mailu 
a 4 pracovníky rozvozu.

Jaké území bude pobočka v Trnavě obsluhovat? 
Pobočka Trnava se stará o okresy Trnava, Sereď, 
Skalica, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Pie-

šťany, Hlohovec a Galanta. V těchto regionech 
máme rozvoz zboží několikrát denně.
Jaké jsou Vaše osobní ambice?
Od mého nástupu do Inter Cars Slovenská re-
publika, s.r.o. bylo mojí ambicí stát se manaže-
rem pobočky a to se mi v krátkém období 
podařilo při otevření nové pobočky v Trnavě. 
Mojí další ambicí je stabilizace pobočky a ex-
panze ve zmíněném regionu.

V čem vidíte konkurenční výhodu pobočky Inter 
Cars v Trnavě?
Konkurenční výhoda naší pobočky je hlavně v šíři 
sortimentu náhradních dílů na osobní a nákladní 
automobily, motocykly a návěsy. Další výhodou 
je nabídka dílenského nářadí a vybavení, stejně 
tak rychlost logistiky a pružnost vyřizování ob-
jednávek.

Co Vy osobně považujete v nabídce Inter Cars 
za jedinečný produkt na slovenském trhu?
Po spojení firem Inter Cars a JC Auto je jedinečná 
nabídka náhradních dílů pro japonské a korejské 
automobily z nabídky JC Auto.

Děkujeme za rozhovor

Inter Cars Trnava l Bratislavská 45 l 917 02  Trnava l Tel.: 033 55 335 22 l 
Fax: 033 55 332 72 l E-mail: trnava@intercars.sk

Denis Žingor
vedoucí prodejny
Tel.: (+421) 907 722 700

Rudolf Miškolci
prodejce
Tel.: (+421) 335 533 522

Milan Veselý
manažer pobočky
Tel.: (+421) 905 274 490, 
milan.vesely@intercars.sk

Ladislav Krajčovič
prodejce

Tomáš Benko
prodejce

Stanislav Grof
rozvoz

Juraj Lackovič
rozvoz

Tono Ostrožlík
prodejce
Tel.: (+421) 905 997 505
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VIP Club Inter Cars 2008 - program

VIP Club Inter Cars

Již v minulém čísle jsme Vám představili nový 
program VIP Clubu IC 2008. Pro letošní rok jsme 
pro Vás připravili zásadní změnu, která přiblíží 
členství ve VIP Clubu Inter Cars 2008 většímu 
počtu zákazníků. Tato 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 atmos-
féru vybraných akcí VIP Clubu. Stále zůstáváme 
věrni nabídce relaxačních, zajímavých a adren-
alinových aktivit a pobytů. Členstvím v našem 
věrnostním programu se tak můžete vydat na 
Safari do rovníkové Afriky, získat relaxační pobyt 
v prosluněném Egyptě, vyzkoušet kvalitu sněhu 
v Alpách nebo si vyzkoušet golf.

Jak se můžete stát 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 
rozšíříte naše řady. 

1.  Relaxační 8-denní pobyt v Egyptě 
 květen 2009
ubytování v hotelu****, all inclusive (neomezená 
konzumace jídla a pití) 
Země slavných faraónů plná významných 
památek jako např. pyramidy v Gíze, Sfinga 
nebo Údolí králů. Fascinující podmořský svět 
vybízející k potápění.

2.  10-denní pobyt v rovníkové Africe 
 březen 2009
ubytování v hotelu****, all inclusive (neomezená 
konzumace jídla a pití) 
Safari plné divokých zvířat, více jak 30 národ-
ních parků, rozmanitá krajina, step, pouště a 
polopouště, stále zelené lesy i hory s ledovci, 
tropické pobřeží lemované bílými plážemi.

3.  Golfová akademie 
 září 2008
golfový resort uprostřed krásné přírody
Seznámení se s golfem, rozehrání na driving 
range, patovací soutěže, chipping, to vše pod 
dohledem a s výkladem trenérů. Večerní pro-
gram v duchu laser game a bowlingu.

4. Lyžování v Alpách 
 leden 2009
ubytování v hotelu***, skvěle připravené 
sjezdovky
Nepřeberné množství sjezdovek - od spor-
tovních, přes lehčí svahy pro celou rodinu, až po 
náročné trasy typu „Freeride,“ to vše doplněné 
moderními lanovkami a vleky.

Jako člen VIP Clubu Inter Cars 2008 můžete 
získat celou řadu dalších výhod, např. 
přednostní právo účasti při návštěvách výrob-
ních závodů a na jiných akcích pořádaných 
společností Inter Cars Česká republika s.r.o.
Více informací naleznete v přiložené VIP 
brožuře.
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VIP Club Inter Cars

Lyžování v Alpách s VIP Clubem

29. ledna 2008 o půlnoci odstartovala z Br-
na další výprava za zážitky Vám již důvěrně 
známého VIP Clubu Inter Cars. Tentokrát se 
staly cílem expedice rakouské Alpy, konkrétně 
velmi známá a lyžaři často opěvovaná oblast SKI 
AMADÉ. Čekal nás opravdu skvělý výlet.

Převážná většina účastníků, kteří měli absolvovat 
letošního lyžování za Inter Cars Česká republika 
byla původem z Moravy. Jak již bývá dobrým 
zvykem, nenechala tato část osazenstva při 
přípravách nic náhodě, a jejich zásoba preven-
tivních, léčebných, ale hlavně výborných nápojů 
byla opravdu znamenitá. Zkrátka nemohlo se 
nám nic stát. (pozn. autora: zdravíme Slušovice, 
Zlín a okolí) 

S vědomím opravdu dobré prevence, skvělého 
zázemí, dobré sestavy a nepodceněné přípravy 
jsme s klidnou duší mohli vyrazit vstříc alpským 
vrcholkům. Ve stejný čas vyrážela také sloven-
ská výprava, která měla svůj start v Bratislavě. 
Před námi bylo 6 hodin cesty Rakouskem, celá 
noc a vidina parádní lyžovačky.

Sraz české a slovenské výpravy byl naplánován 
na sedmou hodinu ráno v rakouském městečku 
Bischofshofen, které se na příští 3 dny stalo 
naším výchozím bodem a kde se nacházel ho-
tel, ve kterém jsme byli ubytováni. Po několika 

mikrospáncích českého řidiče jsme úspěšně 
a šťastně dorazili s mírným, asi hodinovým 
zpožděním, na místo určení. Protáhli jsme ro-
zlámaná těla po celonoční cestě a vyrazili jsme 
vstříc snídani. Následovalo několik organizač- 
ních pokynů, obdrželi jsme skipasy a samozřejmě 
jsme prošli moravskou prevencí.

Po snídani jsme vyrazili na svah. Na rozjezd jsme 
zvolili méně náročné svahy střediska Flachau. 
Vyráželi jsme se smíšenými pocity. Mírně pršelo, 
bylo zataženo, teplota nad nulou – zkrátka nic 
moc. O to větší překvapení nás čekalo při výs-
tupu z lanovky vedoucí z centrálního parkoviště. 
Nádhera! Sluníčko, „prašánek“, stylové bary 
přímo na sjezdovce. Krása!

Prvotní plán zněl, držet se alespoň na čas 
pohromadě. Toto se však podařilo jen do výs-

tupu z centrální lanovky. Všichni okouzleni 
počasím, okolím, přírodou a možnostmi vyrazili 
tím směrem, který uznali za vhodný a postupně 
mizeli pod jednotlivými svahy. Viděli jsme se 
pohromadě až večer. Unavení, zbití, ale plní 
zážitků a dojmů. První den na jedničku.

Večeře, pivko, „moravská prevence“ a spát. 
Druhý den měl být o mnoho náročnější. Středisko 
Zauchensee je pověstné sjezdovkou světového 
poháru ve sjezdu.

Ráno bylo počasí okořeněno hustou mlhou, 
ale neodradilo nás a po snídani jsme se vydali 
do Zauchensee. Mlha byla oponou, která se 
měla zvednout až v ten pravý okamžik, aby 
celá scenérie toho přírodního divadla patřičně 
vynikla a uchvátila. Opět nepopsatelná krása! 
Zmiňovaná sjezdovka světového poháru byla 
opravdu jen pro dobré lyžaře. Závodníci ji sjedou 
cca do dvou minut, ale nám se nepovedlo ani 
po důsledném „dopingu z moravy“ a několika 
návštěvách přírodních barů stlačit čas pod jednu 
hodinu. Tento den byl opravdu vyčerpávající.

U večeře proběhlo hlasování, zda zkusit 
jiné středisko, nebo zopakovat některé již 
navštívené. Hlasy byly téměř v rovnováze a ver-
dikt zněl následovně: „Zopakujeme Flachau a 
Zauchensee a každý si vystoupí tam, kde chce“. 
Všeobecný souhlas, spokojenost a výborná 
nálada v rámci celé výpravy dával tušit dobrý 
konec a celkově vyvedený zájezd.

Třetí den jen potvrdil tato očekávání, každý si užil 
lyžování dle svého gusta a věříme, že i do syto-
sti. Pak už jen večeře, sbalit věci a ráno odjezd 
do Čech. Díky všem, kteří se zúčastnili letošních 
Alp s VIP Clubem Inter Cars. A pro ty, kteří se 
s VIP Clubem chystají na některou z nabízených 
akcí, budiž tato stručná reportáž pozvánkou.



IC Group

CONTI SYNCHROBELT® CONTI-V MULTIRIB®

Audi/VW

Ford

GM

Kia Motors

Volvo

Audi/VW

BMW

GM

Mercedes-Benz

Nissan

ContiTech Antriebssysteme GmbH
Hannover, Germany
www.contitech.de/aftermarket

ContiTech   Rubber and plastics technology    Power Transmission Group

Anzeige OE Kompetenz ENG A4  11.03.2008  14:01 Uhr  Seite 1

 ORIGINÁLNÍ DÍLY
Nejlepší náhrada

Ozubený řemen Žebrovaný řemen



j urnal   
automobilové díly

duben 2008 13

Výsledky Inter Cars Group v roce 2007 
a naše plány na rok 2008

Informace pro Vás

Věrní čtenáři našeho časopisu již ví, že 
je pravidelně informujeme o výsledcích 
a projektech naší společnosti a to ne-
jenom na českém a slovenském trhu, ale 
i z pohledu celoevropského. Nejinak tomu 
bude i v tomto článku, ve kterém bychom 
Vám rádi přiblížili naše úspěchy, kterých 
jsme v roce 2007 dosáhli a naše plány na 
nadcházející období.

Začneme malou rekapitulací společností, které 
spadají pod pojem Inter Cars Group. Distribucí 
náhradních dílů na osobní a nákladní vozy se 
zabývají společnosti Inter Cars S.A., Inter Cars 
Ukrajina, Inter Cars Česká republika, Inter Cars 
Slovenská republika, Inter Cars Litva, Inter Cars 
Rusko a po fúzi se společností JC Auto nově In-
ter Cars Maďarsko, Inter Cars Belgie, Inter Cars 
Itálie a Inter Cars Chorvatsko. 

Výrobou a distribucí návěsů se zabývá 
společnost Feber, která je ve 100% vlastnictví 
Inter Cars S.A. Stejně je tomu v případě dvou 
továren na repasování náhradních dílů (startérů, 
alternátorů, brzdových třmenů a dílů řízení) vys-
tupujících pod jménem Lauber (dříve Eltek). Inter 
Cars tak není pouze distributorem náhradních 
dílů, ale také jejich výrobcem a výrobcem celků 
v podobě návěsů.

V současné době tedy Inter Cars Group operuje 
na území 10 evropských států a je tak územně 
největším distributorem náhradních dílů v ev-
ropském měřítku. Celkový počet poboček Inter 
Cars Group tak překročil číslo 150.

Také konsolidovaný obrat dosáhl úctyhodného 
čísla 11,7 mld. CZK v přepočtu, což představuje 
58% nárůst obratu v porovnání s rokem 2006. 
Samotný nárůst obratu IC Group před fúzí se 
společností JC Auto činil 30%.

Nejrychleji rostoucími dceřinnými společnostmi 
v rámci Inter Cars Group byli kromě společnosti 
Feber společnosti Inter Cars Slovenská repub-
lika a Inter Cars Česká republika. Ty dosáhly 
konsolidovaného růstu 65% a úrovně obratu na 
hranici 750 mil. CZK.

Se svým obratem tak Inter Cars Group 
představuje bezkonkurenčního leadera v re-
gionu střední a východní Evropy a řadí se mezi 
3 největší distributory náhradních dílů v celoev-
ropském měřítku. 

Cílem společnosti pro rok 2008 je stát se 
největším distributorem náhradních dílů v rámci 
celé Evropy, což představuje realizaci obratu za 
rok 2008 na úrovni cca 15mld CZK. Cíl je to jistě 

ambiciózní, nicméně ne nereálný, neboť k jeho 
dosažení je potřeba udržet 30% tempo růstu 
z roku 2007 a celý team Inter Cars vyvine maxi-
mální úsilí pro jeho dosažení.

Jednou z nejvýznamnějších událostí roku 2007, 
která zahýbala celým evropským aftermarke-
tem byla fúze společnosti Inter Cars S.A. se 
společností JC Auto S.A. Došlo tak ke spo-
jení nabídky nejširšího sortimentu na osobní 
vozy evropské produkce a osobní vozy asijské 
produkce a tak k vytvoření naprosto unikátní a 
bezkonkurenční nabídky na osobní vozy. 

Vytvoření takto široké nabídky ovšem nebylo 
to jediné, co fúze obou společností přinesla. 
Velmi významným prvkem bylo také propojení 
dvou velkých distribučních sítí zahrnujících pro 
IC Group nové trhy jako Maďarsko, Belgii, Itálii 
či Chorvatsko. Nezanedbatelný přínos má také 
spojení know-how obou společností. 

V neposlední řadě se musíme zmínit o cen-
trálním skladu JC Auto v Kajetánech. Svou 
polohou a řešením je předurčen k tomu, aby 
se z něj v průběhu 
roku 2008/2009 stal 
centrální sklad IC 
Group. V době, kdy 
čtete tyto řádky již 
probíhá výstavba no-
vého skladu jehož 
konečná rozloha bude 
37 000m2 s počtem 
ramp 39.

Pozice leadera na 
trhu střední a východ-
ní Evropy vyžaduje 
neustálé investice do 

zlepšování servisu a služeb, proto již v květnu 
2008 spouštíme regionální sklad ve Wroc-
lawi, který výrazně urychlí logistiku směrem na 
pobočky severních a západních Čech a umožní 
tak další plánovaný rozvoj pobočkové sítě 
v rámci Inter Cars Česká republika.

V průběhu let 2008/2009 dojde ke zbudování 
velkého centrálního skladu v maďarské 
Budapešti, který bude sloužit jako centrální sklad 
pro jižní oblast východní Evropy včetně České 
republiky a Slovenska. Tím dojde k dalšímu 
zvýšení dostupnosti zboží pro všechny české i 
slovenské zákazníky naší společnosti.

V tomto článku jsme se z kapacitních důvodů 
zaměřili pouze na ty nejpodstatnější plány 
naší společnosti. O ostatních plánech budete 
průběžně informováni na stránkách našeho 
časopisu a o řadě z nich již na stránkách tohoto 
čísla, abyste mohli společně s námi sledovat za-
jímavý vývoj českého, slovenského ale i celoev-
ropského aftermarketu.
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Stalo se 2007…
Po neúspěšném startu v České republice mění polská společnost Fota strategii a kupuje 
společnost Auto Prima.

50% podíl ve společnosti AutoCora kupuje německá společnost Stahlgruber.

Rhiag group (jehož součástí je i společnost Elit) je prodán novému vlastníku. Ten zásadně 
mění neúspěšnou strategii v Polsku, Elit PL uzavírá pobočky a orientuje se na distribu-
tory.

AD Polska je prodáno AD France. Po neshodách s novým vedením vystupují nejvýznamnější 
členové AD Polska z jeho struktury.

Auto Kelly kupuje maďarskou firmu Auto Universum a vstupuje tak na maďarský trh.

Inter Car S.A. fúzuje s JC Auto S.A. Výsledkem je Inter Cars Group operující v 10 zemích 
s konsolidovaným obratem 11,7 mld. CZK.
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Od 6.3. do 16.3. se stejně jako každý rok 
uskutečnil tradiční autosalon v Ženevě. I 
letos využila většina automobilek tuto událost 
k prezentaci nejžhavějších novinek a návštěvníci 
tak měli možnost spatřit mnoho modelů aut ve 
světové premiéře.

Asi nejlákavější novinkou pro české motori-
sty byla nová Škoda Superb. Tato elegantní 
limuzína měří na délku 4 838 mm a je tak o 35 
mm delší než jeho předchůdce, s 1 817 mm je 
o 52 mm širší, s 1 462 mm o 7 mm nižší a má 
překvapivě o 42 mm kratší rozvor náprav než 
jeho předchůdce, a to 2 761 mm.

Paleta zážehových motorů sahá od nejslabšího 
přeplňovaného motoru 1,4 TSI s výkonem 92  
kW, přes z Octavie známý čtyřválec 1,8 TSI se 
118  kW, až po silný šestiválec o objemu 3580 
cm3 a 191  kW, který se stává nejvýkonnějším 
motorem sériového modelu v historii Škody Auto. 
Superb s nejsilnější motorizací bude standardně 
dodáván se šestistupňovou dvouspojkovou 
převodovkou DSG a pohonem všech kol. Z 0 
na 100 km/h akceleruje za pouhé 6,5 s a max-
imální rychlost dosahuje magické hranice 250 
km/h. Zájemci o Superb se vznětovým motorem 
budou moci vybírat ze dvou starších motorů 1,9 
TDI PD a 2,0 TDI PD s technologií vstřikování 
čerpadlo-tryska (77  kW a 103  kW). Novinkou, 
která najde své uplatnění i v současné generaci 
Škody Octavia je motor 2,0 TDI CR, který již dis-
ponuje modernějším vstřikováním common-rail. 
Se 125 kilowaty tento „dvoulitr“ akceleruje z 0 
na 100 km/h za slušných 8,8 s, dosáhne max-

imální rychlosti 222 km/h a spotřebuje průměrně 
6l na 100 km. Oba vznětové „dvoulitry“ jsou 
standardně dodávány s filtrem pevných částic 
a šestistupňovou ručně řazenou převodovkou, 
základní 1,9 TDI má jako jediný motor v nabídce 
pouze pětistupňovou převodovku.

Nová Škoda Superb nabízí řadu zajímavých 
konstrukčních a technických řešení. Technická 
novinka „Twindoor“ značně usnadňuje přístup 
do zavazadlového prostoru a manipulaci i s 
objemnějšími předměty díky možnosti vyklopení 

buď pouze víka zavazadlového prostoru nebo 
celého víka i se zadním sklem pomocí chytrého 
a současně snadno ovladatelného mecha-
nismu. Zavazadlový prostor pojme v základním 
uspořádání o 85 litrů více než u předchozího 
modelu, tedy 565 litrů nákladu.

Další velkou technickou novinkou jsou Bi-Xeno-
nové světlomety s funkcí AFS (Adaptive Frontlight 
Systém). Tento systém automaticky přizpůsobuje 
osvětlení různým jízdním situacím, natáčejí se 
do zatáček, v závislosti na rychlosti a aktuálních 
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podmínkách jízdy mění osvětlovanou plochu a 
nabízejí různé režimy osvětlení, například pro 
město, dálnici či jízdu v dešti. Superb může být 
vybaven až devíti airbagy, novinkou je kolenní 
airbag pro řidiče a boční airbagy vzadu.
Mezi další významné novinky patří:
nové generace modelů Ford Fiesta, SUV Ford 
Kuga, Honda Accord, zcela nové modely: 
Mercedes CLC, Volkswagen Passat CC, Volvo 
XC60, BMW X6, Mercedes GLK a znovuzrozený 
Volkswagen Scirocco.



Bez dvouhmotového setrvačníku ani ránu

Už více jak 10 milionů kusů od roku 1999 a téměř 2,5 milionu kusů výrobků 
v loňském roce opustilo montážní linky výrobního závodu ZF Sachs. Řeč 
je o dvouhmotových setrvačnících. Mnozí řidiči ani neví, že je ve svém 
autě mají. Kdyby tam ale nebyly, hned by se to projevilo nejen na jízdním 
komfortu, ale i na jízdních vlastnostech vozidla.

Jakmile začal narůstat počet vznětových motorů vyvstala potřeba větší pro-
dukce dvouhmotových setrvačníků. Firma ZF na potřeby trhu pružně zarea-
govala, a tak se zároveň stala jedním z předních dodavatelů těchto dílů na trh. 
Především pak do prvovýbavy. Nezbytný vývoj, vysoká kvalita a dlouhá život-
nost těchto výrobků šly ruku v ruce. Dvouhmotový setrvačník značky Sachs 
s extrémně vysokou životností v současnosti najdeme ve více než 60 mode-
lech vozidel na celém světě.

Dvouhmotový setrvačník funguje jako 
normální setrvačník, prostě zajišťuje, 
aby motor běžel pravidelně – roztočen 
svojí kinetickou energií umožní bez 
zakolísání otáček překonat kompres-
ní zdvihy motoru, přičemž čím méně 
má motor válců, tím větší setrvačník 
potřebuje. Od normálního se liší tím, 
že jeho hlavní těžká část, je rozděle-
na na dva díly, primární a sekundární, 
které jsou vzájemně pružně spojeny 
pomocí integrovaného tlumiče. Tento 
tlumič torzních kmitů  je tvořen sa-
dou pružin a kluzných dílů, které jsou 
umístěny mezi sekundární a primár-
ní hmotou. Jeho hlavním úkolem je 
absorbovat vibrace a zajišťovat, aby 
motor běžel pravidelně. Redukce ro-
tačních kmitů snižuje nejen hlučnost 
motoru, ale šetří také celý hnací trakt 
a přispívá ke zvýšení jeho životnosti. 
Umožňuje i jízdu s vyšším komfortem, 
nízkým hlukem a vibracemi, snižuje 
emise škodlivých látek ale i spotřebu 
paliva. 

Nejsou to ovšem jen setrvačníky, kte-
ré nesou značku Sachs. Toto výrobní 
označení najdeme také na tlumičích 
pérování, u pružin, spojek či viskóz-
ních spojek ventilátorů chladící sou-
stavy. Značka Sachs patří do rodiny 
obchodní společnosti ZF Trading 
GmbH koncernu ZF. „Kromě toho pa-
tří do našeho produktového portfólia 
značky Lemförder, Boge a ZF Parts,“ 
říká šéf českého zastoupení ZF Tra-
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ding GmbH Jiří Kropáček a zdů-
razňuje, že o kvalitě výrobků všech 
těchto značek mnohé vypovídá i fakt, 
že přibližně 80 procent veškeré pro-
dukce jde do prvovýbavy. Uplatňují 
se především u aut střední a vyšší tří-
dy renomovaných automobilek jako 
je například Ford, Mercedes, BMW 
či VW. Najdeme je tedy i ve vozi-
dlech našeho největšího producenta 
– Škoda Auto. Díly se používají nejen 
u osobních a dodávkových vozidel  
ale i u nákladních,  traktorů, staveb-
ních a speciálních strojů. 

Není bez zajímavosti, že v osobním 
vozidle může být až 70 různých pro-
duktů ZF Lemförder (klouby kol, 
spojovací tyče řízení, příčná ramena, 
výkyvné vzpěry a díly uložení). Tyto 
komponenty mají rozhodující vliv ne-
jen na spolehlivost a jízdní komfort, 
ale důležitou roli hrají i z hlediska bez-
pečnosti jízdy. 
Pryžokovové díly Boge jsou rovněž 
důležitými konstrukčními prvky ve vo-
zidlech. Pod značkou ZF Parts se za-
se dodávají vysoce kvalitní převodky 
řízení a čerpadla posilovače řízení pro 
osobní a lehká užitková vozidla. 

U všech vyráběných komponentů je 
zaručena stejná kvalita, bezpečnost a 
funkční vlastnosti jako u nových dílů 
pro prvovýbavu. Vedle kvality výrobků 
hraje u ZF Trading tradičně důležitou 
roli také kvalita servisu. Dobrý servis 
a z něj vyplývající vysoká spokojenost 
zákazníků přispěly v minulosti znač-
nou měrou k úspěchům společnosti.
„ZF Trading GmbH rozšiřuje svůj pro-
gram produktů každoročně v průmě-
ru o šest procent. V současnosti má 
tedy k dispozici přibližně 32 000 vý-
robků již zmiňovaných značek,“ do-
dává Jiří Kropáček. 
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Letní pneumatiky a disky - aktuální nabídka

Nadcházející sezóna letních pneumatik se nese 
ve znamení jak již známých a oblíbených dezénů, 
tak i  zajímavých novinek řady značek, které jsou 
v nabídce společnosti Inter Cars. 
S novinkami přicházejí zejména značky Conti-
nental, Uniroyal, Barum, Michelin a Falken.
Continental uvádí na trh pneumatiku Sport Con-
tact 3. Asymetrický dezén, který zajišťuje kratší 
brzdnou dráhu je doplněn novým tvarem drážek 
pro zabránění aquaplaningu. Další novinka - 
Premium Contact 2,  se vyrábí v nejběžnějších 
rozměrech a poskytuje vašim vozům bezpečnou 
a tichou jízdu díky inovovaným 3D drážkám.
Uniroyal přichází s novou kvalitní sportovní 
pneumatikou Rain Sport 2, která má oproti své 
předchůdkyni Rain Sport 1 kratší brzdnou dráhu 
jak na suché, tak i na mokré vozovce a taktéž 
výrazně lepší ochranu proti aquaplaningu.
Na českém trhu velmi populární Barum nabízí 
v této sezóně svůj první asymetrický dezén Bra-
vuris 2, který přispívá k nižší hladině hluku a ke 
zvýšení přilnavosti na vlhké vozovce.
Společnost Michelin má dvě novinky, pneu-

matiku Energy Saver a Agilis. Energy Saver je 
určena pro vozy nižší a nižší střední třídy. Vyrábí 
se ve dvou odlišných dezénech a je nástupkyní 
populární Energy E3A. Energy Saver je pneuma-
tika, se kterou šetříte peníze i životní prostředí. 
Předností je zejména nižší spotřeba paliva a 
nadstandardní kilometrová životnost. Nová 
Michelin Agilis je zkonstruována pro lehká nák-
ladní vozidla tak, aby splňovala požadavky na 
bezpečnější a ekonomičtější provoz.
Falken nabízí vysoce výkonnou pneumatiku  
FK 452, která je nástupkyní FK 451. Vyniká zej-
ména precizní stabilitou a vysokým podílem si-
lika směsi. Je vhodná zejména pro tunning.
Připravili jsme pro vás novinky nejen v sortimen-
tu pneumatik, ale také v sortimentu disků od 
výrobců RIAL, ALUTEC, AUTEC, DOTZ a  O-Z.
Nejběžnější rozměry pneumatik jsou pro vás 
dostupné přímo na našich pobočkách. Ostatní 
sortiment je vám k dispozici v dostatečném 
množství v našich skladech ve Varšavě a Ka-
tovicích, které jsou každodenně doplňovány 
přímo ze skladů jednotlivých výrobců.

Prodejní tip

LETNÍ PNEUMATIKy  
– NAše komPletNí NAbíDkA:

§ Nejnižší ceny na českém a slovenském trhu. 
§ Žádné objednací limity. 
§ Rychlá logistika a dodávka během několika  
 hodin zdarma – každá pobočka je vybavena  
 skladem těch nejběžnějších profilů, které jsou  
 k dodání okamžitě. Ostatní používané   
 profily, které jsou k dispozici na našich  
 centrálních skladech, jsou k dodání do  
 24 hodin.  
§ K pneumatikám nabízíme širokou paletu  
 ocelových i  hliníkových disků, vyvažovacích  
 závaží, dílenského nářadí a servisních zařízení. 
§ Za obrat v pneumatikách se přičítají standardní  
 VIP body, díky  kterým se můžete stát členem  
 VIP Clubu Inter Cars a jet s námi na safari do  
 rovníkové Afriky, do Egypta, na lyžování do Alp  
 nebo se zúčastnit golfové akademie. 
§ Obratem zrealizovaným v pneumatikách  
 můžete jednoduše splnit obratový limit pro  
 přisouzení vyšší slevové skupiny, a tak získat  
 lepší ceny na kompletní sortiment z nabídky  
 Inter Cars.
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Objednací číslo Rozměr Značka Profil LI/SI* Cena
Cena do 
30. 4. 2008

165/70R13 LOB 79T BRIL 165/70 R 13 Barum Brillantis 79 T 642,- 617,-

165/70R13 LOKL 79T VIA 165/70 R 13 Kleber Viaxer 79 T 657,-

165/70R13 LOGO 79T DUR 165/70 R 13 Goodyear DuraGrip 79 T 893,-

165/70R14 LOM 81T ENERGYS 165/70 R 14 Michelin Energy Saver 81 T 1 126,- 1 062,-

165/70R14 LOFA 81T SN828 165/70 R 14 Falken SN-828 81 T 822,- 762,-

195/65R15 LOGO 91H EXC 195/65 R 15 Goodyear Excellence 91 H 1 336,- 1 271,-

195/65R15 LOKL 91H DHP2 195/65 R 15 Kleber Dynaxer HP2 91 H 1 077,- 1 035,-

195/65R15 LOB 91H BRAV 195/65 R 15 Barum Bravuris 91 H 1 077,- 1 035,-
Uvedené ceny jsou maloobchodní v Kč bez DPH.  Změna cen vyhrazena.                    *LI - index zátěže, SI - index rychlosti

michelin
Agilis

Uniroyal Rain 
Sport 2

michelin Agilis 
Camping

michelin energy 
Saver

barum 
bravuris 2

Falken
Fk-07e

Conti Premium 
Contact 2

Conti Sport 
Contact 3

Rial
Flair Cup

Alutec
Helix

Alutec
Stratos

Rial
Como

Příklady z nabídky pneumatik a alu disků
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Motoristy projíždějící malou, ale hlavně kouzel-
nou a pověstmi opředenou vesničkou Krásno 
nad Kysucou by ani nenapadlo, že z garáže 
„chlapíka,“ kterého mnozí neznají pod jiným 
jménem než „Peťo,“ může vzniknout vyhledávaný 
a prosperující servis. 
Pan Poláček, jeden z významných zákazníků 
žilinské pobočky Inter Cars SR, nám odpověděl 
na několik otázek jak začínal, a také jak se dostal 
ke spolupráci s firmou Inter Cars.

Pane Poláčku, kdy jste začal rozbíhat Váš 
servis?
Servis jsme otevřeli zhruba před pěti lety 
a zanedlouho na to jsme společně s mým 
společníkem, panem Jánem Capekem, otevřeli 
i maloobchodní prodejnu. Do té doby jsme au-
tomobily opravovali jen tak v garáži, ale tak asi 
začínala většina servisů.

Co bylo impulsem k tomu, abyste navázali kon-
takt s firmou Inter Cars SR?
Logo firmy Inter Cars pro nás nebylo neznámé 
už od začátku našeho podnikání, protože sídlíme 
blízko polských hranic. K významnější spolupráci 
s polským Inter Cars jsme se ale nikdy nedostali. 
Spolupracovali jsme s více firmami s větším či 
menším úspěchem. Pro spolupráci s firmou In-
ter Cars SK jsme se rozhodli přibližně před osmi 
měsíci a to z důvodu, že jsme hledali opravdu 
silného partnera, který by byl schopný uspokojit 
naše přání v co nejširší míře. Dalším impulsem 
byla šířka sortimentu.

Hledali jste silného partnera, v čem vidíte sílu 
firmy Inter Cars?
Firma Inter Cars má širokou nabídku sortimentu 
i výrobců. Většinou se přitom jedná o zboží od 
renomovaných výrobců. Ze začátku jsem byl 
dost skeptický hlavně co se slibovaných služeb 
týká, ale byl jsem příjemně překvapen krátkou 
lhůtou dodání zboží, což je pro servis velmi 
důležité. Samozřejmě „Murphyho zákony“ platí i 
v tomto případě. Chyba může nastat všude a líbí 
se mi, že operátoři a obchodní zástupci žilinské 
pobočky IC jsou schopni a hlavně ochotni 
problém řešit rychle a operativně. Pro servis je 
výhodou i možnost zabezpečení servisního vy-
bavení, tato nabídka se stala ještě zajímavější po 
sloučení firmy Inter Cars a JC Auto.

Podle této odpovědi předpokládám, že asi chy-
státe rozšíření nebo obnovu zařízení servisu?
Co se týká zařízení a vybavení servisu, je zde 
vždy co zlepšovat. Člověk, pro kterého je tato 
práce i koníčkem, by na tyto účely dokázal vy-
dat opravdu mnoho peněz. Využili jsme už i další 
zajímavou nabídku od Inter Cars, a to různé bo-
nusové a dotační programy, předpokládám, že 
to nebyl náš poslední krok v tomto směru.

Zdá se mi to, nebo se opravdu nehodláte spokojit 
s momentálním stavem? Otevřeli jste servis, což 
dá v dnešní době určitě pořádně zabrat, zaned-
louho na to jste měli mnoho práce s otevřením 
prodejny. Jaké máte plány do budoucna?
Samozřejmě nemáme v úmyslu stagnovat. Dnes 
to ani není možné. V budoucnu chceme doplnit 
vybavení servisu, kde máme opět možnost 
využít nabídku Inter Cars. V plánu máme i 
otevření dalšího provozu, ale to je zatím hudba 
budoucnosti.

Při pohledu na parkoviště je jasné, že o práci 
nemáte nouzi a už podle SPZ aut je zřejmé, že 
vaše klientela není jen místní.
To máte pravdu. Práce je naštěstí dost a zákaz-
níci si k nám zvykli jezdit i z jiných okresů. Někdy 
to dá pořádně zabrat všem vyhovět.

Čemu připisujete takovou důvěru ze strany 
zákazníků?
K tomu se můžu těžko vyjádřit, na to se zeptejte 
zákazníků. Ale je to asi tím, že se snažíme, aby 
zákazník odjížděl vždy maximálně spokojený. 
Neodmítneme nikoho v nouzi ani o víkendu a co 
se týká použitých dílů, pracujeme se značkovými 
díly, což nám zaručuje minimum reklamací. Asi 
proto se na nás zákazníci obracejí s důvěrou. 
Základní krok k zisku důvěry je nezklamat a us-
pokojit zákazníka. To je naším mottem.

Ve vstupních prostorách do prodejny visí obrazy 
sportovních aut, a také na parkovišti jsem si 
nemohl nevšimnout několika skutečných spor-
tovních aut. Jste jejich fanouškem?
Samozřejmě, spolu s mým společníkem panem 
Capekem se automobily nejen živíme, ale také 
jimi žijeme. Je to v nás od mala, hlavně ty spor-
tovní jsou naše hobby.

Jezdíte i nějaké závody?
Pokud myslíte oficiálně, tak to ne.

Jak jste to myslel „oficiálně“?
To raději nerozvádějme, někdo by mohl být 
domýšlivý (smích). Ale když zmiňujete závody, 
napadla mě další věc, která mě u Inter Cars zau-
jala, a to je možnost stát se členem VIP Clubu. 
Z možností, které VIP Club nabízí nás nejvíc 
potěšil Autoslalom. Potenciál na splnění pod-
mínek účasti na této akci máme, takže se už teď 
nemůžeme dočkat.

Děkuji za rozhovor

Představení zákazníka
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Když už někdy nevíte kudy kam, tak použijete 
vypouštěcí ventil, abyste se nemuseli rozběhnout 
hlavou proti zdi. Někdo má rodinu, své blízké, 
kteří jsou víc než „touha kámo“, a někdo má 
přítele. Dnes vám jednoho z nich představím, 
nenápadného a skromného kluka z dílny. Náš 
obchoďák mu neřekne jinak než Majo. To asi pro-
to, že my „ostravaci“ tak rádi zkracujem. Proč? 
Bo není čas! Tak vážně, jmenuje se Marián a po 
vyučení měl to štěstí, že se dostal do rukou mis-
trovi s velkým M. Nebudem jmenovat, protože 
mu konec konců zdrhnul, ale vzpomíná jen v 
dobrém. Na školu, kterou dostal a na citovku s 
jakou si zamiloval dieslové agregáty. A protože 
se u mistra makalo na kvalitu, tak se i náš Marián 
vydal cestou prvotřídní diagnostiky od Bosche a 
Delphi. Před třemi lety, když na Ostravsku začal 
operovat Inter Cars, si málem uhnal schízu. 
Mám se s nimi dát do holportu nebo nemám? 
Vydrží ti čtyři blázni ten konkurenční tlačák nebo 
ne? Budou mi umět dodat vše potřebné nebo 
mně lakují? Přiznává bez mučení, že to vůbec 

nebylo lehké rozhodování. Konkurence šířila vlny 
a sem tam přidala i nějakou paranoiu, čert se v 
tom vyznej. Pro malý servis těžké rozhodování, 
jestli se vydat všanc novému obchoďákovi. 
A vydal! Dnes už mají za sebou nemalý kus 
společné cesty a my všichni jsme rádi, že nám 
důvěru dal, šanci dokázat, že to nezkazíme. My 
řešíme objednávání dílů a Marián opravy. My 
řešíme upgrady diagnostiky a Marian si trénuje 
šedou kůru mozkovou s prekérními závadami. 

Loni na podzim se přestěhoval do nových pros-
tor, vyřešil nedostatek místa, vybral si šikovného 
parťáka a oba makají na autech svých fleetových 
zákazníků. Ale taky na sobě. Aby jim neuniknul 
puls doby. Nová auta jsou více o elektronice 
a taky tak nějak křehčí, takže je třeba být ve 
střehu. Oba kluci nikdy nevynechají příležitost 
zúčastnit se školení, která Inter Cars pořádá. 
Kdybych použil terminologii módní policie, tak 
bych řekl, že jsou „trendy“. Jdou s dobou a 
studují všechny dostupné materiály. Nechtějí 
vypadnout z rozjetého vlaku inovací. A tak 
není divu, že se těší na školení o vstřikování 
nafty, které proběhne v režii naší společnosti a 
výrobce zmiňovaných systému - firmy BOSCH. 
Ale ať to není jen o práci. Ač se Marián nikdy 
nepídil po zvláštních výhodách pro sebe, tak 
právě tou soustředěnou spolupráci, hlavně s 
našim obchoďákem Radkem se stal jedním 
ze zakladatelů klubu víajpáků. Právě v těchto 
dnech posílá svého parťáka Aleše do Turecka. 
Lyžovačku v Alpách si nechává pravidelně pro 
sebe. A rafty ve Slovinsku jsme absolvovali 
spolu. Na kanoi se udělal jenom jednou. Jinak 
na amatéra slušný výkon, ne? Od našeho Radka 
vím, že se spolu s Mariánem schází při oslavách 
narozenin, ugrilují nějaké proteiny a dají si pivko. 
No a řekněte sami, není to ten nejlepší lék na  
stresy dnešní bláznivé doby? Tak jen houšť a 
více zákazníků - přátel jako je Marián a nebu-
deme muset hlavou proti zdi. Díky za spolupráci 
Mariáne a Aleši, díky za důvěru, která na začátku 
tolik pomohla.





Náhradní díly Delphi

Náhradní díly značky Delphi není třeba 
dlouze představovat. Výrobce Delphi operuje 
v současné době ve 159 továrnách po celém 
světě a nejen proto se řadí mezi největší 
globální dodavatele automobilových náhrad-
ních dílů. Svou pozici na trhu si vybudoval 
především díky široké nabídce dílů, integrova- 
ných systémů a modulů, které dokáží plnit 
náročné požadavky současného trhu a vyho-
vují širokému spektru zákazníků. Zároveň se 
úzce specializuje na vývoj vhodných  tech-
nologií zaměřených na vyšší bezpečnost, 
přičemž tento cíl sám výrobce řadí mezi hlavní 
hodnoty společnosti. 
Společnost Inter Cars nabízí svým zákazníkům 
široké portfolio náhradních dílů Delphi, které 
lze zjednodušeně rozdělit na brzdové sestavy, 
tlumiče pérování, díly řízení a zavěšení, diag-
nostiku a ostatní.
V tomto vydání IC Journalu jsme pro vás 
připravili novou akci nazvanou 4 x 4. Akce 

je motivována brandovou kampaní, která 
je v měsíci květnu věnována právě značce 
Delphi. Pod tímto článkem naleznete konk-
rétní produkty, kterých se tato akce týká. Tab-
ulka je rozdělena do 4 částí a to na tlumiče 
pérování, brzdové kotouče (cena za 2 ks), 
sady brzdových destiček a díly řízení, každá 
tato část obsahuje 4 náhradní díly (z toho 
název 4 x 4). V pravé části tabulky naleznete 
vždy jejich vhodnou aplikaci.
Cílem této akce je upozornit vás na rozsah 
naší nabídky Delphi a především na zajímavé 
ceny s touto nabídkou spojené. Ty se stanou 
ještě zajímavějšími v případě, že dosáhnete 
na některý z obratových bonusů uvedených 
pod tabulkou. Podmínkou dosažení obra-
tového bonusu v této kampani je nákup ne-
omezeného počtu 16ti vybraných náhradních 
dílů značky Delphi, které jsou obsaženy v 
tabulce pod textem a to v celkové hodnotě  
10 000,- Kč pro dosažení bonusu 5 %, v cel-

kové hodnotě 15 000,- Kč pro dosažení bonu-
su 7 % a v celkové hodnotě 20 000,-  Kč pro 
dosažení bonusu 10 %. Všechny částky jsou 
uváděny bez DPH a vztahují se pouze k reali-
zovanému nákupu vybraných 16ti položek za 
měsíc květen a to v nákupních cenách záka-
zníka.

V souvislosti s rozšířením naší spolupráce 
se značkou Delphi bychom vás rádi upo-
zornili na fakt, že touto akcí vaše výhody při 
nákupu Delphi náhradních dílů u společnosti 
Inter Cars nekončí. Po celý rok budou or-
ganizovány kampaně a výhodné nabídky, o 
kterých budete informováni na pobočkách 
případně prostřednictvím obchodních zástup-
ců společnosti Inter Cars.

Květnová nabídka DELPHI - Akce 4 x 4
Objednací číslo Popis zboží Cena Aplikace

DG 7800 Tlumiče pérování, přední osa - teleskopické pérování 1 290,- Škoda Octavia / Audi A3 / VW Bora, Golf, New Beetle /  SEAT Leon, Toledo

DG 3910 Tlumiče pérování, zadní osa - uchycení pod okem, horní kolík 1 190,- Škoda Octavia / Audi A3 / VW Bora, Golf, New Beetle /  SEAT Leon, Toledo

DG 9074 Tlumiče pérování, přední osa - teleskopické pérování 990,- Škoda Fabia / Audi A2 / VW Polo 

DG 9075 Tlumiče pérování, zadní osa - uchycení pod okem, horní kolík 790,- Škoda Fabia / VW Polo / Seat Cordoba

BG2982 Brzdový kotouč - větráno, 4 díry (Ø 239 mm) 1 169,- VW Fox, Lupo, Polo / Seat Arosa

BG3034 Brzdový kotouč - plný, 5 děr (Ø 232 mm) 1 129,-
Škoda Octavia, Fabia / Audi A2, A3, TT / VW Bora, Golf, New Beetle, 
Polo /  Seat Leon, Toledo, Cordoba, Ibiza

BG3036 Brzdový kotouč - větráno, 5 děr (Ø 280 mm) 1 599,- Škoda Octavia / Audi A3 / VW Bora, Golf, New Beetle / Seat Leon, Toledo

BG3208 Brzdový kotouč - větráno, 5 děr (Ø 256 mm) 1 499,-
Škoda Octavia, Fabia, Roomster / Audi A2, A3 / VW Bora, Fox, Golf, 
Polo / Seat Leon, Toledo, Cordoba, Ibiza

LP0250/S Sada brzdových destiček - závit M8x21.0x1.25   (114,8 x 60,3 x 17,2) 349,- Škoda Favorit / Ford Sierra

LP1601 Sada brzdových destiček (141,6 x 50,3 x 16,5) 699,- Škoda Fabia / VW Fox, Lupo, Polo / Seat Arosa

LP1436 Sada brzdových destiček (146 x 54,6 x 19,5) 795,-
Škoda Octavia, Fabia, Roomster / Audi A3 / VW Bora, Fox, Golf, New 
Beetle / Seat Leon, Toledo, Cordoba, Ibiza, Altea

LP565 Sada brzdových destiček, závit M8x21.0x1.25 (86,98 x 53 x 17) 529,-

Škoda Octavia, Fabia, Roomster, Superb / Audi  A2, A3, A4, A6, A8, 
TT /  VW Bora, EOS, Golf, Lupo, New Beetle, Passat, Polo  /  Seat 
Leon, Toledo, Arosa, Ibiza, Cordoba / Renault Avantime, Clio, Espace, 
Megane

TC1086 Vzpěra, stabilizátor - přední osa, závit M10x1.5 449,- Škoda Fabia / Audi A2 / VW Polo / Seat Cordoba, Ibiza

TC2026 Vzpěra, stabilizátor - přední osa, závit M10x1.5 (145 x 38 x 54) 309,-
Škoda Octavia / Audi  A3 / VW Bora, Golf, New Beetle / Seat Leon, 
Toledo

TA2001 Táhlo řízení boční (bez konc.) vnější závit M14x1.5  (340 x 37 x 37) 389,-
Škoda Octavia / Audi  A3 / VW Bora, Golf, New Beetle / Seat Leon, 
Toledo

TC1300KIT
Sada na opravy - příčné závěsné rameno - přední osa Sada obsahu-
je:  TA1583, TC 801, TC802, TC772, TC773, TC769,  TC770, TC768, 
TC929, TC930 (celkem 12 ks)

11 550,- Audi A4, A4 Avant / VW Passat, Passat Variant

Dosažený bonus při nákupu 16ti výše uvedených Delphi náhradních dílů za měsíc květen: 
- nákup přes 10 000 Kč = 5%;  - přes 15 000 Kč = 7%;  - přes 20 000 Kč = 10%

Bonus je počítán z celkového nákupu 16ti výše uvedených položek v Delphi za květen a to v nákupních cenách zákazníka.
Termín akce: 1. 5. 2008 -  31. 5. 2008

Uvedené ceny jsou maloobchodní v Kč bez DPH. Změna cen vyhrazena. Pozn.:  Cena  brzdových kotoučů je za 2 ks.

Prodejní tip
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4max

Maximum výhod pro majitele osobních  
                             a nákladních automobilů

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

Vzor obj. čísla: 4901-03-0001E

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

Vzor obj. čísla: 4910-01-0006E

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

Vzor obj. čísla: 0602-01-0004E

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

Vzor obj. čísla: 4301-10-0009E

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

Vzor obj. čísla: 4708-10-0001E

8. Autobaterie
Prověřená kvalita za zajímavé ceny.

Vzor obj. čísla: 0608-03-1001E

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

Vzor obj. čísla: 4703-03-4087E

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

Vzor obj. čísla: 4204-00-1763E

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

Vzor obj. čísla:4708-11-0001E

4. Stěrače 
Listy stěračů  4max eco line jsou 
vyráběny z nejkvalitnější pryže a 
jsou nabízeny ve všech velikostech. 
Dostupná je také široká nabídka 
sad adaptérů. Modely: standardní a 
spojlerové
Vzor obj. čísla: 5903-08-0003E

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

Vzor obj. čísla: 0220-01-0003E

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

Vzor obj. čísla: 0211-04-05429E

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

Vzor obj. čísla: 5206-02-0001E

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

Vzor obj. čísla: 4302-07-3039E

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

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

Vzor obj. čísla: 4708-12-1331E
                       2103-02-0001E

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

Vzor obj. čísla: 4908-01-0882E

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

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

Vzor obj. čísla: 5211-02-1101E

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

Vzor obj. čísla: 4708-06-0002E

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

Vzor obj. čísla: 5201-01-0210E

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

Vzor obj. čísla: 0212-01-0117E

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

Vzor obj. čísla: 0608-04-0311E
                       0608-05-0001E

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

Vzor obj. čísla: 0206-01-0005E

19. Autobaterie
Osvědčená kvalita a zajímavá cena.

Vzor obj. čísla: 0608-03-0005E

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

Vzor obj. čísla: 5401-05-0005E

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

Vzor obj. čísla: 0220-07-0019E

22. Karosářské díly
Široká nabídka dílů pro opravy 
karosérií.

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

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

Vzor obj. čísla: 2001-01-0005E

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

Vzor obj. čísla: 1201-00-0002E

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

Vzor obj. čísla: 1601-00-0001E

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

Vzor obj. čísla: 4302-09-0445E

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

Vzor obj. čísla: 4910-01-0068E

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

Vzor obj. čísla: 0218-01-0280E

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

Vzor obj. čísla: 5201-01-0874E

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

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

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

Vzor obj. čísla: 5903-08-0014E

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

Vzor obj. čísla: 5002-03-0009E

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

Vzor obj. čísla: 5404-13-0002E

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

Vzor obj. čísla: 4506-01-0002E

sortiment pro osobní automobily sortiment pro nákladní automobily
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„Zítra nebo za polovinu!“  

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
Praha III, Dopraváků 749/3, 182 00 Praha 8, 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

termín akce: 1.4. - 31.5.2008

Akce se vztahuje pouze na produkty dostupné na aftermarketu, tzn. že je výrobek katalogizovaný 
v TecDocu nebo IC Katalogu.

Projekt “Domůvek na půli cesty”
V termínu od 1.4. - 30.4.2008 při koupi jakýchkoliv brzdových desek pro osobní automobily 
zároveň přispějete 1,- Kč na projekt „Domůvek na půli cesty“. Celá fi nanční částka získaná 
z této akce je určena na pronájem bytu ve Strážnici, který bude určen dětem opouštějícím 
dětský domov po dovršení plnoletosti.

Pokud vám nebudeme schopni 
dodat vámi vybrané brzdové 
desky nebo odpovídající 
záměnu do druhého dne, pak 
získáte toto zboží za polovinu 
maloobchodní ceny!

Máme skladem brzdové desky 
na jakýkoliv osobní automobil!

Nevěříte? Tak nás vyzkoušejte!

Letak A4 InterCars - Akce Duben 1   1 19.3.2008   12:31:26

Akce se vztahuje vždy pouze na jednu sadu daného typu brzdových desek.



e 01/04 - 30/04/2008 e 01/05 - 31/05/2008

produkty Hella + Behr

za 10 000 Kč 
a získejte zdarma
diodovou lampu nebo montérky IC !

Podmínkou obdržení uvedeného dárku je zakoupení sortimentu uvedené značky minimálně v dané hodnotě, která je bez DPH a v uvedeném termínu. Každý zákazník má při splnění pod-
mínky akce nárok pouze na jeden vybraný bonus. Dárek bude předán po ukončení a vyhodnocení akce. Právo na změnu ceny je vyhrazeno. Akce se nevztahuje na zákazníky, kteří mají na 
tyto produkty uzavřeny speciální podmínky. Více informací o této akci obdržíte na jakékoliv pobočce Inter Cars.

produkty Sachs

za 20 000 Kč 
a získejte zdarma
selátko !

produkty JC a JC Premium

za 15 000 Kč 
a získejte zdarma
diodovou lampu nebo montérky IC !

produkty Toptul a Profitool

za 20 000 Kč 
a získejte zdarma
sadu plochých očkových klíčů !

produkty Delphi

za 15 000 Kč 
a získejte zdarma
předplatné časopisu Playboy nebo sadu 
poklepových nástrojů !

produkty VAT + Shell 

+ Castrol + Filtron

za 15 000 Kč 
a získejte zdarma
předplatné časopisu Playboy nebo sadu 
poklepových nástrojů !

Nakupte v dubnu... Nakupte v květnu...



01/05 - 31/05/2008 e 01/06 - 30/06/2008

Podmínkou obdržení uvedeného dárku je zakoupení sortimentu uvedené značky minimálně v dané hodnotě, která je bez DPH a v uvedeném termínu. Každý zákazník má při splnění pod-
mínky akce nárok pouze na jeden vybraný bonus. Dárek bude předán po ukončení a vyhodnocení akce. Právo na změnu ceny je vyhrazeno. Akce se nevztahuje na zákazníky, kteří mají na 
tyto produkty uzavřeny speciální podmínky. Více informací o této akci obdržíte na jakékoliv pobočce Inter Cars.

produkty Toptul a Profitool

za 20 000 Kč 
a získejte zdarma
sadu plochých očkových klíčů !

produkty Delphi

za 15 000 Kč 
a získejte zdarma
předplatné časopisu Playboy nebo sadu 
poklepových nástrojů !

produkty VAT + Shell 

+ Castrol + Filtron

za 15 000 Kč 
a získejte zdarma
předplatné časopisu Playboy nebo sadu 
poklepových nástrojů !

produkty EVR

za 15 000 Kč 
a získejte zdarma
2 soudky piva nebo otočnou ráčnu !

produkty TRW

za 15 000 Kč 
a získejte zdarma
2 soudky piva nebo otočnou ráčnu !

produkty Magnum, Kashiyama, 

Kanaco, Yamato, 555, Pascal

za 15 000 Kč 
a získejte zdarma
nastavitelný maticový klíč !

Nakupte v květnu... Nakupte v červnu...



Egon von RUVILLE GmbH
Billbrookdeich 112 • 22113 Hamburg • Germany
Tel.: +49 40 73344-0 • Fax:  +49 40 73344-199
info@ruville.de • www.ruville.de



Stejně jako v minulém roce i 
letos jsme pro dětský domov 
ve Strážnici, nad kterým má 
společnost Inter Cars již přes 
dva roky patronát, připravili pro-
jekt v rámci IC Kalendáře s náz-
vem “Domůvek na půli cesty.” 

Cílem tohoto projektu bylo a je získat finanční 
prostředky na pořízení - pronájem malého bytu 
přímo ve Strážnici. Byt je určen pro nejstarší děti, 
které již nemohou v domově zůstat, protože 
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IC Family

Domůvek na půli cesty - podpořte správný projekt

dovršily 18 let a v případě, že už nestudují musí 
domov opustit. Díky tomuto projektu mohou 
zůstat nablízku “svým” nejbližším a dostat tak 
pomocnou ruku v době, kdy to nejvíce potřebují, 
což je postavení se na vlastní nohy.

Jak už víte, projekt se koná v rámci produktové 
kampaně IC Kalendář a to v dubnu 2008, což 
znamená, že i letos budete mít delší příležitost 
a šanci podpořit se společností Inter Cars 
“správnou věc,” kterou je právě pomoc člověku v 

době, kdy to potřebuje nejvíce. Jedná se o to, že 
z každého nákupu jakýchkoliv brzdových desek 
pro osobní automobily v daném termínu nejen, 
že získáte 10 % finanční bonus, ale zároveň i 
přispějete 1,- Kč na projekt “Domůvek na půli 
cesty.” Celá finanční částka získaná z této akce 
je určena na zmiňovaný pronájem bytu.

Nyní už nezbývá nic jiného, než jít do toho...

Více najdete na str.........

Tak už nám pomalu, ale jistě končí zima a začíná 
jaro. Nepředbíhejme ale a  pojďme se ve zkratce 
podívat na to, co se během mrazivých měsíců 
dělo a nedělo v Domůvku ve Strážnici.

Začneme na konci ledna a moudří už vědí, že je to 
doba pololetního vysvědčení a ve Strážnici tomu 
nebylo jinak. Letos dopadlo vysvědčení více než 
dobře, pro některé dokonce výborně. Celkem 
třikrát samé jedničky a co je nejhlavnější nebyla 
žádná pětka, to samozřejmě nejvíce potěšilo, no 
koho jiného než tety. Tak se i trošičku slavilo a 
rozdávaly se sladké odměny. 

O jarních prázdninách skupinka dětí vyrazila s 
tetami na hory, a to přímo do Beskyd - Horní 

Domůvek a zimní radovánky – aneb co je nového

Bečvy, zdokonalit se v lyžařském umění a 
trochu pozlobit tety také mimo Domůvek. 
Každý si sbalil svých pár švestiček a hurá za 
dobrodružstvím. Sněhu bylo dostatek, sluníčko 
se na mladé lyžaře také párkrát usmálo a hlavně 
se všichni vrátili v pořádku a bez zlomených 
kostí (v minulém roce tomu bylo trochu jinak...). 
Hodnocení letošních hor tedy bylo hodně vys-
oké. Největší událostí, která se na horách stala 
byla ta, že se malá Sanny (8 let) naučila během 
tak krátké chvíle moc hezky lyžovat a na konci 
hor už odjížděla domů ne bojácná holčička jako 
na začátku, ale zkušená lyžařka! Ti co nejeli na 
hory mohli prázdniny strávit u příbuzných nebo 
zůstali s tetami v Domůvku, což je minimálně 
záruka dobré zábavy.

Dále proběhly v Domůvku i nějaké ty narozen-
iny a tímto všem oslavencům blahopřejeme a 
všichni se už moc těšíme na další skvělé zážitky 
s Vámi, které vždy opravdu stojí za to!

Nakonec bychom chtěli poděkovat našemu 
obchodnímu partnerovi - firmě OSRAM za její 
podporu Domůvku i na začátku roku 2008, a 
to předáním daru v podobě velkého ledního 
medvěda v životní velikosti a dalších několika ma-
linkých medvídků. Děti byly nadšené a medvěda 
si moc oblíbily a stal se z něj takový malý maskot 
Domůvku. Ještě jednou děkujeme.

Už se na Vás těšíme v dalším vydání IC Journalu, 
u dalších zážitků a společných akcí s IC Family!
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Nejširší nabídka dílů pro japonská a korejská 
vozidla
§  více než 68 000 položek mechanických dílů,  
 motorových částí i originálních karosářských dílů

Originální díly za skvělou cenu
§  originální díly vyráběné přímo v Japonsku a Koreji
§  dodávky do prvovýroby japonských 
 a korejských automobilek
§  díly pro korejská vozidla jsou nabízená i v  
 dealerské síti
§  originální díly za mnohem nižší cenu

Vlastní brandy za ještě příznivější ceny
§  levnější alternativy k nabízeným originálním  

 dílům ve srovnatelné kvalitě vyráběné přímo pro  
 nás v Koreji, Číně a Taiwanu
§  10ti letá zkušenost s vlastními brandy
§  vlastní značky JC, JC Premium (mechanické  
 díly), Yamato (díly řízení), Magnum Technology  
 (tlumiče a pružiny), Kanaco (sady ložisek do kol)  
 a Pascal (homokinetické klouby)

Vlastní laboratoř na testování náhradních dílů
§  certifikovaná laboratoř pro vstupní kontroly  
 veškerého nově zaváděného sortimentu
§  na trh je se zavádí vždy jen prověřené kvalitní zboží

Dostupnost
§  veškerý běžný sortiment je ihned k dispozici na  

 pobočkách Inter Cars
§  málo frekventovaný sortiment je dostupný z  
 centrálního skladu do druhého dne
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Společnost Inter Cars díky fůzi s JC Auto rozšířila 
svou nabídku o další značky z kategorie privát-
ních. Zároveň má tímto krokem možnost využít 
bohatou 10ti letou zkušenost v oblasti vlastních 
brandů. Společnost JC Auto začala již v roce 
1997 prodávat první vlastní značku, tehdy ještě 
pod označením JC. Další krátce na to násle-
dovaly - jednalo se o díly řízení YAMATO, tlumiče 
a pružiny Magnum Technology, sady ložisek KA-
NACO, homokinetické klouby PASCAL, servisní 
zařízení PROFITOOL.

Poslední privátní značkou je JC Premium. Již z 
názvu je patrné, že se jedná o prémiovou značku 
JC Auto, kdy za zajímavou cenu vždy obdržíte 
vysokou kvalitu. O kvalitě jistě svědčí i to, že do-
davateli produktů obsažených v sadách JC Pre-
mium jsou mimo jiné firmy NKK, Valeo, EXEDY, 
SUN, MITSUBOSHI, GMB nebo Koyo.  

TRW – Lucas - brzdy, spojky, řidítka a další
- největší světový producent brzdových segmentů a doplňků pro motocykly
- Inter Cars CZ - přímý importér do ČR

NGK světový výrobce zapalovacích svíček dodávající do prvovýroby všech japonských motocyklů

Hiflo vzduchové a olejové filtry za bezkonkureční ceny

K&N vzduchové a olejové filtry a racing airboxy pro zvýšení výkonu; k&N filtry používají všechny top racing 
teamy na celém světě

DID řetězy, dodavatel do prvovýroby pro většinu japonských motocyklů

JT rozety - kompletní sortiment

Bike It zrcátka, plasty, světla, páčky, brzdy a mnoho dalšího; nejširší sortiment od A – Z pro všechny typy 
motocyklů

 Alpinestars kompletní sortiment oblečení: boty, rukavice pro offroad, road, touring; používáno v moto GP, mX 
world cup a další

     AGV helmy a příslušenství

       Acerbis kompletní sortiment oblečení pro offroad, mX a enduro

       Fly kompletní sortiment oblečení a doplňků nižší cenové úrovně pro mX a enduro

      Oxford motobrašny a příslušenství k motocyklům, zámky, řetězy, oblečení a mnoho dalšího

     Arrow výfuky, přepákování a racing řídící jednotky

   Triumph kompletní nabídka doplňků legendárního výrobce tRIUmPH

Výběr z nabídky JC Premium
Obj. Číslo Typ Popis Cena

B10001PR Filtr olejový Daewoo Nexia, Espero, Lanos, Nubira, Leganza 78,-

B10002PR Filtr olejový Daewoo Tico, Matiz, Spark, Kalos 1.2 76,-

B23027PR Filtr olejový Mazda 626 91-96 benzín, MX-6 91- 165,-

B23032PR Filtr vzduchový Mazda 323 94- benzín 165,-

B24047PR Filtr vzduchový Honda Civic 02- 322,-

B24030PR Filtr vzduchový Honda Civic 95-, CR-V 97- 227,-

B31009PR Filtr palivový Nissan Primera, Patrol, Sunny diesel 175,-

B30002PR Filtr palivový Daewoo all models 97- 117,-

B34026PR Filtr palivový Honda Civic, Accord 94-, CR-V 97- 230,-

B36006PR Filtr palivový Mazda 323, 626 87- diesel 188,-

B44004PR Filtr kabinový Honda Civic all models 01.02-, CR-V 2.2 CTDi 05.02- 516,-

B40500PR Filtr kabinový Hyundai Sonata 99-, Sorento 02-, Santa Fe 00-03 303,-

C14020PR Brzdové desky (přední) Hyundai Pony 91-, Accent 94-, Lantra 1.5 92-, Getz 02.05- 351,-

C13038PR Brzdové desky (přední) Mazda 626 91-, MX-6 91-, Xedos 6 92- 432,-

C13036PR Brzdové desky (přední) Mazda 323 89-, Kia Rio 00- 311,-

C23007PR Brzdové desky (zadní) Mazda 626 91- 358,-

C23002PR Brzdové desky (zadní) Mazda 626 97- 353,-

EK0004PR Rozvodová sada Daewoo Matiz, Tico 0.8 862,-

EK3009PR Rozvodová sada Mazda 323 1.6 86- 1 463,-

F13040PR Spojka Mazda 626 1.8, 2.0 91-, MX-6 2.0 91-, 323 2.0 TDVi 98- 4 725,-

F10003PR Spojka Daewoo Nexia, Lanos 1.5 2 135,-

F11014PR Spojka Nissan Sunny 82-, Almera 1.4 95- 1 865,-

F12066PR Spojka Toyota RAV 4 2.0 94- 4 534,-

Sortiment Počet položek Označení

brzdové desky  800 položek C1xxxxPR, C2xxxxPR

olejové filtry 100 položek B1xxxxPR

vzduchové filtry 200 položek B2xxxxPR

palivové filtry 100 položek B3xxxxPR

kabinové filtry 80 položek B4xxxxPR

spojkové sady 550 položek F1xxxxPR

přítlačné talíře 60 položek F2xxxxPR

spojkové lamely 60 položek F3xxxxPR

rozvodové sady 350 položek EKxxxxPR

napínáky rozvodových řemenů 50 položek E4xxxxPR

vodící kladky rozvodových řemenů 20 položek E5xxxxPR

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



TRW – Lucas - brzdy, spojky, řidítka a další
- největší světový producent brzdových segmentů a doplňků pro motocykly
- Inter Cars CZ - přímý importér do ČR

NGK světový výrobce zapalovacích svíček dodávající do prvovýroby všech japonských motocyklů

Hiflo vzduchové a olejové filtry za bezkonkureční ceny

K&N vzduchové a olejové filtry a racing airboxy pro zvýšení výkonu; k&N filtry používají všechny top racing 
teamy na celém světě

DID řetězy, dodavatel do prvovýroby pro většinu japonských motocyklů

JT rozety - kompletní sortiment

Bike It zrcátka, plasty, světla, páčky, brzdy a mnoho dalšího; nejširší sortiment od A – Z pro všechny typy 
motocyklů

 Alpinestars kompletní sortiment oblečení: boty, rukavice pro offroad, road, touring; používáno v moto GP, mX 
world cup a další

     AGV helmy a příslušenství

       Acerbis kompletní sortiment oblečení pro offroad, mX a enduro

       Fly kompletní sortiment oblečení a doplňků nižší cenové úrovně pro mX a enduro

      Oxford motobrašny a příslušenství k motocyklům, zámky, řetězy, oblečení a mnoho dalšího

     Arrow výfuky, přepákování a racing řídící jednotky

   Triumph kompletní nabídka doplňků legendárního výrobce tRIUmPH

Společnost Inter Cars dále nabízí sortiment pro motocykly od následujících výrobců: Adler Spa, Athena Spa, Brem-
bo, Bridgestone, Castrol Moto, Cromac SNC, Dunlop, Ferodo, Fiamm, Galfer, Giorgio Nannini SRL, Champion, CHT, 
Inter Chrome, Kawasaki, Liqui Moly, Metzeler, Michelin, Mitas, Mobil Moto, Montii, Motul, NG, O’Neal, Pipercross, 
PP Tuning, Shell Advance, Sigma Shoes, Supersprox, Utika, Valvoline, VAZ Ltda., Vicma, W2 Boots, Wiseco Europe, 
WRP.

Motocyklové díly v naší nabídce



VŠECHNY … V NAŠÍ NABÍDCE?

KAPALINOVÉ CHLADIČE / INTERCOOLERY / OLEJOVÉ CHLADIČE / KONDENZÁTORY / VYSOUŠEČE / VÝPARNÍKY / OHŘÍVAČE / VENTILÁTORY 

Ano.	Vyzkoušej	je	sám.	
Příjemný	vánek	klimatizace,	ideální	slícování,	
jednoduchá	montáž	a	nenáročný	servis…

Všechny	…		jsou	trumfy	naší	bohaté	nabídky	více	než	10	tisíc
částí	automobilových	systémů	chlazení	a	klimatizace.
Jejich	perfektní	zpracování,	s	důrazem	na	každý	detail,
nadprůměrná	jakost	a	výkonnost,	použití
nejlepších	materiálů	a	pokročilých	technologií,
to	je	výrazný	a	viditelný	rozdíl.

Všechny	naše	produkty	se	vyznačují	100%	shodností
s	OE	díly	a	samozřejmostí	je	2-letá	záruční	doba.	
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Vyjímečně se nebudeme rozepisovat, protože 
tady nejsou až tak důležitá slova, ale vizuální 
dojem.
Jako každý rok i letos byl pro Vás připraven nový 
IC Kalendář. Tentokrát však vypadá úplně jinak, 
než v předcházejících letech, protože každý rok 
přináší změny, nové příležitosti, což je zřejmé v 
různých oblastech fungování firmy.
Leden začíná fúzí firem Inter Cars a JC Auto, 
abychom Vám připomněli, že s novým rokem 

v naší firmě najdete největší nabídku automo-
bilových dílů pro osobní, nákladní, evropská, 
korejská a japonská vozidla. A vše pod jednou 
střechou. V širokém sortimentu též nabízíme 
množství zajímavého nářadí, servisního zařízení 
a další řešení pro servisy.
Naše nabídka by ovšem nebyla tak bohatá bez 
našich dodavatelů. Někteří z nich se Vám budou 
připomínat díky kalendáři celý rok. Partneři to-
hoto ročního kalendáře jsou: BOSH, CASTROL, 

CONTINENTAL CONTITECH, DELPHI, EVR, 
GKN, HELLA, KYB, SFK, TEXTAR a TRW. 
Modelky jsou vybrány z mnoha kandidátek, 
které jsou známy ze stránek časopisů Playboy 
nebo CKM a realizace fotek se ujal známý pol-
ský fotograf Wojtek Wojtczak.

Jak to vše dopadlo, můžete vidět v kalendáři, a 
nám nezbývá než Vám popřát abyste byli jedni z 
majitelů tohoto vyjímečného kalendáře.  
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Společnost TRW je známa svou širokou nabíd-
kou kvalitních náhradních dílů pro osobní i nák-
ladní automobily. Tím ale její nabídka nekončí. 
Jednou z důležitých oblastí, na které se firma 
TRW zaměřuje, je také sortiment dílů pro moto-
cykly. Výroba motocyklových dílů a příslušenství 
je realizována pod značkou Lucas, která zahr-
nuje následující produktové řady:

Brzdové systémy 
V segmentu brzdových kotoučů vyrábí TRW  
2 druhy: standardní kotouče a tzv. Alien design 
kotouče. Tyto kotouče jsou vyrobeny špičkovou 
laserovou technologií, která umožňuje jejich leh-
kou konstrukci a speciální tvary obrysů. Tyto 
skutečnosti navíc nikterak nesnižují jejich brzdný 
účinek. Jsou připravené pro použití všech typů 
brzdových destiček vyráběných společností 
TRW. Alien kotouče jsou vhodné i pro všechny 
druhy sportovních motocyklů. Dále je možné 
objednat speciální super lehké kotouče určené 
pouze pro závodní motocykly.

Sortiment brzdových destiček Lucas pokrývá 
více než 3000 modelů motocyklů. Nabídku lze 
rozdělit dle výrobního materiálu na 9 různých 
destičkových směsí – organické, s příměsí kovu 
(sintr) a karbonové (viz. tabulka). Většina z nich 
má osvědčení od německé státní zkušebny ABE 
(Allgemeine Betriebserlaubnis). Vyráběné jsou ze 
slinutého kovu a ze směsí s vysokým obsahem 
uhlíku. Destičky neobsahují azbest ani jiné těžké 
kovy. Vyznačují se dlouhou životností, vysokou 
účinností za mokra a odolností proti přehřívání.
Při objednávání rozlišíte jednotlivé druhy destiček 
podle koncových písmen (viz. tabulka).

V nabídce firmy TRW naleznete také ocelové 
opředené brzdové hadice ve standardním nebo 
barevném provedení. Vyrábí se ve více jak 900 
druzích, které mají všechny osvědčení TÜV. Tyto 
hadice mají speciální osmiúhelníkový závit, který 
zajišťuje jejich správné uchycení. Koncovky jsou 
vyrobeny z vysoce pevného hliníku nebo oceli. 
Brzdové hadice se 
dodávají vždy jako 
set. Počet kusů v 
balení naznačuje 
koncové číslo ob-
jednacího čísla 
- LUC MCH…V3 
je set 3 kusů 
brzdových hadic.

Spojky
Z nabídky motocyklových dílů firmy Lu-
cas si můžeme dále vybrat spojkové lamely, 
mezikroužky, potrubí a další příslušenství. 
Pro výrobu lamel jsou užity různé třecí směsi, 
zajišťující srovnatelnost s originálními díly. Dále 
se vyznačují dlouhou životností a konstantním 
výkonem při vysokých teplotách. Spojkové 
mezikroužky jsou vyrobeny z nerezové oceli a 
jsou srovnatelné s originálními díly. Spojkové 
potrubí Lucas je opět možné objednat také v 
barevném provedení a různých délkách. Lamely, 
mezikroužky a pružiny se prodávají vždy jako 
set. 

LUCAS - světoznámá značka od tRW pro motocyklové  
      díly a příslušenství

38

Objednací číslo Řada Provedení Umístění

LUC MCB… STANDARD organická směs P/Z

LUC MCB...LF     STANDARD organická směs Z

LUC MCB...SV PERFORMANCE s příměsí kovu (sintr) P

LUC MCB...SH PERFORMANCE s příměsí kovu (sintr) Z

LUC MCB...SI OFFROAD s příměsí kovu (sintr) bez antikorozní vrstvy P/Z

LUC MCB...SR SCOOTER vrstva s příměsí kovu (sintr) P/Z

LUC MCB...RSI    RACING OFFROAD s příměsí kovu (sintr) bez antikorozní vrstvy P/Z

LUC MCB...SRQ ROAD RACING s příměsí kovu (sintr), vysoký výkon P

LUC MCB...CRQ HYPER CARBON RACING závodní destička s karbonovým základem, vysoký výkon P

Objednací číslo Provedení

LUC MCL…S černá řídítka

LUC MCL…R červená řídítka

LUC MCL…C stříbrná řídítka

LUC MCL…B modrá řídítka

LUC MCL…A nebo T titanová řídítka

LUC MCL…G zlatá řídítka

tRW

Řídítka a vidlice
Další skupinou produktů značky Lucas jsou 
motocyklová řídítka a příslušenství. Aluminiová 
nebo ocelová řídítka jsou vyráběna v několika 
kategoriích (superbike, relax, touring, racing, 
sport, apod.), v různých průměrech i délkách. 
Vše je vyrobeno s ohledem na zajištění vysokého 
komfortu a bezpečnosti řízení. Díky nastavitelné 
objímce pasují na většinu typů motocyklů.

Opět je zde možnost zakoupení řídítek v barev-
ném provedení. Jednotlivé barvy řídítek jsou odli- 
šeny již v objednacím čísle výrobku (viz. tabulka). 

Ostatní typy řídítek a vidlic naleznete v moto-
cyklovém katalogu TRW číslo XDB500B.

Přepákování a stupačky 
Jako poslední kategorii produktů značky Lucas 
vám představíme sety 
a díly stupaček. Sys-
tém Evolution nabízí 
značný počet poloh 
přepákování. Stand-
ardní provedení je v ko-
vové barvě. Novinkou je 
černé provedení určené pro závodní motocykly. 
Objednat lze také jednotlivé díly setů: stupačky, 
řadicí páky, brzdové pedály, koncovky apod. 

Veškeré zde uvedené in-
formace naleznete také na 
internetových stránkách 
www.lucas-bikersworld.com  
nebo v motocyklovém 
katalogu TRW číslo XD-
B500B, který mají k dis-
pozici všechny pobočky 
Inter Cars. 

Pro odbornou pomoc se 
můžete obrátit také na Mi-
loslava Hodka z pobočky 
Praha-Vestec 
tel: 724 127 701.



„Pod paprsky slunce Mexika, zábava pěkně utíká.“

Chcete se podívat do Mexika? Do země fascinující přírody, nádherných koloniálních 
památek a dávných pyramid střežících tajemství Májů a Aztéků... Kdo by nechtěl! 

Kupujte filtry FILTRON označené v termínu 1.03 – 30.6. 2008 samolepkami a podle počtu 
nasbíraných bodů si vyberte z mnoha atraktivních cen. Hlavní cenou je cesta do Mexika! 
Každý ze sedmdesáti označených typů filtrů FILTRON bude obsahovat samolepku 
s bodem a účastník, který nasbírá nejvíce bodů vyhrává zájezd!

Vyberte si z dárků na českých stránkách www.filtron.pl. Tam se také můžete bezplatně 
zúčastnit akce a získat kupon, který použijete k odeslání nasbíraných bodů. 

Přejeme Vám pěkné jaro, mnoho úspěchů a radosti ze získaných odměn.

eR_CZ.indd   1 2008-02-25   15:16:36



Připravte se s námi na sezónu!

Výměna oleje včetně filtru 
za NEJVÝHODNĚJŠÍ CENU!

Typ oleje VATOIL SHELL

polosyntetický 599,- 999,-

syntetický 799,- 1 299,-

longlife 899,- 2 199,-

akce probíhá:     01/03 - 31/05/2008

...autoservis 3. milénia

Cena zahrnuje 4 litry oleje a filtr včetně výměny a je uvedena v Kč s DPH.

ACA Autocentrála - Cihelní 42, Hlučín, Tel./Fax: +420 595 030 000, Mobil: +420 724 932 477, E-mail: jiri.wittek@autocentrala.cz
Autoservis Bačík s.r.o. - K Pasekám 5460, Zlín, Mobil: +420 608 765 752, Tel./Fax: +420 577 240 188, E-mail: tbservis@seznam.cz
Autoservis Gořalík - Hlinsko pod Hostýnem 130, Tel./Fax: +420 573 393 194-5, E-mail: autoservis@goralik.cz
Autoservis Omelka - Antonínská 1390 (vedle čerpací stanice KAVE), Hluk, Mobil: +420 777 668 043, E-mail: omelka@tiscali.cz
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Inovace firmy Bosch se neomezují pouze na 
systémy vznětových motorů. Přímé vstřikování 
benzínu, zlepšující se výkon, nižší emise a hos-
podárnost mění pohled i na zážehové sys-
témy. S pokračujícím rozvojem technologií je 
stále důležitější rozšiřovat i znalosti a zručnosti 
potřebné na využití potenciálu vašeho servisu.

Automobilový trh zažívá „dieselový boom“ 
a nejmodernější systémy vstřikování vznětových 
motorů hrají hlavní roli v tomto rozvoji. Nárůst 
těchto moderních systémů podporovaný eko-
nomickými, ekologickými a zákaznickými poža-
davky znamená pro opravárenský trh výbornou 
příležitost pro budoucnost.
A jak najít klíč k úspěchu v oblasti vstřikovacích 
systémů? Firma Inter Cars Vám nabízí možnost 

stát se součástí programu Bosch Injection Sys-
tems. Tento program Vašeho rozvoje se skládá 
ze šesti „balíčků,“ jejichž nedělitelnou součástí je 
školení, diagnostika a speciální přípravky. Abyste 
se mohli stát servisem pro moduly Bosch Injec-
tion Systems, musíte splnit požadavky nejméně 
tří z těchto šesti balíčků. 

Balíček 1  –  Moderní diagnostika vozidel
Balíček 2  – Systémy vysokotlakých rotačních  
čerpadel VE-EDC
Balíček 3  –  Systémy Common Rail
Balíček 4  – Systémy sdružených vstřikovačů PDE 
Balíček 5 a 6 – Systémy vstřikování zážehových 
motorů I. a II.

Moduly o Bosch Injection Systems Vám za-
jistí školení, která zahrnují konstrukci systémů 
a jejich funkční vlastnosti, diagnostické postupy 
a testování a současně zajistí praxi v servise.

Prokažte odbornou způsobilost.

Certifikát Bosch Injection Systems
Prokazování Vaší způsobilosti a schopnosti 
vzbuzovat důvěru zákazníků je stejně důležité 
jako samotná práce. Certifikát firmy Bosch pro 
Bosch Injection Systems je důkazem úrovně 
Vašich služeb a Vašeho záměru rozvíjet svoje 
znalosti o systémech moderních vozidel.

Využijte svůj potenciál s firmou BOSCH a INTER CARS

Vstřikovací systémy: příležitost pro všechny



Široká, silná, zdatná:
naše nabídka náhradních dílů,
pasuje do všech japončíků!

Potřebuješ partnera, který se specializuje na asijské náhradní 
díly, na kterého se můžeš stoprocentně spolehnout? 
V takovém případě se musíš seznámit s Herth+Buss 
Jakoparts. Pro spolupráci s námi hovoří mnoho silných 
argumentů:

 

Nabízíme náhradní díly pro více než 3 000 modelů 
automobilů, z toho 2 500 ihned k dispozici. Co se týče 
Dálného východu, jsme bezpochyby nejvhodnějším 
partnerem. Každým coulem.

 
Vždy pasuje!

Bližší informace na:
www.herthundbuss.com
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Rádi bychom Vám představili katalog InCat, který 
je součástí softwarového balíku poskytovaného 
společností Inter Cars členským servisům Au-
toCrew. InCat je katalog produktů na CD-ROM, 
který se skládá z několika základních oddílů. Ob-
sahuje kompletní nabídku dílů pohonu, řízení a 
podvozku v kvalitě prvovýroby značek SACHS, 
LEMFÖRDER, BOGE a ZF Parts pro osobní a 
užitkové automobily. Katalog poskytuje následu-
jící informace a možnosti: 
-  Montážní pokyny OSS, LEMFÖRDER
 a BOGE servis 

-  Pracovní hodnoty
-  Informační systém
-  Celkový přehled produktů od výrobců: 
 a) SACHS (hnací větev, podvozek) 
 b) LEMFÖRDER (řízení, podvozek, uložení,  
 elementy pohonu, brzdy, motor, pryžokovové  
 díly)
 c) BOGE (podvozek, pryžokovové díly)
 d) ZF Parts (řídící mechanizmus, čerpadla  
 řízení)
-  Osobní automobily/užitkové automobily
- Výběr z 11 jazykových verzí
-  Nákupní košík
-  Nástroje importování cen

Prvním krokem při hledání náhradního dílu je 
„výběr automobilu.“ To může uživatel učinit 
prostřednictvím pěti automaticky aktuali-
zovaných rámců (typ automobilu, výrobce, 
model, detaily) nebo přímým zadáním parametrů 
automobilu (model, typ, rok výroby, aj.)

Dalším krokem je výběr modulu pomocí přímého 
výběru modulu nebo prostřednictvím TecDoc 
vyhledávacího stromu.

Následuje výběr požadovaného zboží filtro-
váním pomocí omezení kritérií (strana určení, 
podvozek, označení, forma odpružení).

V dalším oddíle – „pracovní hodnoty“ naleznete: 
modul kalkulace pro automatický výpočet 
času práce, zobrazení „Inklusiv-Pozic“ (tj. časy 
sdružených prací), možnost integrace v nákup-
ním koši, exaktní kalkulace času a nákladů a 
originální údaje od výrobců.

Vybrané zboží vkládáte do nákupního koše, 
jehož základní funkce jsou:
- Generování nabídky, objednávky nebo účtu
-  Převzetí pracovních hodnot a zboží
-   Výpočet rabatů
-  Přidání vlastního a zakázkového zboží
-  Oddělení dat zákazníků a dodavatelů
-  Zobrazení nákupních a prodejních cen 
-  Nastavení individuálních hodinových sazeb
-  Uložení každého nákupního košíku do his- 
 torie

Dalším krokem je vygenerování faktury.

V oddíle „importování cen“ můžete snadno  
importovat nákupní a prodejní ceny. Hlavní 
výhodou je sestavení souboru cen v Excelu pro 
zákazníky, kteří mohou být integrováni do InCat.

Popis postupu importování cen:
-  Zadání změn ceny v Excel-tabulce „price.xls“  
 ve stanoveném formátu
- Nástroj: otevřít „ExcelTo201“ a načíst sou- 
 bor “price.xls” 
- Vytvoření souboru dat „201.dat“ pomocí  
 nástroje „ExcelTo201“
- Import do InCat: Načíst vytvořený soubor dat  
 „201.dat“
- Kompletní popis postupu importu cen  
 naleznete na CD-ROM pod označením „xls  
 to 201\help“

Technické informace týkající se tlumičů a spo-
jek pro osobní automobily naleznete na pěti 
dodatečných CD, technické informace týkající 
se podvozkových dílů a dílů řízení pro osobní au-
tomobily naleznete na jednom dodatečném CD 
a technické informace pro užitkové automobily 
naleznete také na jednom dodatečném CD.

Hardwarové požadavky:
Operační systém: WIN 98, ME, XP, NT (od SP4), 
2000 / Procesor: min. Pentium II 200 MHz / 
RAM: min. 32 MB / Rozlišení: min. 800 x 600 / 
Pevný disk (volné místo): 1,3 GB (při standardní 
instalaci)
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Firma Josef Gořalík se od svého vzniku zabývá 
poskytováním servisních služeb pro osobní au-
tomobily. Vznikla na základě zkušeností a pro-
fesního zájmu pana Gořalíka, který v minulosti 
pracoval jako servisní technik v ČSAD. Ochotně 
nám odpověděl na několik otázek.

Jaké byly začátky, vývoj a další směřování 
společnosti Autoservis Josef Gořalík?
Po založení v roce 1990 na základě 
Živnostenského listu byla firma nejprve provo-
zována v nevelkých prostorách cca 60 m2 
rodinného domu v Holešově. Mohla zde však 
poskytovat pouze základní servisní služby. 
V roce 1992 jsme se proto přestěhovali do nové 
dílny v Chomýži a rozšířili počet zaměstnanců 
na 4. Od roku 1995 se již nacházíme ve zbrusu 
nových prostorách vybudovaných na pozemcích 
v Hlinsku pod Hostýnem. Tento krok se ukázal 
jako správný - objekt byl a je dále rozšiřován, 
společně s množstvím nabízených služeb.

Jaké je současné zaměření Vaší společnosti? 
Jaké spektrum služeb nabízíte?
V současnosti je toho celkem dost: dovoz  
vozidel, autobazar, komplexní servis osobních 
a dodávkových vozidel, mechanické práce, 
karosářské práce, lakýrnické práce, pneuservis, 
diagnostika, test tlumičů a brzd, geometrie, 
příprava a provedení STK, renovace laků, čištění 
interiérů, výměna a opravy autoskel, opravy 
plastů, a také zapůjčení náhradního vozidla.

Provozovatelem servisní sítě AutoCrew je 
společnost Inter Cars, která je i dodavatelem 
náhradních dílů pro váš autoservis. Jak hod-
notíte dosavadní spolupráci s Inter Cars?
Přesto, že společnost Inter Cars působí na 
trhu naší republiky krátce, stala se velmi silným 
hráčem v prodeji a distribuci ND. Vzhledem 
ke komplexním službám, které motoristům 
poskytuji, jsem i já začal společnost Inter Cars 
chápat, jako dodavatele s velkým záběrem. A to 

pro mě bylo rozhodující. Soustředit většinu svých 
objednávek k jednomu dodavateli a nedělit je na 
více dodavatelů. Proč jít ke kovaříčkovi, když 
můžu jít ke kováři.
Tak jako se rozvíjí technologie ve vozidlech, tak 
se i nadále vyvíjí moje spolupráce s IC. Prob-
lematika prodeje ND a problematika oprav 
vozidel dnes úzce souvisí a je to velice široká a 
komplikovaná oblast. Ve spolupráci s IC se nám 
již některé pomyslné schůdky podařilo zdolat a 
věřím, že v budoucnu tomu nebude jinak.

Proč jste se rozhodl stát se členem servisní 
koncepce AutoCrew, a co očekáváte od 
členství v něm?
Byla to otázka budoucnosti z pozice pod-
nikatele zabývajícího se autoopravárenstvím 
a komplexními službami. Necítíme se na trhu 
autoopravárenství v naší oblasti jako outsider, 
ale chceme se otázkou toho, co za dalších 5, 
10 nebo 20 let budeme dělat a kam směřovat, 
zabývat již nyní - v době, kdy se o tom v naší 
branži mluví ve spojitosti se stoupající náročností 
v autoopravárenství. 

Plánujete v tomto roce další aktivity nebo 
další rozšíření služeb motoristům?
Další aktivity očekávám spíše od týmu koncepce 
AutoCrew, právě to by mohlo pomoci obchodu. 
Samozřejmě mám i své plány, další rozšíření 
prostor servisního zázemí a nové rozčlenění. 
Estetické úpravy interiéru a exteriéru, nápadů a 
myšlenek je mnoho. Vše jde realizovat ve chvíli, 
kdy obchod odpovídá vašim představám.

Na závěr našeho rozhovoru bych se ještě 
rád zeptal, jak využíváte svůj volný čas když 
právě nejste v autoservisu?
Nic nepotěší podnikatele více, než ve volném 
čase sledovat, jak jde jeho týmu zaměstnanců 
práce od ruky a jak firma vzkvétá.
Samozřejmě mám i své koníčky, mezi které patří: 
rodina, akvaristika, hudba - rock a to nejlépe na 
živo, hokej - a to nejlépe aktivní hra a v nepos-
lední řadě má motorka.

Váš AutoCrew team

Představení zákazníka



j urnal   
automobilové díly

duben 2008

AutoCrew Slovensko – Autoservis Atlantis

Představení zákazníka

45

S příchodem nového roku přibyl v rodině 
servisní sítě AutoCrew další partner. Jsme 
rádi, že si značka AutoCrew našla místo už i v 
hlavním městě a jsme rádi o to víc, že se jedná 
o servis, který má dlouholetou praxi v automo-
bilové branži, vysokou kvalitu poskytovaných 
služeb a co je podstatné, lidi, jejichž koníčkem 
a hobby se stala jejich práce. Rádi bychom Vám 
představili nového člena servisní sítě AutoCrew 
na Slovensku – Autoservis Atlantis. Jedním ze 
spolumajitelů je pan Jaroslav Horáček, který rád 
odpověděl na naše otázky. 

Jaké byly začátky, vývoj a později i směřování 
společnosti Atlantis?
Vše to začalo v roce 1991, kdy jsme jako jedni 
z prvních na Slovensku začali dovážet náhradní 
díly pro automobily. Po pádu železné opony se 
trh s automobily začal rychle rozvíjet. Kromě 
převládajících značek automobilů, jako byly 
všem známé tehdejší Škodovky, Lady a další 
značky aut vyráběné v bývalém východním 
bloku se k nám začaly dovážet i auta ze západu. 
Do značné míry se jednalo o ojetá auta, pro která 
nebyly na Slovensku k dispozici náhradní díly a 
to dalo podnět pro vznik naší společnosti. Začali 
jsme spolupracovat se společnostmi jako jsou 
např. Bendix a Valeo. Sortiment se postupně 
rozrůstal o filtry, těsnění, brzdy od různých 
světových výrobců a exportérů. 

V současnosti je však již zaměření Vaší 
společnosti jiné, proč?
Postupem času a částečně i vlivem velkého tlaku 
konkurenčního prostředí v tomto segmentu jsme 
se rozhodli zaměřit na to, co nás opravdu baví a z 
čeho máme radost, a to je právě autoopraváren-
ství. V roce 2005 jsme zřídili v našich prostorách 
předváděcí dílnu Bosch. O rok později jsme se 

přestěhovali do nových prostor v Petržalke, kde 
poskytujeme služby pro naše zákazníky – mo-
toristy.

Jaké spektrum služeb poskytujete ve Vašem 
autoservisu? 
Prakticky všechno, od základních servis-
ních prohlídek až po kompletní opravy celých 
častí motorů a jednotlivých komponentů. 
Nezaměřujeme se jen na určité značky aut. 
Umíme profesionálně a odborně opravit ať 
už německé, tak i asijské nebo jiné značky 
automobilů. Kromě toho nabízíme  klempířské 
práce, mechanické opravy, ale i diagnostiku mo-
toru. Jako přidanou hodnotu jsme pro zákazníka 
například zřídili ruční automyčku. 

Provozovatel servisní sítě AutoCrew je 
společnost Inter Cars, která je také jedním 
z dodavatelů náhradních dílů pro Váš servis. 
Jak zatím hodnotíte spolupráci s Inter Cars?
Spolupracujeme se společností Inter Cars od 
jejího příchodu na trh. Zatím hodnotím tuto spo-
lupráci jako velmi dobrou. Oceňujeme hlavně 
široký výběr sortimentu za rozumné ceny. Další, 
pro nás velmi důležitý aspekt spolupráce je 
čas a podmínky, za jakých nám je objednaný 
náhradní díl doručený, protože od toho se odvíjí 
i doba, za jakou jsme zákazníkovi schopni vyřídit 
jeho zakázku. V tomto směru funguje logistika ze 
strany společnosti Inter Cars opravdu výborně a 
spolehlivě. 

Příchodem nového roku 2008 jste se stali 
členem servisní sítě AutoCrew. Proč jste se 
rozhodli zapojit do servisního konceptu Au-
toCrew a co očekáváte od členství v něm?
Pro AutoCrew jsme se rozhodli hlavně na základě 
dobré spolupráce se společností Inter Cars. 
Myslím si, že v dnešním rychle se rozvíjejícím 
odvětví, jakým autoopravárenství bezpochyby je, 
potřebujete mít na svojí straně silného partnera. 
Technologie a stále se stupňující podíl elektroniky 
v nových typech aut si vyžadují, abychom drželi 
krok s dobou. Proto od členství v servisní síti Au-
toCrew očekávám hlavně technickou podporu, 
systém školení pro naše zaměstnance a celkově 
lehčí a dostupnější přístup k informacím a novým 
technologiím. Mezi další výhody bych zařadil i 
marketingovou podporu. Při našem pracovním 

vytížení nám nezůstává moc času a prostoru na 
propagaci a realizaci reklamních akcí na přilákání 
nových zákazníků do našeho servisu. Proto bu-
deme rádi, když tuto práci za nás udělá někdo 
jiný. No a nakonec bych zmínil zajímavý systém 
benefitů a finanční podpory, kterou koncept Au-
toCrew pro své členy nabízí. 
Až čas ukáže, zda bylo naše rozhodnutí vstoupit 
do konceptu AutoCrew správné, ale více než 
desetileté úspěšné fungování tohoto konceptu v 
zemích jako je Německo nebo Rakousko mi říká, 
že jsme si vybrali správnou cestou.   

Plánujete v tomto roce i další aktivity nebo 
rozšíření nabídky služeb?
Samozřejmě, kromě již zmiňovaného členství 
v servisním konceptu AutoCrew plánujeme 
malé úpravy interiéru našeho servisu. Ve stá-
diu přestavby je přijímací kancelář, kde budou 
mít naši zákazníci větší pohodlí při čekaní na 
dokončení své zakázky. Rádi bychom přešli na 
nový softwarový systém a také se plánujeme za-
pojit se do programu Bosch injection systems. 

Na závěr našeho rozhovoru bych se ještě rád 
zeptal, jak využíváte volný čas když nejste 
právě ve Vašem servisu?
Hlavně se snažím udržovat v kondici sportem. 
V létě rád chodím bruslit na petržalskou hráz. V 
zimě je to lyžování. Chvíle volna si také užiji i díky 
VIP Clubu od Vaší společnosti, kde můžu strávit 
oddych a relax ve společnosti lidí se stejnými 
zájmy, jako jsou ty moje. 

Děkujeme panu Jaroslavu Horáčkovi z au-
toservisu Atlantis za rozhovor a věříme, že roz-
hodnutí přidat se do rodiny AutoCrew bylo tím 
správným krokem do budoucnosti. 

Váš AutoCrew team
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PETERS – super kvalita za rozumnou cenu

V roce 1947 založil  
třiačtyřicetiletý Her-
mann Peters malou 
obchodní společnost 
v městečku Enne-
petal. Specializoval 
se na náhradní díly 
na nákladní vozidla, 

osobní automobily a motocykly. Od začátku 
se snažil zaměřit na vysoký standard kvali-
ty výrobků a kladl velký důraz na potřeby 
zákazníků. Díky obrovskému růstu firmy bylo 
nutné celou výrobu přestěhovat do sousedního 
Gevelsbergu, kde firma pokračovala v úspěšné 
výrobě následující roky. 

Po Hermannově smrti v roce 1967, převzal 
management společnosti synovec zakla-
datele Jürgen Freitag  a dal firmě nový směr. 
Začal se specializovat na nákladní vozy v 
celosvětovém měřítku. Obrovský růst firmy si 
vynutil přemístění výroby zpět do Ennepetalu. 
Po smrti vlastníka Marthy Peterse přechází fir-
ma do vlastnictví Jürgena Freitaga jako dědice 
– píše se rok 1976. 

Tři roky poté je PE registrovanou autorskou 
značkou. I po počátečních problémech se 
firmě podařilo vybudovat velmi moderní sklad a 
vyspělý informační systém. Tento  krok umožnil 
rozšíření  kapacity výroby v roce 1984. V roce 
1995 byla založena podpůrná společnost 
- Hermann-PETERS-data GmbH, která 
rozšířila  PE Group o experty v informačních 
technologiích. Díky tomuto kroku bylo možné 
rozšířit firmu o vývojové centrum v roce 1998. 
Díky vysoké kvalitě nakupovaných materiálů 
bylo možné použití nejmodernějších tech-
nologií a standardů.

Jmenováním  Markuse Seitze jako výkonného 
ředitele v roce 2004, Jürgen Freitag úspěšně 
uvedl novou generaci managementu do firmy. 
V duchu modernizace a zkvalitnění logistiky byl 
v roce 2007 přesunut sklad brzdových bubnů a 
brzdových kotoučů do Gevelsbergu.

Firma se mimo jiné zabývá výrobou komponentů 
pro brzdové soustavy, nápravy, stabilizátory, 

palivové soustavy, výfukové soustavy, řízení, 
tlumiče, chlazení motorů.

Kvalita a prozákaznická orientace již od začátku 
existence firmy přinesla celosvětový úspěch.

Obj. číslo Popis Cena

DAF XF95

106.064-00 buben brzdový př. 2618,-

106.063-00 buben brzdový za. 3440,-

BPW

046.698-00 brzdový buben 
ECO

2456,-

MAN F2000

036.403-00 buben brzdový 
zadní F 2000 
410x232x300/298/
335/23x10

2 900,-

036.121-00 kotouč brzdový 
přední  F 2000
432x45x130  12děr

3 236,-

SCANIA 124

126.074-00 Brzdový buben 3 511,-

126.092-00 Brzdový buben 5 852,-

126.100-00 Brzdový kotouč 2 590,-
Uvedené ceny jsou maloobchodní v Kč bez DPH. Změna cen vyhrazena.

Obj. číslo Popis Cena

VOLVO FH12

146.070-00 brzdový buben př 4160,-

146.073-00 brzdový buben za 3790,-

ACTROS

016.295-00 Brzdový kotouč 2 548,-

016.402-00 buben brzdový za. 2950,-

016.403-00 buben brzdový za. 3236,-

IVECO EUROSTAR

026.666-10 Brzdový kotouč 
přední i zadní

3 305,-

IVECO EUROCARGO

026.651-10 Brzdový kotouč 
přední

2 231,-

RENAULT MAGNUM

256.028-00 Brzdový kotouč 2 720,-

256.025-00 buben brzdový za. 4769,-
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V návaznosti na předešlý článek z minulého 
čísla našeho časopisu věnovaný nápravám 
světoznámého výrobce MERCEDES BENZ 
z města Kassel v SRN se nyní v krátkosti 
zaměříme na další nedílné součásti sklápěcích 
návěsů, kterými jsou rám podvozku a nástavba.

Sklápěcí návěsy Inter Cars jsou schopny us-
pokojit své majitele a provozovatele nabídkou 
k transportu různých druhů materiálů. Počínaje 
zeminou, písky, štěrky, asfalty, různorodými 
stavebními materiály, paletovaným zbožím až 
po zemědělské plodiny (plachtové návěsy s ter-
moizolací např. pro přepravu jablek).
Ještě do nedávné doby byl rám podvozku návěsu 
pod ocelovou či hliníkovou nástavbu vyráběn z 
importované švédské  oceli s označením 18G2A. 
Tento druh oceli se vyznačoval mimořádně vyso-
kou pevností a odolností vůči namáhání, ke 
kterému dochází zejména při procesu vyklápění. 
Své maximální využití nacházel mimo jiné i 
v těch nejnáročnějších provozních podmínkách 
štěrkoven a lomů. Mírným handicapem pro ten-
to typ ocelového rámu se snad mohla jevit jeho 
hmotnost, která se při srovnání s konkurenčními 
výrobky jevila o něco málo vyšší. Ve spolu-
práci s Polytechnickým výzkumným ústavem 
ve Varšavě byl vyvinut nový odlehčený rám 

na podkladě oceli „Domex“, který je charak-
terizován ještě vyšším stupněm odolnosti proti 
různým druhům deformací, a to za současného 
snížení celkové hmotnosti samotného skeletu 
rámu řádově až o několik set kilogramů. Rovněž 
díky sníženému středu těžiště zajišťuje nový 
typ rámu vyšší úroveň bezpečnosti v okamžiku 
vyklápění nákladu. Zcela nový typ rámu nachá-
zí své uplatnění zejména na trhu v České re-
publice, kdy je možno bezezbytku využít všech 
jeho předností současně s osazením náprav 
DaimlerChrysler DCA Weightmaster o rozvoru 
1 410 mm a jednotkovým zatížením 9 000 kg na 
nápravu. V této kombinaci každý ze zákazníků či 
provozovatelů návěsů Inter Cars v ČR jistě ocení 
zvýšené maximální užitečné zatížení návěsu. 
Standardně jsou návěsy Inter Cars vybaveny 
brzdovým systémem Wabco, systémem EBS, 
automatickou regulací brzdné síly v závislosti 
na hmotnosti nákladu, automatickou parkovací 
brzdou ovládající dvě osy návěsu, podpěrnými 
nohami Jost, a systémem stabilizace směru 
jízdy RSS (na přání). Návěsy Inter Cars jsou dále 
standardně vybaveny elektrickou instalací „Hella 
Easy Conn“.

Převážnou část produkce výrobního závodu 
tvoří sklápěcí návěsy s hliníkovou nástav-
bou oproti nástavbám ocelovým. Nástavby 
sklápěcích návěsů Inter Cars, jak tvrdí samotní 
konstruktéři výrobního závodu, jsou speciálně 
projektovány a uzpůsobeny k dosažení co 

největší míry využití jejich kladných vlastností. U 
celohliníkových nástaveb je ve srovnání s jinými 
výrobci podlaha standardně a výlučně osazena 
celistvým hliníkovým plechem o tl. 7 mm. Stěny 
nástavby jsou vyrobeny z hliníkových profilů 

„Fudickar“ tl. 40 mm (vnitřní strana 4 mm, vnější 
strana 2 mm). Speciální chemicko-tepelná povr-
chová úprava hliníkové nástavby pak výrazným 
způsobem omezuje její otěr. Pro zesílení účinku 
„otěruodolnosti“ je možno vnitřní část nástavby 
doplnit na přání o zesílení AL plechem tl. 5 mm 
podle konkrétních požadavků zákazníka.

Hliníkové nástavby se zadním výklopným čelem 
se vyrábějí ve dvou variantách – s tzv. vnitřním 
nebo vnějším výklopným čelem.
U hliníkových nástaveb se zadními výklopnými 
a otvíracími dveřmi činí úhel jejich otevření 270°. 
K bezpečnému uzavření nákladové plochy je 
pak užito automatického jištění a dvou dveřních 
uzávěrů.
Ocelové nástavby návěsů se využívají zejména 
v náročných provozech a při transportu tako-
vých materiálů jakými jsou např. kovové zlomy 
či kamenivo o větším až velkém průměru.

Pro zdvih nástavby padla volba na hydrau-
lické, čelní, teleskopické válce zn. Hyva. Úhel 
vykládky u návěsů zn. Inter Cars překračuje i 
50° což je v této kategorii sklápěcích návěsů na 
trhu ojedinělý jev a v konečném důsledku tak 
usnadňuje výsyp materiálu.
Osazení nástavby žárově zinkovaným 
pochůzným balkonem je samozřejmostí.
Konečná povrchová úprava jak rámu či samot-
né nástavby je standardně provedena ve dvou 
resp. čtyřech volitelných odstínech kvalitními 
produkty od společnosti PPG. Na přání je pak 
možno volit odstín podle požadavku zákazníka 
včetně umístění loga na nástavbě.
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V současné době, kdy podíl elektroniky použité 
v motorových vozidlech neustále narůstá a kdy 
je téměř každý mechanický prvek ovládán nebo 
kontrolován elektronickou řídicí jednotkou, je pro 
každý úspěšný autoservis nezbytností vlastnit 
přístroj pro diagnostiku těchto řídicích jednotek.

Společnost Inter Cars jako distributor diag-
nostiky Bosch diagnostiku nejen prodává, ale 
pomáhá ji instalovat u zákazníka a zaškolit ob-
sluhu pro provoz

Pokud se rozhodnete pro jakýkoliv KTS sys-
tém v nabídce IC např. řady KTS pro kontrolu, 
diagnostiku, vyhledávaní a odstraňování závad 
u elektronických systémů řízení moderních 
zážehových  a vznětových motorů, či řad  FSA, 
FWA – geometrie nebo ACS – klimatizační 
systémy, tedy diagnostiky patřící mezi „stálé“ 
a odzkoušené diagnostické systémy, je zde 
stále jedna diagnostika-novinka, kterou je třeba 
připomenout.

Diagnostický kompaktní systém Bosch KTS 
200 pro kontrolu, diagnostiku, vyhledávaní a 

odstraňování závad u elektronických systémů 
řízení moderních zážehových  a vznětových 
motorů, je malý lehký univerzální přístroj s jed-
noduchou obsluhou a s méně než jedním kilo-
gramem vlastní hmotnosti slučující maximální 
výkon se snadno zvládnutelnou manipulací. Pro 
obsluhu stačí jedna ruka, což je v některých pra-
covních situacích zvlášť výhodné

Diagnostický kompaktní systém Bosch KTS 200 
je malý samostatný tester, který je po zapnutí díky 
specifickému operačnímu systému připraven k 

provozu téměř okamžitě. To usnadňuje a zrych-
luje vstupní diagnostiku. Tato mobilita vytváří z 
přístroje ideální doplněk ke stávajícím zařízením. 
Zvláště pro dílny s časově napjatými pracovními 
postupy (okamžitý servis, servis oleje, servis 
světel, servis pneumatik apod.) se přístroj jeví 
jako optimální testovací zařízení.

Diagnostický kompaktní systém Bosch KTS 200 
se dodává s předem nainstalovaným, speciálně 
vyvinutým softwarem ESI[tronic]. Obsluha KTS 
200 je proto mimořádně jednoduchá a rychlá.
Podle výkonnosti paketu jsou k dispozici všechny 
důležité informace o řídicích jednotkách a jejich 
speciálních funkcích např. u systému motoru/
brzd.

Software ESI[tronic] KTS 200 se dodává v pěti 
různých variantách s možností aktualizace dat 
z DVD nebo přes internet. Novinkou je v tomto 
případě i verze softwaru s licencí na neomeze-
nou dobu, samozřejmě bez možnosti další  
aktualizace dat (tzv. jednorázový nákup).

Bosch - diagnostické zařízení

Prodejní tip

Výhody Bosch KTS 200:

• kompletní diagnostika řídicích jednotek
• rozsáhlé pokrytí trhu
• spolehlivá identifikace vozidla
• nové, jednoduché ovládání pomocí menu
• zvlášť výhodný pro rychlé servisní úkony jako je servis oleje, 
 pneuservis, servis světel apod.
•  po zapnutí téměř okamžitě připraven k provozu
•  integrovaný, softwarem ovládaný multiplexer
•  možnost ovládání levou i pravou rukou
•  výhodný vstup do moderní diagnostické techniky

Standardní nabídka
Produkt Obj. číslo Cena

KTS 200 - malý samostatný tester 0 684 400 210 56 980,-

Instalace a zprovoznění KTS 200 (včetně zaškolení obsluhy) 0 684 400 210M  3 990,- 

Komunikační SW s platností na 1 rok (4x aktualizace/rok) 1 987 P12 200  12 600,- 

Univerzální kabel - 4 pinový 1 684 463 539  1 460,-

Sada kabelů pro připojení na diagnostické zásuvky 1 687 011 314  1 215,-
Uvedené ceny jsou maloobchodní v Kč bez DPH. Změna cen vyhrazena.
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Rallye Dakar má punc nejtěžšího terénního závodu 
světa. Přibližně 20 závodních dní představuje 
zhruba deset tisíc závodních kilometrů (a dalších 
cca pět tisíc ve spojovacích etapách), při nichž 
si pořadatelé opravdu dají záležet na tom, aby 
posádky soutěžních motocyklů, aut i kamionů 
pořádně potrápili. A nejen je, na své si přijdou 
i mechanici, kteří musí často rovněž v extrém-
ních podmínkách předvést doslova zázraky. 
Ale přesně o tom Dakar je. Pojďme nahlédnout 
pod ruce členům společného česko-brazilského 
týmu Tomáše Tomečka a Andrého Azeveda 
– oběma závodícím s kamiony Tatra.

Jaký je Dakar dnes?
Ještě jeden aspekt rallye je třeba na úvod vyzd-
vihnout – za posledních několik málo let se tato 
soutěž speciálně v kategorii kamionů hodně 
změnila. Z vytrvalostní rallye se i zde posunula 
k rychlostnímu maratonu, ve kterém běžně do 
cíle pětisetkilometrových etap přijíždí špička jez-
deckého pole kamionů v rozmezí několika málo 
minut, někdy dokonce i vteřin. Tím se zásadně 
změnila i strategie předních týmů, které dnes 
nejčastěji staví na start tři vozy – dva ryze závodní 
na pozici týmové jedničky a dvojky, třetí jim pak 
„kryje záda“ jako tzv. ostrá asistence. V praxi to 
znamená, že závodní vozy s sebou vezou kromě 
nezbytného příručního nářadí většinou pouze dvě 
rezervní pneumatiky a nářadí potřebné pro jejich 
výměnu, zbytek nářadí, nástrojů, náhradních dílů 
a rezervních maziv veze právě třetí závodní ka-
mion. Strategie je jednoduchá. Výhoda úspory 
hmotnosti převyšuje riziko časové ztráty, kterou 
musí posádka čekat na třetí kamion v případě 
poruchy závažnějšího charakteru. Nejen na 
trati, ale i v bivaku se strategie mění. Přední 
týmy (mluvíme neustále o kategorii kamionů, u 
motocyklů a osobních automobilů je to běžná 
praxe), nejčastěji s podporou silných výrobců 
vozidel, disponují skupinami mechaniků, kteří 
mají na starosti jednotlivá vozidla po dojezdu 
do cíle etap a samotná posádka tak má čas na 
odpočinek. 

Bohužel žádný z českých týmů, které se v kate-
gorii kamionů Dakaru účastní, nemá takové 
zázemí, aby mohl pracovat se stejnou strate-
gií – o to cennější jsou jejich výsledky v silné 
zahraniční konkurenci.

Organizace týmu
Vrátíme-li se k týmu Tomáše Tomečka a Andrého 
Azeveda, pak je strategie a organizace následu-
jící: Na start jsou postaveny dva identické vozy, 
které jsou na sobě nezávislé, ovšem připraveny 
si na trati v případě problémů navzájem 
pomáhat. Vozy jsou tedy vybaveny tak, aby si při 
jízdě posádka byla schopna poradit s naprostou 
většinou závad, jež se mohou vyskytnout. Takže 
pokud jde o nářadí, ve výbavě každé z tater 
nechybí elektrocentrála, vrtačka, rozbrušovačka 
a životně důležitá svářečka. Dále „lehká a těžká 
gola“, dvě sady utahovacích klíčů, pilka na 
železo, „hasák“ atd. Samozřejmě nesmí chybět 
dobrá halogenová lampa. Největší zátěž však 
posádka veze v podobě náhradních dílů. Musí 
totiž mít k dispozici ty, bez nichž by s vozem 
nemohla dojet do cíle etapy ani nouzově. Zák-
ladním „artiklem“ jsou z tohoto pohledu veškeré 
náplně maziv, představující 40 litrů rezervního 
motorového oleje, 20 litrů převodových olejů a 
rovněž náhradní náplň do servočerpadla řízení. 
V samotném „železe“ pak posádka veze rezer- 
vní čerpadlo oleje, mechanismus vypínání 
spojky, alternátor, kompresor vzduchu, tur-
bodmychadlo, od každého jeden náhradní vak 
pérování a nechybí ani rezervní kloubová hřídel. 
Následuje dlouhý výčet drobných dílů – počínaje 
vstřikovačem přes všechny tlakové a další hadi-
ce, spojovací materiál atd., a sadami pro opravu 
pneumatiky a elektroinstalace konče. Nesmí 
chybět ani sada speciální chemie pro lepení, 
zajišťovaní závitů a další operace. Bez těchto 
doslova pokladů si dnes už nikdo na Dakaru 
svoji účast asi neumí představit.

Doprovod
Takto jsou tedy vybaveny závodní vozy – týmu 
pak dělá zázemí doprovodná tatra se tříčlennou 
posádkou vedenou Petrem Vodákem. Toto vozi-
dlo slouží celému týmu, v němž kromě závodních 
tater figuruje ještě motocykl pilotovaný Andrého 
mladším bratrem Jeanem Azevedem, jako zázemí 
v bivacích. Doprovodná tatra je doslova k prask-
nutí naložená náhradními díly a nářadím, které 
posádka bezprostředně na trati nepotřebuje, 
tedy rezervními pneumatikami, tlumiči pérování, 
náhradním brzdovým obložením, mazivy atd. 
Pro zajímavost – nechybí např. ani jedna válcová 
jednotka. Zmíněnou tříčlennou posádku pak 
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tvoří jeden mechanik týmového motocyklu Ger-
aldo Lima, Petr Vodák a Brazilec Ronaldo Pinto 
jsou mechaniky závodních tater, resp. v bivaku 
se přidávají k samotným posádkám soutěžních 
vozů – ty se totiž po dojezdu do cíle etap stávají 
mechaniky svých vozidel. 

Začíná se hned po dojezdu
Vraťme se však ještě o pěkný kus zpátky. Samot-
ná rallye, jakkoliv má punc nejnáročnějšího 
a nejdelšího závodu na světě, je už „jen“ 
třešničkou na dortu, vyvrcholením celoroční 

náročné přípravy a práce celého týmu.
Ta začíná hned po návratu z předchozího 
ročníku. Rozsah prací závisí zejména na míře 
poškození vozidel v závodu a také na změnách 
v technických předpisech pro ročník následující. 
Zatímco první zmíněné kritérium představuje 
téměř vždy stejný rozsah prací na úrovni 
rozložení vozů na prvočinitele a pečlivou kon-
trolu a repasi všech agregátů, novinky v tech-
nických předpisech se mohou každý rok měnit. 
A taky se mění. Například pro letošní rok rallye, 
který se bohužel z nám všem známých příčin 

nekonal, byla pozměněna hodnota vzdálenosti 
roviny setrvačníku od osy přední nápravy. 
Původní hodnota 1000 mm (platná od roku 2002 
a do jisté míry znevýhodňující vozy tatra s klasic-
kým vzduchem chlazeným dlouhým a těžkým 
dvanáctiválcem) byla upravena na vzdálenost 
1400 mm.

Rozložit, složit
Protože příprava obou vozů týmu Tomáše 
Tomečka a Andrého Azeveda probíhá na vývojo-
vé dílně kopřivnické automobilky a ve velmi úzké 
(a velmi dobré) spolupráci s jejími specialisty, 
harmonogram prací je do značné míry ovlivněn 
časovými a kapacitními možnostmi příslušných 
pracovišť. Oba vozy jsou brzy po dojezdu po 
splnění závazků vůči sponzorům demontovány 
a jednotlivé agregáty putují na odborné dílny. 
Účast na rallye přináší velmi cenné informace 
z hlediska opotřebení vozidel, a proto existuje 
mezi techniky automobilky a týmem úzká spolu-
práce. A nejen mezi nimi. Podobně si zkušenosti 
odnášejí výrobci brzd, tlumičů, nástavby atd.
V průběhu léta jsou tedy provedeny repase mo-
toru, převodového ústrojí, náprav, nástavby a 
kabiny. Pečlivou kontrolou prochází rovněž elek-
troinstalace a vzduchová soustava vozidla. 

Těžko na cvičišti…
Konec léta a září tedy probíhal ve znamení 
opětovné stavby vozů tak, aby bylo možné již 
v říjnu začít testovat. První testy probíhají na 
zkušebním polygonu automobilky, ovšem tým 
velmi brzy vyráží na sousední „slovenskou Sa-
haru“ do okolí Senice. Zde se vozy podrobují 
náročným jízdním zkouškám v písčitém terénu 
v duchu hesla „Má-li se něco rozbít, tak ať se 
to stane zde a ne během rallye“. V podzimních 
měsících je ještě dost času na případné úpravy 
a změny.
Mezitím je však třeba již řešit související adminis-
trativní povinnosti, jako je vyřizování potřebných 
víz, zdravotní prohlídky, obnovení závodnic- 
kých licencí apod. Pokud byste chtěli dodat, že 
sem patří i odeslání přihlášky na rallye, tak máte 
pravdu, ovšem tento úkon se provádí již daleko 
dříve – někdy na přelomu května a června. 

A nakonec zabalit
Přibližně v druhé polovině listopadu a v prosinci 
pak probíhá poslední fáze příprav, a tou je balení 
všeho potřebného vybavení. Oba „ostré“ soutěžní 
vozy jsou vybaveny jako samostatné jednotky 
pro případ poruchy poměrně velkého rozsahu. 
V útrobách jejich nástavby proto nechybí elek-
trocentrála, rozbrušovačka, vrtačka, svářečka a 
veškeré potřebné nářadí. Posádka s sebou veze 
rovněž kromě nezbytných rezervních pneumatik 
i náhradní náplň maziv a určité klíčové náhradní 
díly, jako jsou například olejové čerpadlo, tur-
bodmychadlo, alternátor apod. 
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V předešlých vydáních IC_Journalu jsme Vás 
v této rubrice informovali o řadě nadstan-
dardních nástrojů, které obsahuje elektroni-
cký katalog naší společnosti. Nejinak tomu 
bude i nyní; dnes bychom Vám rádi představili 
dva moduly, které jsou bez nadsázky velkým 
pomocníkem například při kalkulaci nákladů 
na opravu vozu nebo třeba pro vyhotovení 
zakázkového listu pro konečného zákazníka 
- motoristu, a to bez nutnosti vlastnit jakýkoliv 
jiný (často finančně náročný) software.

1. Časy oprav
IC_Katalog je v současné době obohacen o da-
tabázi časů oprav podle výrobců automobilů. 
Díky tomu uživatel jednoduše a velmi rychle 
získává cennou informaci určenou nejen pro 
plánování práce, ale také pro přesnou kalku-
laci jednotlivých pracovních úkonů.
Tyto informace jsou umístěny v katalogové 
části IC_Katalogu. Po vyhledání požadovaného 
dílu pro zvolený automobil lze v části Výsled-
ky v záložce Časy oprav zobrazit informace 
výrobce automobilů o úkonech, které jsou 
pro výměnu dílu potřeba provést a také infor-

maci o době trvání těchto úkonů. Například 
při výměně brzdových destiček u Škoda Fa-
bia (6Y2), 1.9 TDI, 2000.01->, 1896 ccm, 100 
PS, 74 kW je nutné provést demontáž/montáž 
kola (12 min), uvolnění/upevnění brzdového 
třmenu (18 min), demontáž destiček (6 min) a 
montáž destiček (6 min). Celkem je tedy dle 
výrobce vozu potřeba 42 min, resp. 0,7 hod 
k výměně předních brzdových destiček u to-
hoto vozu. 

Informace o časech oprav jsou poskytovány 
zdarma všem registrovaným zákazníkům naší 
společnosti.

2.  Odhad
Odhad je utilitka, kterou nabízí IC_Katalog 
již delší dobu, ale nyní, ve spojení s databází 
časů oprav, umožňuje velmi přesně stanovit 
celkovou cenu opravy vozu.
Základním předpokladem pro použití Odhadu 
je nastavení výchozích parametrů pro kal-
kulaci: Výchozí hodinová sazba (slouží 
k přepočtu času opravy na peněžní částku), 
Výchozí DPH sazba pro služby, Výchozí 
cena dílu pro odhad (zvolením Velkoo-
bchodní ceny budou kalkulovány vlastní 
náklady uživatele IC_Katalogu a zvolením 
Maloobchodní ceny lze kalkulovat náklady 
pro motoristu - například zakázkový list) a 
Dodatečný multiplikátor pro cenu dílu (tím 
může uživatel upravit maloobchodní nebo 
velkoobchodní cenu použitou pro kalkulaci 
- například volbou hodnoty cenového multip-
likátoru 0,9 pro snížení ceny nebo 1,1 pro její 
navýšení). Tyto parametry je možné nastavit 
volbou Nástroje - Nastavení - Odhad.
Pro tisk odhadu je také vhodné zadat některé 
informace, které budou zobrazeny v sestavě 
pro tisk: Titulek tisku odhadu (například 
ZAKÁZKOVÝ LIST), Vaše jméno tisknuté 
na odhadním protokolu, Upozornění 
v přehledu tisku (například informace o 
provozní době, reklamacích apod.). Uvedené 
informace je možné zadat v menu Nástroje - 
Nastavení - Odhad - tisky.

Vlastní tvorba odhadu zahrnuje následující 
kroky: 
1. Vytvoření nového formuláře volbou Odhad  
 - Nový…
2. V zobrazeném dialogovém okně lze vy- 
 plnit Číslo registrace automobilu (SPZ)  
 a Stav počitadla kilometrů (tyto infor- 
 mace budou také vytištěny).
3. Následuje přidání dílu do odhadu  
 (například kliknutím pravým tlačítkem  
 myši na požadovaný díl v ceníkové nebo  
 katalogové části IC_Katalogu a volbou  
 Přidat do odhadu). Přidá-li uživatel díl  
 vybraný pro konkrétní vůz, nabídne mu  
 IC_Katalog rovnou i možnost přidání  
 příslušného pracovního úkonu. Lze  
 přidat jak ucelený pracovní úkon (např.  
 výměna předních brzdových destiček),  
 tak i  výčet dílčích úkonů (demontáž/ 
 montáž kola, uvolnění/upevnění brzdového  
 třmenu, demontáž/montáž brzdových  
 destiček, kontrolní úkony apod.)
4. Servisní úkony lze zadávat i takové, které  
 nejsou předdefinované - uživatel může  
 zadat své vlastní úkony, které lze  
 individuálně oceňovat.
5. Nyní je možné vytvořený odhad zobrazit  
 volbou Odhad - Prohlížení… - Náhled/ 
 Tisk a případně jej ještě upravit přidáním  
 nebo odebráním dílů a servisních prací.
 
Odhad je dokončen a lze ho zákazníkovi 
vytisknout.
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6 IC Kalendář 2008 duben - květen - červen

Nakupte v dubnu brzdové 
desky pro osobní automobily
za 25 000 Kč (bez DPH) a získejte 

10% bonus
Příklady z nabídky pro ŠKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI, 1996.09->  1896 ccm, 90 hp, 66 kW:

TEXTAR 23130 19,7 0 5 T4097 1173,-
ATE 13.0460-7111.2 1169,-
BOSCH 0 986 424 364 930,-
FERODO FDB1094 855,-
DELPHI LP1436 795,-

TRW LUC GDB1357L 695,-
FOMAR RL638181 694,-
BRECK 23130 00 702 00 515,-
JC AUTO C1A018PR 332,-

Nakupte v květnu spojky
za 20 000 Kč (bez DPH) pro osobní nebo 
za 40 000 Kč (bez DPH) pro nákl. automobily
          a získejte
10% bonus

Příklady z nabídky pro ŠKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI, 1996.09-> a nákladní automobily:

Nakupte v červnu tlumiče 
pro osobní automobily
za 20 000 Kč (bez DPH) a získejte 

10% bonus
Příklady z nabídky pro ŠKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI, 1996.09->  1896 ccm, 90 hp, 66 kW:

V případě dosažení této obratové částky ve vyznačeném termínu akce získáte dodatečný finanční bonus ve 
výši 10% z celkové částky nakoupeného zboží v dané produktové kategorii v tomto měsíci. Akce se nevz-
tahuje na zákazníky, kteří mají na tyto produkty uzavřeny speciální podmínky. U příkladů z nabídky jsou 
uvedeny maloobchodní ceny v Kč bez DPH. Právo na změny vyhrazeno. Více informací, podmínky a popis 
akcí IC Kalendář obdržíte na jakékoliv pobočce Inter Cars. 

SACHS 200 954 přední osa-plyn 1 565,-
KAYABA KYB333713 přední osa-plyn 1 349,-
TRW JGM215T přední osa-plyn 1 299,-
DELPHI DG 7800 přední osa-plyn 1 290,-

Spojkové sady pro Škoda Octavia
LUK 623 1089 00 4 149,-
VALEO VAL821253 4 690,-
SACHS 3000 332 001 5 300,-

Spojkové sady pro nákladní automobily
DB ACTROS 643 3090 00 LUK 19 900,-
VOLVO FH12 3400 043 032 SACHS 17 706,-
SCANIA 124 3400 122 001 SACHS 18 277,-

01/04 - 30/04/2008

01/05 - 31/05/2008

01/06 - 30/06/2008


