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Jak mohu jednoduše začít víc vydělávat?

Vaše předpoklady:
� odpovídající obchodní 
   a logistické zázemí
� zkušený personál
� znalost regionu
� sí� odběratelů

Jak mohu začít jednoduše víc vydělávat?

Začnu používat k vyhledávání zboží IC_Katalog 

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

Hledáním v jednom katalogu ušetřím čas, a tedy i peníze.

Pro tvorbu zakázkových listů budu 
používat IC_Katalog

Ušetřím čas při tvorbě zakázkového listu, protože 
ve  stejném software mám i kompletní databázi 
dílů a cen.

Ušetřím čas při tvorbě objednávky ze zakázkové-
ho listu, protože ve stejném software mám i modul 
objednávání.

Ušetřím peníze za software pro tvorbu zakázko-
vých listů.

Zvýším image svého servisu.

Pro tvorbu objednávek a jejich odeslání k dodava-

teli budu používat IC
_Katalog

Ušetřím peníze za tele
fon, případně fax.

Ušetřím peníze i čas, 
který musím trávit 

čekáním, než mi u 

jiných dodavatelů zv
ednou telefon.

Díly různých značek, které nakupuji od více 

dodavatelů, začnu nakupovat v Inter Cars

Většinu značek známých na trhu najdu v nabídce  

Inter Cars.

Vyhledáváním zboží, zaměnitelností, cen a dostupnos-

tí v jednom katalogu (IC_Katalog) výrazně zrychlím 

tempo obsluhy a ušetřím tím hodně času.

Tak začnu na jednom místě dělat větší obrat než jsem 

dosud dělal u více dodavatelů. 

Tím získám mnohem zajímavější rabatové podmínky.

Pro zjiš�ování cen, zaměnitelností a on-
line dostupnosti na skladech budu použí-
vat IC_Katalog

Ušetřím peníze za telefon a budu mít přitom on-line pří-
stup do systému Inter Cars.

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

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

vítejte na stránkách našeho časopisu. IC Journal 
se k Vám dostává letos již po čtvrté a právě toto 
podzimní vydání je doslova nabité informacemi 
ze světa „Inter Cars“, světa jehož jste Vy čtenáři 
a zákazníci nedílnou součástí. Pojďme se tedy 
společně podívat nejen do světa naší společnosti, 
ale také na to, co nám přináší podzimní sezóna 
letošního roku.

Co přináší podzim roku 2008?
Novela silničního zákona
Po dlouhé době naše legislativa přinesla pozitivní 
změnu. Z velké řádky zákonů, novel a vyhlášek 
vyčnívá jeden, který by mohl přinést zvýšení 
bezpečnosti na našich silnicích. S platností od 
1. listopadu se zavádí na našich silnicích značka 
s označením „Zimní výbava“. Na silnicích s tímto 
označením je motorista mimo jiné povinen „obout“ 
svého dravce do zimních pneumatik. S tímto roz-
hodnutím vlády by tentokráte mohlo být spoko-
jeno několik stran najednou. 
Jednak řidiči, kteří ušetří čas a riziko při jízdách 
na zledovatělém úseku, kdy čekali mnohdy hodi-
ny na to, až bude silnice uvolněna od blokujících 
vozidel. Budou spokojeny rodiny řidičů, které 
čekají v nejistotě zda se jejich blízký ve zdraví 
vrátí z cest. Riziko se díky zimní výbavě rapidně 
snižuje. V neposlední řadě bude spokojen servis 
a obchodník, který bude moci nabídnout tyto 
produkty svým zákazníkům. Jednoznačně si 
tento krok zaslouží hodnocení slovy klasika: 
„Jen houšť a větší kapky“.
Naše společnost přináší svým zákazníkům 
možnost nakoupit zimní sortiment v podobě, tzv. 
ZIMNÍHO BALÍČKU, který šetří čas a peníze a 
také širokou škálu zimních pneumatik za zajímavé 
nákupní ceny a s dovozem zdarma.

Drahé či levné náhradní díly v OE servisech
Druhou zajímavou věcí, kterou přináší podzim 
je otevření tématu, kterým je prodej originál-
ních náhradních dílů a dílů srovnatelné kvality

ve značkových a neznačkových servisech. Na 
stránkách DNES 18. 9. 2008 v rubrice Domácí 
ekonomika byl publikován velmi zajímavý článek 
pojednávající o tom, zda není ze strany autori-
zovaných servisů a importérů porušován zákon. 
Antimonopolní úřad (ÚOHS) začal zkoumat oblast 
prodeje a montáže originálních dílů při opravách 
ve značkových servisech, zejména z pohledu 
výše ceny tohoto dílu ve srovnání s dílem 
srovnatelné kvality a tedy to, zda není konečný 
motorista znevýhodňován. Toto téma, které bylo 
prakticky 18 let tabu a to díky silné lobby SDA se 
možná dočká veřejného zhodnocení v podobě 
závěrů Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. 
Tyto závěry by mohly být velmi zajímavé pro celý 
aftermarket. Určitě doporučuji toto téma sledovat, 
bude jistě zajímavé.

Společné setkání a akce se zákazníky Inter Cars
Dále v tomto vydání IC Journalu najdete infor-
mace o akcích, kterých jsme se s Vámi účastnili. 
Ať už to byla návštěva 8. ročníku dnes již me-
zinárodní výstavy TARGI 2008, který se konal 
6.-7. září a cestu na něj si našlo přibližně 20.000 
návštěvníků. Zde jsme měli možnost ukázat ne-
jen novinky v nabídce Inter Cars, ale i společně 
strávit příjemné okamžiky při večerní show. 
Velký zájem jste projevili o MATADOR CZECH 
TRUCK PRIX 2008 v Mostě, kde jsme byli hosty 
společnosti ZF Trading - klíčového výrobce 
produktů SACHS, LMI a BOGE. Do Mostu 
jsme se pak vrátili ještě jednou a to u příležitosti 
amatérských vytrvalostních závodů, kterého 
byl náš CAR ZONE RACING TEAM úspěšným 
účastníkem.
Ani v říjnu a v listopadu nebude o společné akce 
nouze. Na začátku října jste srdečně zváni na 
GOLF ACADEMY, která je pro Vás připravena 
v rámci benefi tů našeho/Vašeho VIP Clubu Inter 
Cars 2008, kde si společně vyzkoušíme tento 
zajímavý sport. Pro slovenské členy VIP Clubu 
Inter Cars 2008 je připravena víkendová akce na 
okruhu, kde si každý vyzkouší jízdu ve slalomu, 
tedy jízdu zručnosti na čas o zajímavé ceny.

Pro ty, kteří touží po nových informacích jsme 
připravili školení v podobě zahraničních zájezdů 
do výrobních závodů společnosti ZF a NGK. Ty 
z Vás, kteří jsou permanentně „busy“ navštívíme 
s naším TOOLBUSEM, prostřednictvím kterého 
Vám nabídneme zajímavé vybavení dílen a tak se 
Vám pokusíme usnadnit Vaši práci.

Zajímavé rozhovory a prezentace Vás, našich 
zákazníků jsou dokladem toho, že Inter Cars 
jsou nejen náhradní díly, ale také lidé a obchodní 
vazby, bez kterých si seriózní obchod lze jen stěží 
představit. Jsem velmi rád, že s Vámi můžeme 
tyto vztahy budovat již 4. rokem. 

Věřím, že se Vám i toto vydání IC Journalu bude 
líbit a že si tam každý z Vás najde to, co ho za-
jímá a prostřednictvím těchto informací bude mít 
možnost ještě více profi tovat ve svém podnikání. 
K tomuto bych Vám všem rád popřál za celou 
společnost Inter Cars hodně úspěchů a to jak ve 
Vašich fi rmách, tak i v osobním životě.

Na další spolupráci se těší za celý Inter Cars team.

Martin Havlík
Výkonný ředitel 

Inter Cars Česká republika s.r.o.

Zimní balíček Inter Cars

Co mi “Zimní balíček Inter Cars” přináší:
6  šetří moji peněženku, protože disponuji zbožím, které 
 zaplatím až v lednu 2009
6  praktický stojan na zimní produkty zdarma
 nebo stojan na autobaterie zdarma

Nakup dnes, zapla� příští rok!
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Inter Cars v Loprais Dakar bivaku
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Aktuality

Jako jeden ze sponzorů Loprais Dakar teamu 
jsme byli v pátek 12. září 2008 pozváni na pravý 
československý dakarský bivak, který se konal 
na Slovensku nedaleko Senice. Již samotné pro-
pozice a podrobnosti k akci samotné slibovaly 
dobrodružství a adrenalin. Kromě hrubého určení 
lokality nám byly sděleny pouze gps souřadnice. 
Zadali jsme tedy všechny údaje do navigace a 
vyrazili vstříct nové výzvě. Náš elektronický po-
mocník nás zavedl až do vojenského prostoru 
bez jakékoliv civilizace. Navigace velela odbočit 

mimo silnici a tak jsme 
následovali jejích rad a za-
jeli jsme po písčité cestě do 
hloubi lesa. Na jeho konci 
nás čekal otevřený prostor 
a scenérie jako vystřižená z 
dakarských pouští. Prostě 
písečné duny, vřesoviště, 
sem tam nějaký strom. Ale 
dost informací na úvod 
a jdeme přímo do akce. 
Po přátelském přivítání 
celým týmem a malém 
občerstvení jsme už nase-
dali do staršího modelu 
Tatry a vyrazili do “pouště”. 
Nic podobného jsem do-

posud nezažil a Tatra začala rychle ukrajovat 
desítky metrů písečných dun. Létali jsme ze 
strany na stranu až jsme se dostali zpět do místa 
startu. S nadšením jsme našemu řidiči sdělovali 
naše dojmy a on pouze s klidem konstatoval 
“Počkejte až pojedete s Alešem” měl na mysli 
Aleše Lopraise závodníka tělem i duší a jinak 
fajn kluka. A opravdu po malém občerstvení to 
přišlo. Sedíme v nové závodní Tatře, nandáváme 
si helmy, upínáme čtyřbodové pásy a po krátkém 
představení technických parametrů tohoto 

“náklaďáku” jako např. výkon 867 kW a zrych-
lení z 0 na 100 za 13 s vyrážíme. Přilepeni do 
anatomických sedadel ani nedýcháme a řítíme 
se kupředu neuvěřitelnou rychlostí. Aleš má vše 
pod kontrolou a tak si můžeme jízdu pořádně 
užívat. Letíme písečnou krajinou a přes návaly 
adrenalinu skoro nestačíme vnímat ani ubíhající 
krajinu okolo nás a už jsme opět v místě startu. 
Nevím, jak přesně popsat dojmy a zážitky z této 
jízdy tak snad jen heslovitě bomba, mazec, hlína, 
masakr,.... prostě bylo to něco neuvěřitelného 
těžko slovy vystihnutelného. Na základně 
jsme pak se zaujetím poslouchali vyprávění a 
zážitky z dakarských rallye i informace o právě 
připravované rallye, která se pojede v Argentině 
a Chile. Nezbývá než poděkovat za tento skvělý 
zážitek a popřát mnoho štěstí a úspěchů. Díky.

IC Games - Inter Cars na Vltavě

Před dvěma lety byla nastartována jistá podoba, 
jak se krásně česky říká, teambuildingové akce 
tehdy jako volejbalového turnaje v Olomouci. A 
tak jsme se rozhodli vytvořit tradici, jen jsme vyso-
kou síť vyměnili za rafty a pádla. Místo konání 
Vltava a to o víkendu 8.-10. srpna 2008. V pátek 
večer se zástupci všech poboček, celkem jich 
bylo téměř 60, sešli v kempu v Rožmberku. Po 
úvodním stmelovacím a seznamovacím večeru 
nás čekalo ráno s trochu zamračeným počasím. 
Vyzvedli jsme si rafty a veškeré potřebné vy-
bavení a vyrazili na 20 kilometrovou plavbu do 
Českého Krumlova. To co jsme cestou v takhle 
velké skupině (8 raftů a 2 kanoe) zažili by stačilo 
na celou knihu. Tak jen ve zkratce: námořní 
bitva mezi chaberskou pobočkou a centrálou, 
zpívání ve zlínském raftu nebo spojení čtyř raftů 
vedle sebe a tím téměř ucpání celé šíře Vltavy. 
Nicméně jsme v plném počtu a ve zdraví dorazili 
až do Českého Krumlova, kde už na nás v kempu 
čekal gril, naložené steaky, zeleninka a množství 

tekutin různé “síly”. Po velmi náročném dni jsme 
ještě dlouho probírali pracovní i nepracovní té-
mata a pak spokojeni ulehli do svých stanů, aby-
chom se v neděli ráno rozloučili a vydali se zpět 

domů. Děkujeme všem za účast a za nemalý 
podíl na celkové atmosféře velmi povedeného 
víkendu a již nyní se těšíme na pokračování příští 
rok. Takže vodácké “AHOJ”!



Testování tlumičů pérování

Matador Czech Truck Prix 2008 - Most

Aktuality
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FIA GT Championship

Poslední srpnový víkend se na mosteckém 
autodromu uskutečnila vrcholná akce motori-
stické sezóny Matador Czech Truck Prix 2008. 
Plné startovní listiny ve všech kategoriích, a také 
díky pětadvacátému výročí závodního okruhu, 
bohatý doprovodný program slibovaly neza-
pomenutelný motoristický zážitek.
Společnost Inter Cars nemohla samozřejmě 
na takovéto události chybět. Do Mostu dora-
zilo téměř 200 našich zákazníků a zaměstnanců. 
Zázemí nám ve svém stanu v paddocku poskytla 
společnost ZF-Trading, pod kterou patří značky 

SACHS, LEMFÖRDER, BOGE a ZF Parts. Oce-
nili jsme štědré pohoštění a zvláště pak dostatek 
chlazených nápojů, které v tak krásné a slunečné 
dny přišly vhod. 
Kromě stěžejního závodu šestitunových trucků 
jsme měli možnost shlédnout závod ze seriálu 
Česká pojišťovna - Škoda Octavia Cup, dále 
pak AvD Interserii Sprint Challenge a Pohár ces-
tovních vozů - Memoriál Zdeňka Vojtěcha.
Víkend v Mostu se vydařil a všichni účastníci se 
domů vraceli spokojeni a plni dojmů.
Více informací naleznete na str. 12

Na pozvání závodního týmu K plus K Motor-
sport jsme měli možnost zúčastnit se největší 
automobilové události roku 2008 v České re-
publice a tou bylo mistrovství sportovních vozů 
FIA GT Championship, které se konalo 12.-14. 
září 2008 na Automotodromu v Brně. K plus K 

nasadil v kategorii GT2 závodní vůz Porsche 
997 GT3 RSR pilotovaný jezdci Jiřím Janákem 
a Timem Bergmeisterem. Této posádce, která 
se v průběhu závodu při zastávkách v boxech 
za volantem vystřídala (závody GT mají dána 
přesně defi novaná pravidla týkající se zastávek v 
boxech, výměn jezdců apod.), se na brněnském 
okruhu dařilo a obsadila skvělé druhé místo se 
ztrátou 26 s za prvními. Jako VIP hosté jsme si 
mohli prohlédnout paddock, boxy, startovací 
rošt a celou řadu míst, které jsou běžnému di-
vákovi nepřístupné. A tak jsme měli možnost 
i vidět snad největší koncentraci luxusních a 
zároveň závodních vozů jako např. Aston Mar-
tin, Lamborghini, Porsche, Ferrari, Jaguar a ce-
lou řadu dalších v různých modelových řadách a 
provedeních. Opravdovou třešničkou na dortu, 

kterou na našich silnicích běžně nepotkáte byl 
Rolls Royce kabriolet. I přes chladné počasí to 
pro nás byl automobilový svátek.

Ve spolupráci se společností ZF Trading, která 
nabízí ve svém portfoliu značky Sachs, LMI a 
Boge jsme pro naše zákazníky připravili zdarma 
testováním tlumičů pérování jejich čtyřkolových 
miláčků. K této akci nám bylo společností Sachs 
zapůjčeno speciální testovací zařízení. Není asi 
zapotřebí zdůrazňovat, že tlumiče jsou spolu s 
brzdami jednou z nejdůležitějších bezpečnostních 
součástí celého automobilu, proto i podtitulek: pro 
Vaše bezpečí a jistotu. Testování  budou probíhat 
ve městech a oblastech, kde má společnost 
Inter Cars své pobočky a zároveň i partnery v 
podobě servisů AutoCrew, našeho servisního 
konceptu. Jako nejvhodnější místa k testování z 
hlediska služeb zákazníkům jsme zvolili prostory 

před nákupními centry. Tady budou zákazníkům 
zdarma otestovány tlumiče pérování, předán pro-
tokol o jejich stavu a doporučeno řešení, případně 
i nabídnut servis, ve kterém jim bude oprava 
provedena. Testování tlumičů bude probíhat v 
následujících termínech a městech: 

29. - 30. 9.  -   Ostrava, 
2. - 5. 10.  -   Zlín, 
6. - 7. 10.  -   Olomouc, 
9. - 11. 10.  -   České Budějovice, 
13. - 14. 10.  -   Plzeň, 
16. - 17. 10.  -   Praha.

 

Bližší informace o přesných místech konání a 
další podrobnosti naleznete na www.intercars.cz
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Nová světla Hella LEDayLine

Do nabídky Inter Cars byla zařazena nová světla 
„LEDayLine“ od renomovaného výrobce HELLA. 
Tato světla mají rozměr pouhých 28x220mm 
a obsahují pět vysoce svítivých LED diod.

V 12V instalaci automobilu světlo „LEDayLine“ 
zužitkuje pouhých 7W. Díky životnosti přes 10 000 
hodin, vydrží světla „LEDayLine “ po celou dobu 
životnosti automobilu.

Teamtec

Do široké nabídky společnosti Inter Cars přibyly 
regenerované pumpy vysoké kvality do systémů 
Common Rail belgické fi rmy Teamtec. Tyto 
pumpy najdou využití jak v motorech osob-
ních automobilů, tak v motorech dodávkových 
automobilů vybavených systémem Bosch.

Při regeneraci ve výrobním závodě Teamtec 
v Belgii se využívají originální náhradní díly fi rmy 
Bosch a díky nejpřísnějším nárokům na výrobu 
dochází k zachování nejvyšších standardů kvality.

Novinky v sortimentu zimních pneumatik

Pro nadcházející zimní sezónu 
zařadila do své nabídky 
společnost Inter Cars 
několik nových dezénů 
od známých výrobců 
pneumatik. Jedná se 
o pneumatiky Kleber, 
Continetal, Uniroyal, 
Firestone a Falken. 

Kleber Krisalp HP2 
Vyznačuje se o 42% 

zvýšenou hustotou lamel
 ve srovnání s púvodní Krisalp HP. Tato inovace 
umožňuje zachování vysokého výkonu na sněhu 
a zároveň zvýšení přilnavosti v nejtěžších pod-
mínkách na zledovatělém povrchu. Ve srovnání 

s původní Krisalp HP má na ledu nová HP2 o 
24% lepší rozjezd, o 19% lepší držení stopy a o 
8% kratší brzdnou dráhu. 

Continental WinterContact TS 830
Je první pneumatikou, která byla vyvinuta pro 
podporu moderních elektronických bezpečnost-
ních systémů jako je např. ESP. Další její výhodou 
je univerzálnost. Dosahuje velmi dobrých výkonů 
na jakémkoliv silničním povrchu.

Uniroyal MS plus 6 
Vyznačuje se díky 3D-aqua drážkám výbornými 
vlastnostmi na mokrém povrchu. Tvar drážek 
zaručuje rychlejší odvádění vody a tím i vysokou 
aquaplaningovou bezpečnost. 

Firestone Winterhawk 2 
Nově navržený dezén přináší zkrácení brzdné 
dráhy na mokré a namrzlé vozovce. Pneuma-
tika je vyráběna z nové směsi, která zřetelně 
prodlužuje její životnost a tím i počet ujetých 
kilometrů.

Falken HS 439 
Výrobce Falken poprvé použil asymetrický dezén 
a příměs přírodního kaučuku. Proto pneumatika 
zaručuje ukázkovou přilnavost pneumatiky na 
vodě a rozbředlém sněhu.

Více informací naleznete na str. 6
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Targi 2008 - každoroční veletrh Inter Cars

Začátek podzimní části sezóny je ve společnosti 
Inter Cars každoročně ve znamení fi remního 
veletrhu automobilových dílů, nářadí a vybavení 
dílen - Targi, největší akce svého druhu v Evropě. 
Letošní ročník se konal ve dnech 5.-7. září 2008 
a jako každý rok i letos se celá akce odehrávala 
v areálu Logistického centra Inter Cars S.A. ve 
Varšavě v Polsku. Již 8. ročník veletrhu probíhal 
celý víkend a během dvou dnů se zde vystřídalo 
přes 14 tisíc návštěvníků. Mezi vystavovateli, 
kterých bylo více 150, byly nejznámější doda-
vatelé náhradních dílů z Evropy, Asie a Ameriky. 
Naši 140 člennou skupinku tvořili především 
zákazníci, kteří byli doplněni o zaměstnance jed-
notlivých poboček Inter Cars Česká republika. 
Co nás na cestě potkalo a jak letos celý veletrh 
probíhal se dozvíte na následujících řádcích.

Celá výprava začala srazem přibližně poloviny 
zákazníků a zaměstnanců Inter Cars z Prahy a 
Čech na Hlavním nádraží v Praze. Všichni přišli 
ve stanovený čas a tak už nic nebránilo tomu, v 
klidu se usadit do pohodlného lůžkového vlaku 
a odstartovat naši cestu směr Varšava. Cestou 
jsme nabrali ještě další účastníky - zákazníky v 
Pardubicích, Olomouci a v Ostravě. Tím se celá 
výprava zkompletovala a mohla pokračovat dál 
směrem do hlavního města Polska - Varšavy.

Celou cestu ve vlaku se všichni náramně 
bavili a zábava nekončila ani v pozdních 
nočních hodinách. Každý si cestu užíval po-
dle svého. Někteří si energii doplňovali lahod-
nými drinky přivezenými ze svých domovů z 
“vlastních zahrádek”, jiní odpočívali ve svých 

kupé. Každopádně se nikdo ani na chviličku 
nenudil a bavil se podle svého. Po krátkém, v 
některých případech jen letmém spánku jsme  
cestu zakončili v půl osmé ráno na varšavském 
nádraží. Tady už byly připraveny 3 fi remní 
“kočáry” Inter Cars v podobě autobusů, a ty nás 
odvezly k centru Inter Cars S.A. do obce Cza-
stków Mazowiecki v na okraji Varšavy. Za zmínku 
stojí, že kromě našich autobusů bylo během ve-
letrhu připraveno přes sto autobusů určených k 
přepravě zaměstnanců a zákazníků Inter Cars z 
celé Evropy, nechyběly pobaltské země ani noví 
kolegové z Chorvatska, Rumunska a Maďarska. 

Program byl přes den opravdu bohatý. Náv-
štěvníci měli možnost navštívit expozice 
nejvýznamnějších světových výrobců náhrad-
ních dílů osobních i nákladních automobilů, dále 
tuningových a motocyklových dílů a doplňků, 
nechyběly ani nové návěsy a přívěsy Inter Cars. 
Nebo se stačilo jen dívat a kochat se vystavený-
mi luxusními automobily nebo krásnými ženami, 
které ke každému veletrhu neodmyslitelně patří 
a tak ani tady nemohly samozřejmě chybět. Dále 
zde měli návštěvníci příležitost rozšířit si své 
teoretické i praktické znalosti z oboru v rámci 
školení pořádaných některými z vystavovatelů. 
Speciálně pro českou a slovenskou skupinu zde 
byla připravena školení od společností Osram a 
Bosal. 

Po celý den byly pro návštěvníky veletrhu k 
dispozici stánky s občerstvením, chlazeným 
pivečkem, nejrůznějšími masovými po-
choutkami přímo z grilu a pro mlsné jazýčky 
nechyběla ani ona pomyslná sladká tečka 
v podobě cukrovinek. Krátce po poledni se 
většina účastníků přesunula do části, kde bylo 
hlavní pódium a kde probíhaly módní přehlídky 
nových modelů servisního oblečení a montérek. 
Hlavním lákadlem letošního veletrhu, hlavně pro 
mužskou část, byl bezesporu simulátor F1. Ani 
v našich řadách nechyběli odvážlivci - závodníci 
tělem i duší a simulátor si vyzkoušeli a patřili k 
nejúspěšnějším vůbec. David Šimánek z cen-
trály Inter Cars skončil na “bedně”, když obsadil 
jen o zlomky vteřin skvělé druhé místo a Michal 

Březina z pobočky Praha - Vestec skončil na 
výborném “bramborovém” čtvrtém místě. Tímto 
dodatečně gratulujeme a děkujeme za skvělou 
závodnickou reprezentaci!
Veletrh své brány uzavíral ve čtyři hodiny 
odpoledne a to bylo pro nás znamení k přesunu 
na hotel a k možnosti alespoň trochu si po celém 
náročném dni odpočinout. Bylo zapotřebí nabrat 
nové a čerstvé síly na večerní VIP party, která je 
každoročně pořádána pouze pro zaměstnance a 
zákazníky Inter Cars a program, veškeré zajištění 
a atmosféra opravdu stojí za to.
V půl osmé už pro nás byly opět připravené tři 
“kočáry” Inter Cars a odvezly nás zpátky na 
místo veletrhu, do centra logistiky Inter Cars 
S.A. VIP party začala krátce po osmé hodině a 
lákala pestrým programem a noční diskotékou. 
Viděli jsme zde polské rockové a taneční hvězdy, 
dámský i pánský striptýz, který upoutal a naladil 
snad každého a tak se diskotéka mohla rozjet 
v plném proudu. Tanec a zábava pokračovala 
až do půlnoci, kdy jsme se museli kvůli brzké-
mu vstávání přesunout na hotel. V sedm hodin 
ráno byl neúprosný budíček a po snídani jsme 
všichni v našich již tradičních “kočárech” vyra-
zili na nádraží, odkud nám kolem deváté hodi-
ny odjížděl vlak zpět domů do České republiky. 
Na zpáteční cestě byli všichni, až na výjimky, 
dost unaveni a využili soukromí svých kupé k 
odpočinku a hlubokému spánku. Ti vytrvalejší 
a neúnavní “cestovatelé” obsadili jídelní vůz a 
strávili zde většinu zpáteční cesty.  Okolo šesté 
hodiny večerní jsme všichni úspěšně a bez větší 
újmy na těle i na duši dorazili zpět na Hlavní 
nádraží v Praze, kde jsme se rozloučili a slíbili si 
účast a setkání nejpozději na příštím veletrhu a 
tím bude již 9. ročník Targi 2009.

Děkujeme všem účastníkům, že nám zůstali i 
letos věrni, celý veletrh si náležitě užili a věříme, 
že i příští rok budeme mít příležitost se znovu 
setkat. Díky a za rok nashledanou.
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Zimní pneumatiky v nabídce Inter Cars

Léto je už minulostí, a proto je potřeba pomalu 
začít myslet na zimní výbavu. Nadcházející zimní 
sezóna je ve znamení mnoha změn. Hlavní změny 
přicházejí nejen ve formě zákona, který nově 
zavádí povinnost obutí zimních pneumatik, ale 
především v sortimentu pneumatik společnosti In-
ter Cars, která má pro Vás opět připravenou nejen 
řadu novinek, ale i mnoho dalších osvědčených 
pneumatik za skvělé ceny.
Česká legislativa na základě vyhlášky č. 30/2001 
sb., nově zavádí pojem „zimní výbava“. Její nedíl-
nou součástí jsou zimní pneumatiky na všech 
čtyřech kolech o hloubce dezénu minimálně 4 mm. 

Za porušení 
vyhlášky může 
být uložena 
pokuta ve výši 
až 2 000 Kč a 
řidič zároveň 

přijde o jeden bod. Povinnost použití zimní výbavy 
platí od 1. listopadu do 30. dubna na úsecích 
vyznačených modrými kulatými značkami s em-
blémem automobilu a sněhové vločky. Proto 
neváhejte a včas si pořiďte zimní výbavu u Inter 
Cars, protože je opravdu z čeho vybírat.
Pro letošní zimní sezónu můžete vybírat ze sorti-

mentu 21 světových a domácích výrobců pneu-
matik, který čítá celkem přes 7 000 položek 
různých rozměrů a dezénů. Jako každý rok pro 
Vás připravil Inter Cars zhruba 500 druhů ple-
chových ráfků a  přibližně 170 druhů alu-disků. 
Všechny tyto výrobky jsou dostupné ve skladech 
našich dodavatelů a to ve většině případů s lhůtou 
dodání do 24 hodin. Na vybrané pneumatiky, ráfky 
a alu-disky poskytujeme nižší ceny, ale jen do 
19. 10. 2008. Proto nepodceňujte zimu, využijte 
nabídky Inter Cars a co nejdříve připravte svůj au-
tomobil na zimu. Níže naleznete vybrané pneuma-
tiky  ze sortimentu naší společnosti.  

Výběr z nabídky zimních pneumatik

Uvedené ceny jsou maloobchodní v Kč bez DPH.  Změna cen vyhrazena.  *LI - index zátěže, SI - index rychlosti

Objednací číslo Rozměr Značka Název LI/SI* Cena Cena do 19.10.

165/70R13 ZOFA 79T HS439 165/70 R 13 Falken HS439 79T 730,- 698,-

165/70R13 ZOKL 79T KR3 165/70 R 13 Kleber Krisalp 3 79T 611,- 611,-

165/70R13 ZOM 79TALP A3 165/70 R 13 Michelin Alpin A3 79T 1 060,- 1 016,-

165/70R14 ZOFR 81T WH2 165/70 R 14 Firestone Winterhawk 2 81T 865,- 865,-

165/70R14 ZOB 81T POL2 165/70 R 14 Barum Polaris 2 81T 792,- 757,-

175/65R14 ZOKL 82T KRHP2 175/65 R 14 Kleber Krisalp HP2 82T 846,- 812,-

175/65R14 ZOP 82T SCO 175/65 R 14 Pirelli W190 SnowControl 82T 948,- 909,-

175/65R14 ZOU 86T MSP6X 175/65 R 14 Uniroyal MS Plus 6 86T 1 087,- 1 022,-

175/65R14 ZOC 86T TS800 175/65 R 14 Continental TS800 86T 1 284,- 1 219,-

175/65R14 ZOBR 82T LM20 175/65 R 14 Bridgestone Blizzak LM-20 82T 1 098,- 1 054,-

185/60R14 ZOB 82T POL2 185/60 R 14 Barum Polaris 2 82T 895,- 854,-

185/60R14 ZOFR 82T WH2 185/60 R 14 Firestone Winterhawk 2 82T 991,- 991,-

185/60R14 ZOP 82T SS 185/60 R 14 Pirelli W190 SnowSport 82T 1 061,- 1 008,-

185/60R14 ZOM 82T A3 185/60 R 14 Michelin Alpin A3 82T 1 286,- 1 226,-

195/65R15 ZOC 91T TS830 195/65 R 15 Continental TS830 91T 1 223,- 1 223,-

195/65R15 ZOKL 91T KRHP2 195/65 R 15 Kleber Krisalp HP2 91T 968,- 930,-

195/65R15 ZODU 91T SPWS3 195/65 R 15 Dunlop SPWinterSport3D 91T 1 155,- 1 115,-

195/65R15 ZOP 91T W190SZE 195/65 R 15 Pirelli W190 Sottozero 91T 1 132,- 1 085,-

195/65R15 ZOM 95T A3 195/65 R 15 Michelin Alpin A3 95T 1 597,- 1 521,-

195/65R15 ZOU 91T MSPL66 195/65 R 15 Uniroyal MS Plus 66 91T 1 055,- 1 055,-

Firestone Winterhawk Kleber Krisalp HP2 Uniroyal MS plus 6 Continental TS830 Falken HS439
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V prosinci 2006 přibyla do naší početné rodiny 
Inter Cars další pobočka - Praha Vestec. Vznikla 
jako druhá v pořadí z pražských poboček. Na 
ploše 1 100 m2 je uskladněno více než 18 000 ks
položek, které jsou ihned k odběru a dalších 
800 000 ks je k dispozici do druhého dne. To řadí 
tuto pobočku mezi největší distribuční centra v 
daném regionu. Aby vše fungovalo jak má, je 
pobočka napojena na logistický uzel centrálního 
skladu ve Varšavě, který je největším skladem 
autodílů v Evropě. Využívá také dalšího skladu, 
který je na tento logistický uzel napojen, a to 
skladu ve Wroclavi.

Jak je u Inter Cars zvykem, je i tato pobočka 
zásobena nejžádanějšími položkami daného 
regionu a i logistika je na velmi vysoké úrovni - 

to vše přispívá k maximální spokojenosti našich 
zákazníků. Největší výhodou této pobočky je její 
funkce centrálního skladu produktů TRW, které 
mají v oblasti autodílů špičkovou kvalitu a jsou 
našimi zákazníky hojně využívány.

K vysoké úrovni služeb přispívá zejména dis-
tribuce zboží k zákazníkům, kteří realizovali ob-
jednávku. Samozřejmostí je závoz objednaného 
zboží minimálně 2x denně a v současné době se 
pracuje i na třetím závozu. Na špičkové úrovni 
je i poradenský servis a ochota obchodních 
zástupců a prodejců, kteří jsou proškoleni pro-
fesionály. 

Mezi další silné stránky vestecké pobočky patří 
zapůjčení sad pro časování motorů, nadstan-

dardní technický servis olejů a maziv a v nepo-
slední řadě možnost poradenství specialisty pro 
motocyklový trh. Dále je potřeba zmínit expozici 
profesionálního nářadí TOPTUL a PROFITOOL, 
které jsme do nabídky zahrnuli nedávno. 

Musíme také podotknout, že tato pobočka je 
velmi aktivně nakloněna dalšímu rozrůstajícímu 
se automobilovému odvětví, a to tzv. TUNINGU. 
Proto účast vestecké pobočky na největším 
tuzemském srazu – na Mimoňských válkách 
zřejmě nikoho nepřekvapí. Pod vlajkou Inter Cars 
bylo možno vidět mnoho zajímavých doplňků a i 
takto upravených (vytuněných) vozů. 

I přes tuto širokou nabídku služeb, které jsou 
zde k dispozici, pobočka neusíná na vavřínech 
a i nadále připravuje mnoho dalších služeb a 
výhod pro zákazníky, kteří budou jistě spokojeni 
s jejich kvalitou.

Nyní již nezbývá nic jiného, než Vás všechny 
srdečně pozvat k návštěvě pobočky Inter Cars 
Praha - Vestec.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

David Březina
manažer pobočky

Michal Březina
obchodní zástupce

Martin Březina
obchodní zástupce

Martin Souček
obchodní zástupce

Veronika Wiesnerová
prodejce

Miloslav Hodek
prodejce

Jiří Večerník
prodejce

Zbyněk Mařánek
vedoucí skladu

Miroslav Štěpánovský
skladník

Andrea Melcherová
skladnice

Ladislav Novák
skladník

Vlastimil Píša
rozvozce

Tomáš Štefka
rozvozce

Inter Cars Praha II - Vestec
Vídeňská 452
252 42  Praha - Vestec
Tel.:  244 400 005
E-mail:  praha.vestec@intercars.cz
Po-Pá:  8:00-18:00, So: 8:00-13:00
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Cílem obchodních fi rem, které chtějí úspěšně 
a dlouhodobě rozvíjet svůj potenciál je, aby je-
jich vztah se zákazníky byl co nejbližší, a aby si 
zákazníci uvědomili, že mají stabilního a spoleh-
livého partnera. Společnost Inter Cars má 
produktový i logistický potenciál na splnění 
všech těchto podmínek.
V regionu východního Slovenska působí Inter 
Cars od roku 2005 prostřednictvím svého za-
stoupení v Košicích. Kvalitními a spolehlivými 
službami, podpořenými dobrou produktovou 
základnou, si v tomto regionu získala svoje 
spokojené a stabilní zákazníky. Zákaznická zák-
ladna se v průběhu dvou let rozrostla natolik, 
že bylo z Košic stále těžší pravidelné a častější 
zásobování všech zákazníků. Proto byla v roce 

2007 otevřena pobočka v Popradě, která byla 
podporována zkušenostmi z Košic a začala 
častěji a rychleji zásobovat zákazníky v tomto 
regionu.

Pozitivní zkušenosti zákazníků se sortimentem 
Inter Cars a se způsobem distribuce a komu-
nikace ukázaly, že i region Prešova si vyžaduje 
vlastní sklad, který by byl blíže zákazníkům a 
potenciál Košic by se plně soustředil na Košice 
a okolí. Proto byla 1. 8. 2008 otevřena nová 
pobočka Inter Cars v Prešově. Svojí koncepcí 
chce pokračovat v cestě započaté v roce 2005 v 
Košicích. Pobočka v Prešově logisticky pokrývá 
Prešov, Bardejov, Svidník, Stropkov, Sabinov, 
Lipany a uvažuje se i o závozech do Krompách, 
Gelnice a okolí. Zákazníci v těchto městech a 
jejich okolí jsou zásobováni dvakrát denně a v 
samotném Prešově třikrát denně. V současnosti 
má pobočka šest zaměstnanců a jednoho 
obchodního zástupce.
První týdny fungování ukázaly, že si pobočka 
v regionu našla svoje místo a postupně si i 
zákazníci, kteří byli předtím zásobováni z Košic 
zvykají, že je pro ně zboží dostupnější. Aktivní 
prací obchodního zástupce postupně přibudou 
další noví zákazníci. Kolektiv pracovníků 
pobočky Inter Cars v Prešově tvoří mladí a 
dynamičtí lidé, kteří chtějí svojí prací ve spolu-
práci s pobočkami v Košicích a Popradu šířit 
dobré jméno společnosti Inter Cars na východ-
ním Slovensku.

Maroš Ondřej
manažer pobočky

Daniel Brodek
operátor

Rastislav Štec
operátor

Alžběta Klembarová
účetní

Juraj Žilka
obchodní zástupce

Robert Klembara
řidič

Vladimír Orosz
řidič

Inter Cars Prešov
Kúpeľná ul. 8
080 01 Prešov
Tel.: (+421) 51 74 850 11-13
Fax: (+421) 51 74 850 10
Gsm: (+421) 918 381 252
E-mail: presov@intercars.sk
Po-Pá:  8.00 - 17.00, So: 8.00 - 12.00
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VIP Club Inter Cars 2008 - jdeme do fi nále

VIP Club Inter Cars

Vážení čtenáři, zákazníci,

VIP Club Inter Cars 2008 se dostává pro letošní 
rok do své závěrečné etapy. Před sebou máme 
už jen 3 měsíce, během kterých máte jednu z 
posledních příležitostí vylepšit si svá “bodová 
konta” a dosáhnout tak na některý z velmi zají-
mavých bonusů, které jsou pro Vás připravené. 
Ve chvíli, kdy čtete tyto řádky, probíhá nebo je 
těsně za námi poslední z tuzemských aktivit a 
tou je, případně byla, Golfová akademie. Těžko 
dopředu soudit, jak dopadne a jak bude úspěšná, 
ale budeme-li vycházet ze znalostí, zkušeností a 
dojmů z předchozích akcí dopadne zcela jistě 
skvěle. Přípravě a zajištění se věnujeme celý rok 
a když se spojí dobře připravená akce s účastí 
skvělé party lidí z řad členů VIP Clubu Inter Cars, 
dáte mi za pravdu, že nemůže dopadnout jinak 

než skvěle. Jediné co nemůžeme příliš ovlivnit 
je počasí, ale budeme doufat a i ono nám bude 
jistě příznivě nakloněno.  Na reportáž z Golfové 
akademie se budete moci těšit v prvním čísle 
IC Journalu, který vyjde na začátku roku 2009.
Další akce, které nás čekají na začátku příštího 
roku jsou prodloužený lyžařský víkend v Alpách, 
který bude, alespoň podle aktuálních výsledků, 
jednou z nejmasovějších akcí, které na alpských 
svazích proběhnou. Pak už následuje trochu 
tepla a sluníčka v podobě 8-denního relaxačního 
pobytu v Egyptě a jako zlatý hřeb lze bezesporu 
považovat exotický a dobrodružný 10-denní 
pobyt v rovníkové Africe, který je určen těm 
nejúspěšnějším. Mimo jiné destinace má jednu 
z největších šancí na vítěze výběru Keňa a její 
nádherné pláže a samozřejmě nepostradatelné 
safari. Nechme se tedy překvapit, kde budeme 

mít možnost poznávat africký kontinent.
V této chvíli asi již nemá význam věnovat se 
pravidlům a podmínkám členství ve VIP Clubu 
Inter Cars 2008, protože jsou všem notoricky 
známé, ale jen pro osvěžení uvedeme alespoň 
přehled VIP karet a množství bodů, které musíte 
dosáhnout, abyste některou z těchto VIP karet 
získali.

Bronzová VIP karta - 6 500 bodů
Stříbrná VIP karta - 11 000 bodů
Zlatá VIP karta - 16 500 bodů
Platinová VIP karta - 21 500 bodů

Prémiová karta - 4 000 bodů - speciální karta, 
která umožní většímu počtu zákazníků nahléd-
nout do dění ve VIP Clubu Inter Cars a přiblíží jim 
vybrané akce a celou atmosféru.
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10-denní pobyt v rovníkové Africe 
- březen 2009
Hotel****, služby all inclusive (neomezená konzu-
mace jídla a pití). Safari plné divokých zvířat, 
více jak 30 národních parků, rozmanitá krajina, 
step, pouště a polopouště, stále zelené lesy i 
hory s ledovci, tropické pobřeží lemované bílými 
plážemi.

držitel zlaté VIP karty II 1 osoba

držitel platinové VIP karty I 1 osoba

Lyžování v Alpách - leden 2009
Rakousko - Bischofshofen oblast Amade, uby-
tování v hotelu***, nepřeberné množství skvěle 
upravených sjezdovek od sportovních, přes 
lehčí svahy pro celou rodinu až po náročné 
trasy typu “freeride” to vše doplněné moderními 
lanovkami a vleky.

držitel prémiové karty 1 osoba

držitel jakékoliv VIP karty * 1 osoba

* nevztahuje se na držitele bronzové VIP karty

Relaxační 8-denní pobyt v Egyptě - květen 2009
Hotel****, služby all inclusive (neomezená konzu-
mace jídla a pití). Země slavných faraónů, plná 
významných památek např. pyramidy v Gíze, 
Sfi nga nebo Údolí králů. Fascinující podmořský 
svět vybízející k potápění.

držitel bronzové VIP karty 1 osoba

držitel stříbrné VIP karty 1 osoba

držitel zlaté VIP karty I  2 osoby

držitel platinové VIP karty I 1 osoba

držitel platinové VIP karty II 3 osoby

Podrobné informace naleznete v brožuře VIP Club Inter Cars 2008.
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Inter Cars v Mostě na FIA European Truck Racing 

říjen 2008

Informace pro Vás

12

Poslední srpnový víkend se na mosteckém au-
todromu uskutečnila vrcholná akce motoristické 
sezóny Matador Czech Truck Prix 2008. Plné 
startovní listiny ve všech kategoriích, a také díky 
pětadvacátému výročí závodního okruhu bohatý 
doprovodný program, slibovaly nezapomenutelný 
motoristický zážitek.
Společnost Inter Cars nemohla samozřejmě 
na takovéto události chybět. Do Mostu dora-
zilo  téměř 200 našich zákazníků a zaměstnanců. 
Zázemí nám ve svém stanu v paddocku posky-
tla společnost ZF-Trading, která zahrnuje značky 
SACHS, LEMFÖRDER, BOGE a ZF Parts. Oce-
nili jsme štědré pohoštění a zvláště pak dostatek 
chlazených nápojů, které v tak slunečné dny přišly 
vhod.

V sobotu jsme měli možnost sledovat vítězné 
tažení českého závodníka tahačů Davida 
Vršeckého, který jezdí za roudnický tým Buggyra 
Int. Racing Systém. V dopolední kvalifi kaci zajel 
nejrychlejší kolo, tím si vybojoval Pole Position pro 
kvalifi kační závod a zároveň pokořil traťový rekord. 
Na druhém místě se umístil jeho týmový kolega. 
Do cíle odpoledního kvalifi kačního, ale i hlavního 
mistrovského závodu dojeli oba jezdci ve stejném 
pořadí. Vršecký tak během jednoho dne získal 
plných 30 bodů. Druhý český zástupce Frankie 
Vojtíšek zajel v kvalifi kaci i kvalifi kačním závodě 
jedenáctý čas a mistrovský závod bohužel pro 
technickou závadu nedokončil.
Dalšího úspěchu pro české barvy dosáhl v závodě 
Interserie Dušan Nevěřil na stroji Lola Judd. Druhý 
skončil Sebastian Saavedra s Dallarou Mercedes 
a třetí byl Milan Svoboda s Dallarou Opel. 
Pro Česká pojišťovna - Škoda Octavia Cup byla 
sobota kvalifi kačním dnem. Pole Position vybojo-
val polský jezdec Mateusz Lisowski před Janem 
Dostálem a Václavem Brejlou.
Memoriál Zdeňka Vojtěcha - pohár cestovních 
vozů vyhrál Švýcar Milan Bezák na Porsche GT3 
před Danem Suchým a Petrem Kačírekem na 
BMW M3 GTR. 

Nedělní kvalifi kaci trucků kraloval Markus Bösiger, 
který si prohodil pozici s týmovým kolegou Davi-

dem Vršeckým. Třetí byl Jochen Hahn a až čtvrtý 
Albacete. Kvalifi kační závod oba jezdci dokončili 
opět ve stejném pořadí. Na třetí místo se probo-
joval rakušan Markus Altenstrasser s Renaultem, 
Albacete pro technickou závadu nedokončil. 
Frankie Vojtíšek zabojoval a z osmého místa z 
kvalifi kace dojel do cíle jako pátý.
V hlavním mistrovském závodě se pořadí na 
prvních třech místech nezměnilo, první dojel 
Bösiger, druhý Vršecký a třetí Altenstrasser. 
Vojtíšek dojel devátý. V celkovém průběžném 
pořadí si Vršecký díky velmi vydařenému víkendu 
upevnil vedení, na druhé místo se posunul úřadu-
jící šampión a Vršeckého týmový kolega Bösiger 
a na třetí místo spadnul Albacete. Frankie Vojtíšek 
je po mosteckém závodě na osmém místě.
V neděli se jely dva ostré závody Česká pojišťovna 
- Škoda Octavia Cup. Polák Lisowski „ulil“ start, 
musel do boxů pro trest a nevyužil tak výhody 
plynoucí z Pole Position. Jako první dojel do cíle 
závodu Jan Dostál následován Václavem Brejlou. 
Třetí skončil Dostálův stájový kolega z ACA Auto-
centrály Michael Vorba. V druhém závodě si oba 
týmoví kolegové z ACA Autocentrály prohodili své 
pozice a mezi ně se opět na druhé místo vklínil 
Václav Brejla.
V Intersérii obhájil své sobotní vítězství Dušan 
Nevěřil se strojem Lola Judd. Druhý dojel Sebas-
tian Saaveda s formulí Dallara Mercedes a třetí 
skončil rakušan Bernd Herndlhofer s formulí Lola 
Opel.
Pohár cestovních vozů - Memoriál Zdeňka 
Vojtěcha vyhrál opět Milan Bezák na Porsche 
GT3. Druhý skončil Dan Suchý na BMW M3 GTR 
a třetí Doc Henry Nielbock na Porsche GT2.
Nedělní den návštěvníkům zpestřil bohatý do-
provodný program, v rámci kterého se předvedli 
kaskadéři ze Stunt Riding Show a taneční 
skupina Marverci. Vrcholem programu byla 
nepřehlédnutelná ukázka letecké akrobacie Petra 
Červenky, který s letounem Suchoj M31 předvá-
děl neuvěřitelné kousky.
Víkend v Mostu se vydařil po všech stránkách a 
účastníci se domů vraceli spokojeni a plni dojmů. 
Děkujeme společnosti ZF-Trading za milé pozvání 
a pohoštění.

Nakupte v říjnu u společnosti 

Inter Cars produkty Bosal 

za 10 000 Kč bez DPH 

a získejte kvalitní

termovestu Bosal!
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Nakupte v říjnu u společnosti Nakupte v říjnu u společnosti 

Inter Cars produkty Bosal Inter Cars produkty Bosal 

za 10 000 Kč bez DPH za 10 000 Kč bez DPH 

a získejte kvalitnía získejte kvalitní

termovestu Bosal!termovestu Bosal!

Každý zákazník může získat maximálně 1 ks termovesty Bosal. Případné změny vyhrazeny.



Zimní balíček Inter CarsZimní balíček Inter Cars%Co mi “Zimní balíček Inter Cars” přináší:Co mi “Zimní balíček Inter Cars” přináší:
66  šetří moji peněženku, protože disponuji zbožím, které   šetří moji peněženku, protože disponuji zbožím, které 
 zaplatím až v lednu 2009 zaplatím až v lednu 2009
66  praktický stojan na zimní produkty zdarma  praktický stojan na zimní produkty zdarma
 nebo stojan na autobaterie zdarma nebo stojan na autobaterie zdarma

Akce probíhá v termínu od 1. 9. 2008 do 31. 12. 2008. 
Více informací o akci „Zimní balíček Inter Cars” získáte na kterékoliv pobočce Inter Cars nebo na www.intercars.cz

Nakup dnes, zaplat až příští rok!
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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

Maximum výhod pro majitele osobních 
                             a nákladních automobilů
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Zimní balíček Inter Cars

Co mi “Zimní balíček Inter Cars” přináší:
6  šetří moji peněženku, protože disponuji zbožím, které 
 zaplatím až v lednu 2009
6  praktický stojan na zimní produkty zdarma
 nebo stojan na autobaterie zdarma

Nakup dnes, zaplat až příští rok!
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Americký producent dílů pro originální vybavení i 
aftermarket, fi rma Delphi Corporation patří se 147 
plně vlastněnými výrobními závody po celém světě 
mezi největší světové výrobce automobilových 
dílů. Nabídka této fi rmy je druhou nejširší na světě 
vůbec - zahrnuje podvozkové a brzdové díly, diag-
nostiku, elektronické komponenty včetně Diesel 
programu, klimatizace, chladiče, lambda sondy, 
plynové vzpěry, GPS navigace, multimédia atd. 

V tomto čísle časopisu IC Journal si představíme 
výběr z nabídky tlumičů, brzdových dílů, dílů řízení 
a zavěšení pro vozy Škoda.

Značka Delphi splňuje všechny požadavky kla-
dené na brzdy a její produkty a služby přinášejí 
nejvyšší možný výkon, který je neoddělitelně spjatý 
se standardy originálního vybavení. Sortiment brzd 
Delphi zahrnuje brzdové destičky, kotouče, čelisti, 

bubny, montážní 
díly, hydraulické díly
a třmeny. To se 
promítá do jedné 
z nejširších nabídek na aftermarketovém trhu 
s více než 8 000 položkami. Samozřejmostí je 
zahrnutí všech posledních modelů vozů. Brzdový 
program Delphi tak splňuje požadavky trhu a 
poskytuje vysoce výkonné řešení pro váš servis.

Použití Popis Delphi číslo Cena IC Konkurence Cena
Favorit, Forman 1.3, Felicia 1.3, 1.6LX, 1.9D hlava spojovací tyče, P/L TC629 169,- TC629 180,-
Favorit, Forman 1.3 89-93 silentblok spodního ramena, zadní, P/L TD368W 54,- TD368W 54,-
Favorit, Forman 1.3 93- silentblok spodního ramena, zadní, P/L TD369W 139,- TD369W 147,-
Favorit, Forman 1.3, Felicia 1.3, 1.6LX, 1.9D silentblok spodního ramena, přední, P/L TD367W 49,- TD367W 49,-
Favorit, Forman 1.3, Felicia 1.3, 1.6LX, 1.9D hlava spojovací tyče, P/L TA1541 175,- TA1541 175,-
Favorit, Forman 1.3 89-93 brzdové destičky přední LP0250/S 349,- LP250/S 399,-
Favorit, Forman 04/94 -, Felicia 1.3, 1.6LX, 1.9D brzdový kotouč, přední BG2910 * 616,- BG2910 * 746,-
Favorit, Forman 93 - brzdové čelisti, zadní LS1625 549,- LS1625 603,-
Felicia 1.3, 1.6LX, 1.9D 94-99 brzdové destičky přední LP0979 649,- LP979 762,-
Favorit, Forman 1.3 89 tlumič pérování olejový, přední osa D225 5990 770,- D2255990 839,-
Favorit, Forman 1.3 89 tlumič pérování olejový, zadní osa D225 3552 649,- D2253552 662,-
Felicia tlumič pérování plynový, přední osa DG 7829 790,- DG7829 866,-
Fabia 1.0, 1.2, 1.4, 1.4TDI, 1.9SDI, 2.0, Roomster 1.4, 1.9 kulový kloub spodního ramena, přední, L TC1084 432,- TC1084 432,-
Fabia 1.0, 1.2, 1.4, 1.4TDI, 1.9SDI, 2.0, Roomster 1.4, 1.9 kulový kloub spodního ramena, přední, P TC1085 432,- TC1085 432,-
Fabia 1.0, 1.2, 1.4, 1.4TDI, 1.9SDI, 2.0 spojovací tyč stabilizátoru TC1086 449,- TC1086 460,-
Fabia 1.4, 1.4TDI, 1.9SDI brzdový kotouč, přední BG3208 * 1 499,- BG3208 * 1822,-
Fabia 1.4, 1.9SDI, 1.9TDI brzdové destičky, přední LP1436 795,- LP1436 999,-
Fabia 1.0, 1.2, 1.4, 1.4TDI, 1.9SDI, 2.0 tlumič pérování plynový, přední osa DG 9074 990,- DG9074 999,-
Fabia 1.0, 1.2, 1.4, 1.4TDI, 1.9SDI, 2.0 tlumič pérování plynový, zadní osa DG 9075 790,- DG9075 799,-
Octavia, Octavia Combi 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 1.9TDI axiální kloub, pravý/levý TA2000 369,- TA2000 402,-
Octavia 1.4, Octavia Combi 1.4, 1.6 axiální kloub, pravý/levý TA2001 389,- TA2001 438,-
Octavia, Octavia Combi 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 1.9TDI ložisko, přední, pravý/levý TD239W 64,- TD239W 64,-
Octavia, Octavia Combi 1.4, 1.6, 1.8, RS, 2.0, 1.9TDI ložisko, zadní, pravý/levý TD287W 159,- TD287W 159,-
Octavia 1.4, Octavia Combi 1.4, 1.6 spojovací tyč stabilizátoru TC2026 309,- TC2026 365,-
Octavia, Octavia Combi 1.4, 1.6, 1.8, RS, 2.0, 1.9TDI hlava spojovací tyče řízení, levá TA1667 299,- TA1667 335,-
Octavia, Octavia Combi 1.4, 1.6, 1.8, RS, 2.0, 1.9TDI hlava spojovací tyče řízení, pravá TA1668 299,- TA1668 335,-
Octavia, Octavia Combi 1.4, 1.6, 1.8, RS, 2.0, 1.9TDI kulový kloub, přední, levý TC824 319,- TC824 349,-
Octavia, Octavia Combi 1.4, 1.6, 1.8, RS, 2.0, 1.9TDI kulový kloub, přední, pravý TC825 319,- TC825 349,-
Octavia, Octavia Combi 1.6, 1.9SDI brzdový kotouč, přední BG3208 * 1 499,- BG3208 * 1822,-
Octavia, Octavia Combi 1.6, 1.8, RS 1.8T, 1.9TDI brzdové destičky, přední LP1436 795,- LP1436 999,-
Octavia, Octavia Combi 1.6, 1.8, 2.0, 1.9TDI tlumič pérování plynový, přední osa DG 7800 1 290,- DG7800 1376,-
Octavia, Octavia Combi 1.6, 1.8, 2.0, 1.9TDI tlumič pérování plynový, zadní osa DG 3910 965,- DG3910 965,-
Superb 1.8T, 1.9TDI, 2.0, 2.5TDI, 2.8V6 příční rameno nápravy, zadní, P TC802 949,- TC802 1308,-
Superb 1.8T, 1.9TDI, 2.0, 2.5TDI, 2.8V6 příční rameno nápravy, zadní, L TC801 949,- TC801 1308,-
Superb 1.8T, 1.9TDI, 2.0, 2.5TDI, 2.8V6 příční rameno nápravy, přední TC768 1 699,- TC768 1872,-
Superb 1.8T, 2.0, 2.8V6, 1.9TDI, 2,5TDI brzdové destičky, přední LP1672 959,- LP1672 1378,-
Superb 1.8T, 2.0, 2.8V6, 1.9TDI, 2,5TDI brzdové destičky, zadní LP565 529,- LP565 565,-
Superb 1.8T, 1.9TDI, 2.0, 2.5TDI, 2.8V6 axiální kloub, pravý/levý TA1644 429,- TA1644 450,-
Superb 1.8T, 1.9TDI, 2.0, 2.5TDI, 2.8V6 tlumič pérování plynový, zadní osa DG 3905 1 099,- DG3905 1281,-

Výběr z nabídky dílů Delphi pro vozy ŠKODA

Uvedené ceny jsou maloobchodní v Kč bez DPH.  Změna cen vyhrazena.  *Cena za 2ks.
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Již od konce 90. let patří společnost Inter Cars 
mezi nejvýznamnější hráče na celoevropském 
aftermarketu. Tento rok nejen že posílí svou po-
zici absolutního leadera na východoevropském 
trhu, ale dle našich odhadů zaujme první pozici i 
z pohledu celoevropského. Po pouhých 17 letech 
fungování tak přeskočí dosavadní německé lea-
dery, kteří se na evropském aftermarketu pohybují 
již více než sto let.

Skupina Inter Cars v současné době zaměstnává 
více než 3 500 osob, disponuje sítí 116 poboček 
v 10 zemích Evropy, 1 trade offi ce v Moskvě, 1 
trade offi ce v Pekingu, dvěmi továrnami na repase 
dílů, jednou továrnou na výrobu návěsů, podílem 
v továrně vyrábějící brzdová obložení pro vlaky 
a její odhadované tržby v letošním roce překročí 
hranici 555 mil. EUR.

Jak již bylo řečeno, Inter Cars působí aktivně v 10 
evropských zemích a těmi jsou Polsko, Česká re-
publika, Slovenská republika, Maďarsko, Chorvat-
sko, Ukrajina, Litva, Rumunsko, Belgie a Itálie.

Vzhledem k poměrně rychlému růstu celé skupiny 
rozhodlo představenstvo o rozdělení zahraničních 
aktivit do dvou skupin. Tak byla zformována 
skupina Inter Cars South (Inter Cars Jih), zahrnující 
Českou a Slovenskou republiku, Maďarsko, Ru-
munsko a Chorvatsko a skupina Inter Cars North 
(Inter Cars Sever), zahrnující Ukrajinu, Litvu, Belgii 
a Itálii (ta je zahrnuta do této skupiny z jiných, než 
teritoriálních hledisek).

Vedením skupiny IC South byl pověřen Tomáš 
Kaštil, který dosud zodpovídal za aktivity IC na 
trhu českém a slovenském a zodpovídal taktéž za 
realizaci projektu Inter Cars Rumunsko. Vedením 
skupiny IC North byl pověřen Tomasz Piluch, 
dosavadní manažer exportního oddělení IC PL. 

Do pozice výkonného ředitele Inter Cars Česká 
republika byl jmenován Martin Havlík a do pozice 
výkonného ředitele Inter Cars Slovenská republika 
byl jmenován Branislav Bučko.
Hlavním cílem v rámci obou skupin je v co 
nejkratší době přenést úspěšný model fungování 
a budování distribuční sítě, který byl aplikován 
v České a Slovenské republice, na ostatní trhy, 
kde Inter Cars začíná nově působit.

Situaci na českém a slovenském trhu dobře zná-
te a o našich aktivitách vás průběžně informu-
jeme. Pojďme se tedy podívat na nové trhy, které 
spadají do nově sformované „velké rodiny“ Inter 
Cars Jih.

Maďarsko
Maďarský trh patří mezi vyspělejší trhy výcho-
doevropského regionu. Úroveň konkurence je 
poměrně vysoká a trh tím pádem patří mezi ty 
složitější. Mezi nejsilnější hráče patří zejména: 
Bárdi Autó, Unix Trade, Start Autó a Meteor.

Inter Cars Hungary je společnost vzniklá transfor-
mací bývalé společnosti JC Auto Hungary a stala 
se součástí Inter Cars Group po fúzi se společností 
JC Auto. Počátky jejího fungovaní na maďarském 
trhu se datují k dubnu roku 2003. V současné 
době disponujeme v Maďarsku kromě cen-
trály a pobočky v Budapešti ještě dalšími dvěmi 
pobočkami a to v Pécsi a Szegedu. 

V první polovině tohoto roku, proběhla úspěšná 
„pofúzová“ stabilizace a transformace společnosti 
na Inter Cars Hungary. Současnými prioritami je 
zaměření se na aplikace na evropské vozy z na-
bídky IC, neboť do současné doby se společnost 
profi lovala pouze jako specialista na vozy asijské. 

Od poloviny srpna tohoto roku byl nastaven model 
každodenních závozů centrály a poboček z našich 
skladů ve Varšavě a Tychách, který nahradil dosa-
vadní model zavážení jednou týdně. Od poloviny 
roku byl taktéž spuštěn program VIP Club, který 
dobře znáte z českého a slovenského trhu, pro 
maďarské zákazníky.

Hlavním cílem je do konce roku otevřít dvě nové 
pobočky, na principu frančízy. Cílem pro rok 2009 
je pak zbudování HUBu v Budapešti a pokrytí 
celého maďarského trhu sítí poboček Inter Cars.

Přestože patří maďarský trh mezi ty obtížnější, 
aktivity naší společnosti jsou dlouhodobě 
v černých číslech, což je pro nás velmi potěšující 
skutečnost.

Chorvatsko
Tento trh řada z vás zná zejména z pohledu ob-
líbené turistické destinace. Chorvatsko ale není 
jen zemí slunce a moře, ale poměrně zajímavým 
a osobitým trhem náhradních dílů. 

Již při pohledu na mapu Chorvatska vidíme hlavní 
odlišnost od ostatních trhů a tou je logistická kom-
plikovanost. Velká města jsou rozeseta po březích 
Jaderského moře. Vzdálenost nejjižnějšího většího 
města Dubrovníku od Zagrebu činí 650 km.

Další odlišností tohoto trhu je, že Chorvatsko není 
členskou zemí EU, tudíž veškeré dodávky zboží 
podléhají standardním celním procedurám a 
dodávky zboží jsou o to komplikovanější.
Dalším specifi kem Chorvatského trhu jsou sezón-
ní výkyvy, které naprosto odporují zvyklostem 
našich trhů. Zejména se to týká přímořské oblasti, 
kde jsou největší špičky zaznamenávány právě 
v období letních prázdnin, tedy v době našich 
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„okurkových“ sezón.
A v neposlední řadě je Chorvatsko branou pro 
export zboží do dalších zemí bývalé Jugoslávie 
– Srbska, Bosny, Černé Hory a Kosova.

Konkurence na tomto trhu, přestože její obraty 
dosahují velmi zajímavých čísel, není tak vyvinutá 
a tak silná jako je tomu v zemích EU. Hlavními 
hráči na tomto trhu jsou společnosti Auto Krešo 
a Auto Tokič.

Inter Cars Croatia vznikl, podobně jako Inter 
Cars Hungary, transformací z bývalé společnosti 
JC Auto Croatia. Počátky její existence se datují 
k červenci roku 2005. 
Přestože působíme na tomto trhu relativně krát-
kou dobu, jsme absolutním leaderem v dodá-
vkách dílů na asijské vozy a taktéž vybavení dílen 
a v současné době výrazně posilujeme pozici do-
davatele dílů na evropské vozy. 

Za zmínku jistě stojí i skutečnost, že Inter Cars 
Croatia je v současné době největším exportérem 
na výše zmíněné trhy bývalé Jugoslávie a aktivity 
exportního oddělení tuto naši pozici den za dne 
posilují.

V současné době disponujeme sítí 5 poboček, a to 
v Zagrebu, Zadaru, Koprivnici, Sisaku a Čakovci. 
V září tohoto roku proběhlo spuštění první pobo-
čky na bázi frančízy v přímořském letovisku Rijeka 
a do konce tohoto roku bude otevřena ještě jedna 
pobočka ve městě Varaždin. V září tohoto roku 
byl dosavadní systém týdenních dodávek cen-
trále a pobočkám z našich skladů ve Varšavě a 
Tychách změněn na systém denních závozů, což 
výrazně posílilo naši pozici na chorvatském trhu.

V průběhu roku 2009 máme v plánu otevřít HUB o 
rozloze 3 000 m2 v Zagrebu a taktéž otevřít cca 5 
dalších poboček.

Stejně tak, jako v případě Maďarska, i v Chorvat-

sku jsou naše aktivity z dlouhodobého pohledu 
profi tabilní a věříme, že v druhé polovině tohoto 
roku dosáhneme další významné akcelerace.

Rumunsko
Rumunský trh patří v současné době mezi nejry-
chleji rostoucí trhy EU. Životní úroveň městského 
obyvatelstva, které představuje cca 50% popu-
lace, se v letech 2004 -2007 více než zdvojná-
sobila. Řada konkurentů, kteří se pohybují na 
předních příčkách pomyslné hitparády má své 
kořeny v Maďarsku a jedinou ryze rumunskou 
fi rmou působící na tomto trhu je současný leader 
trhu – společnost Autonet. Za ní pak následují 
Augsburg, Meteor, Elit Romania, Unix Trade a 
Bárdi Auto. Vzhledem k tomu, že přední příčky 
jsou obsazeny takřka výhradně zahraničními sub-
jekty se zkušenostmi z vyspělých trhů, dá se říci, 
že úroveň konkurence je poměrně vysoká. 

Přípravy na náš vstup na rumunský trh byly za-
hájeny již v květnu roku 2007. V průběhu druhého 
pololetí 2007 a první poloviny letošního roku pro-
bíhaly intenzivní přípravné práce na ERP systému, 
rumunské verzi katalogu, přípravě frančízových 
smluv, cenových kalkulacích atd. Tyto přípravné 
fáze byly dozorovány a řízeny teamem specialistů 
z Inter Car Česká a Slovenská republika, který se 
podílel na spuštění Inter Cars v těchto zemích a 
má v této oblasti poměrně bohaté zkušenosti.

Společnost Inter Cars Romania pak byla zaregis-
trována v červenci roku 2008 a od toho okamžiku 
začaly další intenzivní přípravy, tentokrát na 

spuštění první pobočky. Ta byla otevřena 24. září 
ve městě Cluj-Napoca, hlavním městě Transyl-
vánie.

Od samého počátku byl nastaven systém den-
ních závozů, čímž jsme zpřístupnili rumunským 
zákazníkům naše sklady ve Varšavě a Tychách 
s dodáním do druhého dne.

Naším cílem je v průběhu let 2008-2009 rozšířit 
pobočkovou síť o dalších 5-6 poboček pracujících 
na bázi frančízy a ve střednědobém horizontu 
zaujmout místo mezi leadery trhu.

Závěr
Region střední a jihovýchodní Evropy je v součas-
né době nejrychleji se měnícím evropským re-
gionem. Tato dynamika a s ní spojený potenciál je 
pro naši společnost velkou výzvou.

Každý z trhů naší nově vzniklé velké rodiny Inter 
Cars Jih má svá specifi ka a odlišnosti. Umění po-
chopit tyto odlišnosti, přizpůsobit se jim a apliko-
vat v každé zemi to nejlepší řešení je právě tím, co 
odlišuje ty úspěšné od těch neúspěšných. 

Věříme, že systém transferu know-how a procesů, 
pravidelné komunikace managementů jednotli-
vých zemí, komparace a následná aplikace 
úspěšných projektů z jedné země do druhé, 
přinesou celou řadu synergy efektů a přispějí 
k dalšímu upevnění a posílení naší pozice v tomto 
regionu.

Čas bude tím nejlepším soudcem na posouzení 
toho, jak jsme se tohoto úkolu zhostili.
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V tomto vydání časopisu Inter Cars Jour-
nal bychom Vám rádi představili jeden 
z největších autoservisů v Bratislavě – 
společnost Autoservis Diškanec. Je to servis 
s dlouhou historií. Povídali jsme si s panem 
Tiborem Diškancem.

Kdy jste otevřeli servis?
Začínali jsme v roce 1992 ve třech lidech. Dva 
mechanici a jeden klempíř v jedné malé dílně. 
Postupně jsme se rozrostli do dnešního počtu 
10 lidí.

Co všechno nabízíte svým zákazníkům?
Zabezpečujeme všechny druhy prací, takže 
kromě běžného servisu i klempířské práce, la-
kování (máme vlastní lakovnu) a diagnostiku. 
Snažíme se tedy pokrýt všechny druhy oprav, 
protože se to v dnešní době už asi jinak ani nedá. 
Co se týká vybavení servisu máme 5 zdviháků a 
jámu. Momentálně máme objednanou novou 3D 
geometrii od výrobce Hunter, abychom nemuseli 
řešit kontrolu geometrie mimo naši fi rmu. Našim 
zákazníkům zařizujeme i emisní kontroly a 
připravujeme vozy před státní technickou kon-

trolou (STK). Kromě toho máme i autobazar ve 
kterém prodáváme automobily, které před tím 
prošly důkladnou kontrolou v našem servise.

Jak jste se dozvěděli o Inter Cars?
Jak přišla nabídka od Inter Cars? Sama…(smích). 
Hodně lidí jsem znal už předtím než vznikl Inter 
Cars. Takže po vzniku společnosti Inter Cars 
jsem u Vás mohl bez problémů začít nakupovat 
náhradní díly.

Co je pro Vás důležité při výběru 
dodavatele?
Co je pro nás důležité při výběru dodavatele? 
Určitě je to rychlá dodávka dílů spojená 
s dobrými skladovými zásobami. Druhým 
faktorem je určitě přehlednost katalogu daného 
dodavatele. Kromě toho je pro nás důležité, 
že se můžeme na zaměstnance našich dodava-
telů spolehnout. Takže když je nějaký problém, 
umí nám s tím rychle pomoct. Inter Cars je pro 
nás zajímavý nejen šířkou nabídky náhradních 
dílů na téměř všechny automobily. Od letošního 

roku nabízíte velmi dobrou a obsáhlou nabídku 
náhradních dílů na japonské a korejské au-
tomobily díky tomu, že se Inter Cars spojil se 
společností JC Auto. Je mnoho věcí, které se 
dříve daly sehnat pouze v značkových servisech. 
Kromě nabídky náhradních dílů má Inter Cars 
zajímavou nabídku vybavení servisů, kterou 
vyžíváme k doplňování a obnově vybavení 
našeho servisu.

Co je pro Vás na Inter Cars ještě zajímavé?
Zajímavé jsou nejen měsíční akce, ale velmi si 
cením také nabídky VIP Clubu. VIP Club vní-
mám jako velmi dobrý nástroj pro motivaci 
našich zaměstnanců. Používám zájezdy a akce 
z VIP Clubu jako odměnu za jejich svědomitou 
práci. Oddych je při našem povolání nutný, 
abychom mohli pracovat v dobré atmosféře. 
Doufám, že budeme využívat služby a nabíd-
ky společnosti Inter Cars ve stále větší míře i 
nadále.

Děkujeme Vám za rozhovor



Autoservis HADLER

Představení zákazníka

j urnal   říjen 2008 21

V minulém čísle našeho časopisu IC Journal 
jsme společně navštívili autoservisy v Nitře 
a pražském Hloubětíně. V tomto vydání by-
chom Vás rádi pozvali na návštěvu jednoho 
brněnského autoservisu, jehož majitele, pana 
Holoubka, jsme požádali o rozhovor. 

Jak společnost HADLER vlastně začala?
Firma byla založena roku 1993 dvěma spo-
lečníky a zaměřovala se na autoservis (včetně 
karosářských prací), autodopravu a půjčovnu 
vozíků. Od roku 2004 jsme se začali zabývat 
autorizovaným prodejem a servisem motocyklů 
značky KTM. Provozovnu servisu jsme měli v 
ulici Slaměníkova. Po patnácti letech, kdy si 
fi rma vybudovala svou stabilní klientelu, došlo 
k rozdělení společnosti. Po odchodu mého 
společníka jsem fi rmu přestěhoval do nových 
prostor v ulici V Aleji do Holásek, což je na 
opačném konci Brna a pokračoval v rozběhnuté 
činnosti. 

Zmínil jste prodej a servis motocyklů značky 
KTM. K tomu jistě potřebujete specializované 
zaměstnance?
Kromě uvedené provozovny máme v Brně i 
prodejnu, a to v ulici Slezská. V této prodejně 
poskytne profesionální radu a pomoc všem na-
kupujícím náš pracovník pan Dvořáček. Servis 
těchto motocyklů zastřešuje další náš spe-
cialista, pan Kučera, který byl pro tuto činnost 
vyškolen v Rakousku přímo u společnosti KTM.

A co současná podnikatelská situace?
Současnou situaci vidím velmi pozitivně. Dobře 
nám funguje činnost autodopravy, začali jsme 
spolupracovat s významnou fi rmou, pro kterou 
zajišťujeme služby po celé republice. Dále se 
nám podařilo udržet si zákazníky z předchozího 

působiště a navíc jsme v krátké době získali 
mnoho dalších nových zákazníků. Z těchto 
důvodů musíme začít zvažovat rozšíření servis-
ních prostor v rámci nynější provozovny. 

Jaký je Váš pohled do budoucnosti?
Do budoucna bychom chtěli rozšířit portfolio 
zákazníků jak o drobnou klientelu, tak i o některé 
zákazníky z okruhu státních organizací, u kterých 
se nám podařilo vyhrát výběrová řízení na servis 
jejich vozového parku. 

Jak jste se dozvěděli o společnosti Inter 
Cars?
Společnost Inter Cars známe již delší dobu, ale 
na užší spolupráci se zaměřujeme až nyní, neboť 
se začíná na trhu výrazně prosazovat. Tím nás, 
nechci říci přímo nutí do kontaktu, ale chceme 
spolupracovat s těmi nejlepšími, a proto se 
snažíme rozšířit vzájemné vazby.

Co Vás nejvíce zaujalo na společnosti Inter 
Cars?
Rozhodně je to šíře sortimentu. Ta nám umož-
ňuje vybírat si značky zboží dle možností naší 
klientely. Další předností je kvalita rozvozu. Závoz 
zboží třikrát denně je naprosto skvělý. 

Jak vnímáte náš bonusový program?
Myslím si, že Váš VIP bonusový program je dob-
ře sestavený, akce jsou zajímavé, ale možná by 
bylo dobré více se zaměřit na vybavení servisů. 

A co servisní koncepce AutoCrew?
Je to určitě další zajímavá myšlenka, kterou se 
zabýváme. Samozřejmě vše bude záležet na 
vzájemné spokojenosti z naší spolupráce. Ale 
doufám, že by to mohla být další meta, na které 
se v budoucnosti setkáme.

No a na závěr jsem Vás chtěl požádat, zda 
byste nám neprozradil alespoň část receptu 
na Váš úspěch..
Mojí prioritou je mít kvalitní a dobře proškolený 
tým, který se bude v práci cítit jako doma. 
Zaměstnanci, kteří mají ve fi rmě dobré zázemí, 
dobrou pohodu a týmového ducha, podávají 
nadprůměrné výkony a odvádějí perfektní práci. 
Díky tomu v podstatě nemáme na naší práci 
téměř žádné reklamace.
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Mostecký Autodrom přivítal 14. srpna 
2008 účastníky druhých letošních amatér-
ských vytrvalostních závodů na okruzích. 
Na místním okruhu byla naplánována 
šestihodinovka a Inter Cars byl při tom jako 
aktivní účastník.

Bratislavský Car Zone Racing Team ve složení 
Roland Sikhart, Branislav Bučko a Miki Kambal 
za volantem a mechanici Miki Borovský a Zolo 
Szikhart, se přijeli přinejmenším učit, „rozkoukat 
se“ a nasbírat první zkušenosti. Ve vytrvalost-
ních závodech často rozhoduje taktika, protože 
auta dostávají mimořádně zabrat, a proto často 
veškeré ambice končí poruchami. Důležitými 
okamžiky jsou tankování a výměny jezdců. 
Neméně důležitou součástí závodů je i férové 
pouštění rychlejších aut.

Ale vraťme se na začátek. Roland přišel 
s myšlenkou účasti a přemlouval nás asi tak 
0,000003 sekundy. Začali jsme studovat propo-
zice a nakupovat potřebné díly (brzdy a brzdové 
destičky, pneumatiky s Éčkem, protože sliky ne-
jsou povolené, a další nevyhnutelné věci).

Ve středu 13. srpna jsme se přemístili po 450 km 

dlouhé cestě do Mostu na technickou prohlídku 
auta i samotných jezdců. Noc na hotelu byla 
jednou z nejdelších, kvůli velkému očekávání 
následujícího dne.

Snídaně brzy v 7 h ráno a přesun na 3 km 
vzdálený okruh. Začali jsme okamžitě vybalo-
vat a připravovat auto. Po procházce v boxech 
a přilehlých parkovištích jsme vůbec neměli 
dojem, že jsme na amatérských závodech. 
Lepším výrazem by bylo nelicencované. Cater-
ham, Lotus, BMW M3 – to byli nejčastější auta 
v boxech.

Pomalu se blížil čas seřazení aut před startem 
a já jsem dostal úkol závod rozjet. Auta byla 
seřazena do 4 divizí podle objemu motoru. Star-
tovní pozice se losovaly před startem a z čela 
celkem logicky startovala nejsilnější auta. My 
s naší 1,6tkou jsme byli na konci startovního pole. 
Samotný start se uskutečnil jedním zahřívacím 
kolem a následným letmým startem.

Plný různých pocitů jsem start jemně zaspal a 
hned ztratil dobrých 50 m a v hlavě jsem měl 
myšlenky, že to nebude dobré, a že jsme si na 
bedra vzali víc než zvládneme. Tyto myšlenky 

mě trápily po prvním brždění. Mechanik Miki 
mi dal za úkol brzdy zajet, protože byly úplně 
nové. V zahřívacím kole jsem se o to snažil, ale 
první brždění bylo velmi náročné a auto jsem 
brzdil i za pomoci převodovky. Potom už bylo 
všechno v pořádku a já jsem se vydal na stíhací 
jízdu za zbytkem pole. V průběhu několika 
zatáček jsem se dotáhl a v druhém kole jsem už 
předjížděl svoje první auto v životě na ofi ciálních 
okruhových závodech.
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při tankování, které bylo povinné na čerpací sta-
nici přímo na okruhu.

Po přibližně 4 hodinách jsme měnili přední 
pneumatiky, a to hlavně kvůli jejich přehřívání. 
Spotřeba pneumatik nás příjemně překvapila, 
protože zadní vydržely celých 6 hodin a přední 
jsme měnili jen jednou. Měli jsme připravené 3 
kompletní sady. Brzdy též vydržely bez výměny 
až dokonce.

Úplně nenápadně jsem vlastně prozradil, že se 
nám podařilo dovézt auto do cíle po 6 hodinách, 
což nikdo z nás na začátku nečekal. V těchto 
závodech je výhodou, že klasifi kovaný je každý 
tým i když odstoupí pro poruchu. Započítává se 
jim počet aktuálně odjezděných kol.

Závody na okruhu mají své obrovské kouzlo a 
v listopadu je v Mostě devítitihodinovka. Zůstaly 

nám pneumatiky, ušetřili jsme i brzdy, a tak 
máme v hlavě myšlenky na účast. Až čas ukáže, 
jestli se do Mostu vrátíme, ale už dnes víme, že 
máme zážitky na celý život.

Brzy se ukázalo, že motoricky mají naši soupeři 
lépe připravená auta a na rovinkách a při výjez-
dech jsme poměrně citelně ztráceli na většinu 
aut. Naše auto ale mimořádně dobře zvládalo 
zatáčky, kterých je v Mostě dostatek, a tak jsme 
cítili, že jsme konkurenceschopní a nejsme jen 
velkou překážkou pro rychlejší auta.

Na poradě jsme se dohodli, že auto nebudeme 
trápit, a že nebudeme vytáčet motor až do 
omezovače, ale budeme řadit dřív, aby motor 
vydržel a my jsme zůstali na trati co nejdéle.

Po přibližně 30 minutách na okruhu jsem se ro-
zhodl pro první výměnu a zamířil jsem do boxu. 
Přece jen jsme nevěděli jak dlouho auto vydrží a 
tak nemělo význam, abych odjezdil víc času, ale 
dal příležitost zajezdit si i dalším kolegům z tý-
mu. Takže jsem dal chlapům signál a zamířil do 
boxu. Braňo se navlíknul do kombinézy, nasadil 
si helmu a rukavice.

Při zastávce proběhla rychlá kontrola tlaku 
v pneumatikách, výměna jezdců a Braňo vyra-
zil na okruh. K našemu nemilému překvapení 
zůstala pod autem olejová kaluž. Pochmurné 
myšlenky byly vidět na výrazu každého z nás. 
Zavolali jsme Braňa do boxu, otevřeli kapotu a 
zjistili, že je olej úplně všude. Bylo ale na první 
pohled jasné, že olej unikal přes horní odvětrání 
kliky. Mechanici to rychle opravili, vyčistili jsme 
motorový prostor, abychom snadno poznali, 
jestli olej dále uniká. Braňo vyrazil vstříc dalším 
kilometrům a kontroloval tlak oleje a teplotu 
vody. Když se všechno jevilo být v pořádku, 
odjezdil si zhruba 40 minut a vrátil se na výměnu. 
Řada byla na už připraveném Rolandovi.

Opět rychlá kontrola motoru, pneumatik a 
destiček a Roland se také vydal směrem k jed-
nomu z největších zážitků, který se v autě dá 
zažít. Přibližně 35 aut na jednom okruhu – závodí 
se naplno, ale férově. Má to svoji neocenitel-
nou atmosféru, kterou si uvědomujete každým 
přidáním, každým brzděním. Ono to ale na vás 
dolehne až když vystoupíte totálně vyčerpaný a 
promočený na kost z auta.

Autíčko nás poslouchalo, a tak jsme si stále více 
zvykali na okruh, než na samotné závodění.

Jako tým jsme přijeli bez ambicí na umístění 
a toho jsme se také drželi. Při výměnách jsme 
nikam nespěchali, ale hodně času jsme strávili 





Objednací číslo Aplikace Původní cena Akční cena

KYB333713 Seat Toledo II-F, Skoda Octavia -F 1 560,- 1 330,-

KYB343298 Škoda Octavia-R 1 590,- 1 430,-

KYB344283 Citroen Jumper / Relay-R, Fiat Ducato-R 1 567,- 1 525,-

KYB345021 Citroen Jumper / Relay-R, Fiat Ducato-R 1 824,- 1 585,-

KYB633838 Citroen Berlingo-F(R), 1 568,- 1 230,-

KYB633839 Citroen Berlingo-F(L), 1 568,- 1 230,-

KYB633827 Renault Megane Grandtour-F 1 325,- 1 260,-

KYB333827 Renault Megane Grandtour-F 1 539,- 1 490,-

KYB551804 Renault Megane I, Megane Classic-R 1 397,- 1 370,-

KYB551807 Renault Megane Scenic I (96-03)-R 1 667,- 1 550,-

KYB333716 Opel Vectra B-F(L), Vauxhall Vectra B-F(L) 1 767,- 1 720,-

KYB333715 Opel Vectra B-F(R), Vauxhall Vectra B-F(R) 1 767,- 1 720,-

KYB334949 Opel Astra-F(L), Vauxhall Astra-F(L) 1 696,- 1 620,-

KYB343306 Opel Astra-R, Vauxhall Astra-R 1 068,- 935,-

KYB633831 Opel Corsa A, Corsa B-F 1 411,- 1 370,-

KYB343265 Opel Corsa A, Corsa B-R, Opel Tigra-R 1 154,- 1 050,-

KYB334802 Renault Laguna-F 2 166,- 1 935,-

KYB551805 Renault Laguna-R 1 767,- 1 570,-

KYB333730 Citroen Berlingo-F(L), Peugeot 206 CC-F(L) 1 625,- 1 430,-

KYB333729 Citroen Berlingo-F(R), Peugeot 206 CC-F(R) 1 625,- 1 430,-

KYB333739 Citroen C4-F(L), Peugeot 307 , 307 SW-F(L) 1 710,- 1 470,-

KYB333738 Citroen C4-F(R), Peugeot 307 , 307 SW-F(R) 1 710,- 1 470,-

KYB344408 Peugeot 307 , 307 SW-R 1 625,- 1 530,-

KYB665502 Citroen AX-F, Citroen Saxo-F 1 240,- 1 200,-

KYB441065 Citroen AX-R, Citroen Saxo-R 1 240,- 1 120,-

Nové akční ceny 60-ti vybraných tlumičů 
pérování KYB

Objednací číslo Aplikace Cena Objednací číslo Aplikace Cena

KYBRH1021 Audi A4 Volkswagen Passat - P 1 142,- KYBRJ6222 Opel Vectra - Z 1 421,-

KYBRH1020 Audi A4 VW Passat Skoda Superb - P 1 253,- KYBRJ6223 Opel Vectra - Z 1 421,-

KYBRA1331 Citroen Berlingo - P 1 103,- KYBRH1160 Opel Vectra-Zafi ra - P 1 269,-

KYBRA1750 Citroen Berlingo-Xsara Picasso - P 1 386,- KYBRA2024 Peugeot 206 - P 1 386,-

KYBRA1056 Ford Escort - P 1 039,- KYBRG1138 Renault Clio I - P 984,-

KYBRA1829 Ford Focus - P 1 198,- KYBRG1573 Renault Clio I - P 1 039,-

KYBRA1830 Ford Focus - P 1 181,- KYBRJ5209 Renault Clio II - Z 1 260,-

KYBRH1063 Ford Galaxy,VW Sharan - P 1 328,- KYBRJ6236 Renault Clio II - Z 1 353,-

KYBRJ5049 Ford Galaxy, VW Sharan - Z 1 439,- KYBRH2719 Renault Laguna II - P 1 470,-

KYBRA1834 Ford Transit - P 1 421,- KYBRH6080 Renault Laguna II - Z 1 369,-

KYBRA1837 Ford Transit - P 1 421,- KYBRC2269 Renault Megane I - P 1 470,-

KYBRD5087 Mercedes 190 W201 - Z 846,- KYBRC5886 Renault Megane II - Z 1 369,-

KYBRD5089 Mercedes 190 W201 - Z 627,- KYBRG1141 Renault Megane I-Scenic - P 1 928,-

KYBRD5083 Mercedes E Class W124 - Z 702,- KYBRA5429 Renault Twingo - Z 1 062,-

KYBRH1157 Opel Kadett-Astra - P 649,- KYBRC5490 Volkswagen Passat - Z 806,-

Novinka v sortimentu Inter Cars K-Flex pružiny pérování od 
výrobce KYB se zaváděcí slevou 40%

Uvedené ceny jsou maloobchodní v Kč bez DPH. Změna cen vyhrazena. Zaváděcí sleva 40% na pružiny pérování KYB platí v období od 1. 10. do 30. 11. 2008. Bližší informace k akci obdržíte na kterékoliv pobočce Inter Cars ČR.

Uvedené ceny jsou maloobchodní v Kč bez DPH. Změna cen vyhrazena. Akční ceny vybraných tlumičů pérování KYB platí od 1. 10. do 30. 11. 2008. 







� 01/10 - 31/10/2008 �

Nakupte v říjnu... Nakupte v listop
Contitech

Kashiyama

C.E.I.

produkty C.E.I.
za 7 000 Kč pro LKW
a získejte zdarma 
kombinézu Inter Cars!

produkty Kashiyama
za 7 000 Kč pro osobní automobily
a získejte zdarma 
láhev vynikajícího Saké!

produkty Contitech
za 10 000 Kč pro osobní automobily
nebo za 20 000 Kč pro LKW
a získejte zdarma 
sadu měřáků napnutí a jeden měřák 
délky rozvodových řemenů!

Delphi

Shell + VAT + Filtron

GMB

produkty GMB
za 7 000 Kč pro o
a získejte zdarma 
karton sektu!

produkty Shell + VAT
za 15 000 Kč pro
a získejte zdarma 
digitální olejovou pl

produkty Delphi
za 15 000 Kč pro
a získejte zdarma 
2 kombinézy Inter 

Profitool

jakýkoliv zvedák a d
odsávačku zdarma!

Podmínkou obdržení uvedeného dárku je zakoupení sortimentu uvedené značky minimálně v dané hodnotě, která je bez DPH
mínky akce nárok pouze na jeden vybraný bonus. Dárek bude předán po ukončení a vyhodnocení akce. Právo na změnu cen
tyto produkty uzavřeny speciální podmínky. Více informací o této akci obdržíte na kterékoliv pobočce Inter Cars.



01/11 - 30/11/2008 � 01/12 - 31/12/2008

adu... Nakupte v prosinci...

osobní automobily

T + Filtron
o osobní automobily

lnící pistoli!

o osobní automobily

Cars!

dostanete olejovou 
!

GKN

Brembo

555

produkty 555
za 7 000 Kč pro osobní automobily
a získejte zdarma 
tašku a kšiltovku Inter Cars!

produkty Brembo
za 10 000 Kč pro osobní automobily
a získejte zdarma sadu šroubováků 
nebo vestu a kšiltovku Inter Cars!

produkty GKN
za 10 000 Kč pro osobní automobily
a získejte zdarma sadu šroubováků 
nebo vestu a kšiltovku Inter Cars!

Profitool

jakýkoliv zvedák a dostanete olejovou 
odsávačku zdarma!

H a v uvedeném termínu. Každý zákazník má při splnění pod-
ny je vyhrazeno. Akce se nevztahuje na zákazníky, kteří mají na 

Profitool
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Léto v Domůvku

říjen 2008

IC Family

Drazí přátelé,
 prázdniny pomalu končí, začínáme chystat aktovky a nakupovat školní přezůvky, a prot o bychom se 
chtěli maličko poohlédnout za uplynulými dvěma měs íci, zavzpomínat na prázdninové zážitky a seznámit 
Vás s naší prázdninovou činností. Věříme, že se také Vaše dovolená maximálně vydařila, užili jste si krásných 
slunných dní a načerpali energii na další  perné pracovní úsilí.
 Naše dět i měly prázdniny mimořádně pes tré, užívaly si je na několika míst ec h, zanec haly v nich plno 
pozitivních dojmů, je navázáno mnoho nových přátelství i prázdninových lásek.
 Naprostá vět šina dět í neodjížděla na prázdniny ke svým rodinám a zůstávala v Domůvku. Díky 
penězům od sponzorů, Delimitační unii odborových svazů a Výboru Dobré vůle Olgy Havlové, se podařilo 
zajist it týdenní pobyt v Jes eníkách na Ramzové a v Hot elu Medlov na Českomoravské vysočině, dále se dět i 
rozdělily do dět ských táborů na Vranovské přehradě, Trhové Kamenici a ve Sluneč ní zátoce v Ledči nad 
Sázavou. Co nám udělalo obrovskou radost bylo to, že dět i byly velmi chváleny a všemi oblíbeny. 
 Partu dět í, která byla na táboře na Vranovské přehradě jsme měli dokonce na dohled, prot ože v tom-
to období jsme bydleli se čtyřmi dět mi v chatce poblíž jejich tábora. Jednalo se o plnolet é dět i a čtyřlet ého 
chlapeč ka. Velcí se tady učili samostatnému hospodaření, vaření, péč i o malé dítě a organizaci vlastního 
volného času v rámci projektu, který jsme pro naše dorostence uvedli do praxe už v loňském létě.
 Po návratu domů bylo třeba rychle vyprat a znovu sbalit 12 dět í, které odjížděly za dva dny na 
ozdravný a rekreační pobyt do přímořského let oviska Vodice v Chorvatsku. Za krásné zážitky u moře je třeba 
poděkovat Dět skému domovu Mikulov, který dostal zájezd od Výboru Dobré vůle Olgy Havlové a volná míst a 
z nenaplněné kapacity nám nabídl. Jako vždy, největ ším problémem byly pasy , prot ože současná legislativa  
neskuteč ně komplikuje vyřízení  těc hto dokladů pro dět i žijící v zařízeních ústavní výchovy.
 Za několik dní po odjezdu dět í k moři zbytek party odjel na Šumavu, kde sponzorsky pořádal let ní 
tábor pro dět i z dět ských domovů E-ON. Dva malí bráškové zase odjeli na pobyt do hostitelské rodiny. Tím se 
Domůvek zcela vylidnil a všichni dospěláci si také mohli na chvíli oddychnout.
 Nyní už jsme všichni zase tady, ve Strážnici a nezbývá než vzpomínat a vybavovat si ty nejkrásnější 
prázdninové zážitky, které by nikdy nemohly vzniknout bez velké podpory a pomoci lidí, kteří dokáží myslet  
na druhé. 

Přátelé naši největ ší,
také díky Vám mají naše dět i svůj život  pes třejší a zajímavější, ale nejvíc ze všeho si ceníme Vašeho  přátelství 
a krásných vzájemných vztahů. Zdravíme také všec hny Vaše obchodní partnery a přejeme všem hodně pra-
covních i osobních úspěc hů.  

        Za všec hny dět i i dospělé z Domůvku zdraví Olga Lysá
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Prodejní tip

Společnost Lauber není třeba příliš představovat. 
V roce 1994 začala dodávat na automobilový 
trh alternátory a startéry. V průběhu 90. let až 
po současnost se její sortiment rozšířil téměř na 
3 000 startérů, alternátorů a posilovačů řízení 
určených především pro evropské a japonské 
vozy. Veškeré výrobky Lauber splňují přísné ev-
ropské normy. Důkazem jejich vysoké kvality je 
skutečnost, že mezi odběratele sortimentu Lauber 
patří společnosti Valeo, Bosch, Remy a dalších 30 

odběratelů v západní Evropě.

Od září společnost Inter Cars zahrnula do své na-
bídky 60 nových bendixů do startérů Lauber. Jed-
ná se o bendixy do startérů, které jsou použity v 
nejběžnějších typech automobilů. Těchto šedesát 
nových položek pokryje přibližně 75% poptávky 
po tomto sortimentu na evropském trhu. Níže na-
leznete výběr některých bendixů s příklady jejich 
aplikace a maloobchodní cenou bez DPH. 

Objednací číslo Použití Cena
CQ2010002 Bendix startéru: FORD FIESTA,ESCORT,SIERRA 300,-

CQ2010001
Bendix startéru: ALFA ROMEO; AUDI; BMW; CITROEN; FIAT; FORD; JEEP; LANCIA; MERCEDES; OPEL; PEUGEOT; 
PONTIAC; RENAULT; SAAB; SEAT; TALBOT; VW; VOLVO

220,-

CQ2010017 Bendix startéru: FIAT; MERCEDES; PEUGEOT; RENAULT 220,-
CQ2010003 Bendix startéru: SEAT; VW 262,-
CQ2010003 Bendix startéru: VW 262,-
CQ2010027 Bendix startéru: AUDI; SEAT; SKODA; VW 380,-
CQ2010010 Bendix startéru: FORD; SEAT; VW PASSAT 1.6-1.9D,TD 358,-
CQ2010013 Bendix startéru: AUDI; FORD; SEAT; SKODA; VW 380,-
CQ2010041 Bendix startéru: HYUNDAI; MAZDA; KIA; MITSUBISHI; NISSAN/ DATSUN; SUZUKI 180,-
CQ2010025 Bendix startéru: FORD MONDEO 320,-
CQ2010038 Bendix startéru: FORD TRANSIT 2,5D 460,-
CQ2010030 Bendix startéru: FORD TRANSIT 2,5TD 580,-
CQ2010018 Bendix startéru: CITROEN; FIAT; IVECO; LANCIA; RENAULT 420,-
CQ2010044 Bendix startéru: BMW; BEDFORD; OPEL; PEUGEOT 260,-
CQ2010015 Bendix startéru: (z=10) VW TRANSPORTER 2,4D (mot.AAB) 380,-
CQ2010004 Bendix startéru: CLAAS; FIAT; IVECO; KASSBOHRER;LAMBORGINI; MERCEDES; SEAT; VOLVO 358,-
CQ2010019 Bendix startéru: AUDI; FIAT; LANCIA; STEYR; VW; VOLVO 260,-
CQ2010014 Bendix startéru: AUDI; OPEL; VW 287,-
CQ2010005 Bendix startéru: SEAT; VW 429,-
CQ2010568 Bendix startéru: OPEL; RENAULT 300,-
CQ2010089 Bendix startéru: CITROEN; PEUGEOT; TALBOT 300,-
CQ2010026 Bendix startéru: ALFA ROMEO; FIAT; IVECO 360,-
CQ2010029 Bendix startéru: CITROEN; FIAT; PEUGEOT 340,-
CQ2010006 Bendix startéru: ALFA ROMEO; AUDI; HANOMAG; MERCEDES; VW; VOLVO 285,-
CQ2010023 Bendix startéru: VW 320,-
CQ2010884 Bendix startéru: CITROEN; PEUGEOT; RENAULT 240,-

Objednací číslo Použití Cena
LAU 11.1172 alternátor Hitachi - 70A - čerpadlo OPEL Astra F 1,7 D, Corsa B 1,5 ,1,7 Vectra B 1,7 6 190,-
LAU 11.0863 alternátor OPEL Astra F 1.7 TDS (03.92-09.98) 7 862,-
LAU 11.1600 alternátor DAEWOO Matiz 0.8 (09.98-) 3 940,-
LAU 11.1607 alternátor NISSAN Primera 1.6 1.8 09.00 - 07.02, Almera 1.8, Primera 1.6 01.02 7 745,-
LAU 11.0980 alternátor HONDA Civic IV 1.5 (01.92 - 01.95) , 1.6 (11.95 - 02.01) 4 492,-
LAU 22.0684 alternátor MITSUBISHI Carisma 1.9 diesel, RENAULT Clio 2.0 16V 3 956,-
LAU 22.1223 alternátor TOYOTA Yaris 1.0 16V 04.99- 5 326,-
LAU 22.1226 alternátor NISSAN Almera II,Primera 1,5-1,8 08,99- 5 810,-
LAU 22.5349 alternátor HYUNDAI Accent 1.5 (01.00) Elantra 1.5 Santamo 2.0 (09.00-) MITSUBISHI Lancer 1.5 1.6 1.8 3 150,-
LAU 22.1000 alternátor MAZDA 323 F 01.01-05.04 , B 2200 08.91-12.96 KIA Sephia 09.-3, Sportage 04-.94-08.08 4 008,-

Výběr z nabídky startérů

Výběr z nabídky alternátorů

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

Startéry a alternátory Lauber
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Zažili jste už někdy pocit, že Vám nestačí 
výkon sériového Porsche 911 turbo? Ne? Nic 
si z toho nedělejte, já také ne. Naštěstí je na 
Slovensku člověk, kterému po ujetí 9 000 km 
sériovka přestala stačit. Začal tedy pošilhávat 
po nějaké úpravě. 

Tak. Úvod mám hotový, co teď? V hlavě mám 
tolik slov, všelijaké superlativy, technické 
popisy, zážitky a já nevím co ještě, a je mi 
jasné, že všechno to na papír nedostanu.
Takto v koncích jsem milí čtenáři ještě nikdy 
nebyl. Porsche jsem nejen viděl, fotil a slyšel, 
já jsem ho dokonce řídil. Jak to jede? Já 
nevím. Ještě teď se z toho nemůžu vzpama-
tovat. Před pár hodinami jsem řídil držitele 
slovenského sprinterského rekordu na 403 
m, přátelé! Stačí? Ta jízda se nedá nazvat jíz-
dou, ale letem nízko nad zemí. 0 – 100 km/h 
zvládne tato bestie za 3,2 s. Je to peklo. Je 
toho tolik, co bych chtěl napsat, ale nevím, 
kde začít. Zkusím úplně racionálně, jako 
většinu článků. Vlado, majitel této exotiky, je 
pořádný fajnšmekr. Minimálně co se aut týče. 
Z těch kár, co stojí za řeč, připomenu Audi S8
na pořádně tučných 20“ kolech s mírně 
zvednutým výkonem na 360 k.
Další je BMW E46 M3, které prošlo vícero 
úpravami, a představíme vám ho v některém 
z dalších vydání. V zimě 2006/2007 Vlado 
začal uvažovat nad novým turbem, typ 997. 
Porsche bylo jeho dětským snem, kdo by 
po něm někdy netoužil? Nějaké fi nanční 
prostředky se našly, tak si řekl, že jde to toho. 
Co udělá člověk, když si chce koupit nové 
auto? Zajde do showroomu, vyhlídne si auto, 
které by si přál, a případně se v něm projede. 
To samé si myslel i Vlado. Tak zašel k jedinému 
prodejci Porsche na Slovensku, že by si rád 
nové Porsche koupil. Samozřejmě před tím 

Super jízda: Porsche 911 Turbo 977 TechArt

říjen 2008

takto vybičovaného motoru je jen 10 000 
km. Kupovat každou chvíli motor asi není ta 
pravá cesta ke štěstí. Ani Vladovi se nezdála 
optimální. Tak se rozhodl pro značku TechArt. 
Na Slovensku nemá zastoupení, proto oslovil 
českou fi rmu ARCars, která TechArt ofi ciálně 
zastupuje. Po pár sezeních mu dali k dispozici 
na vyzkoušení jejich promo auto. V něm se 
Vlado pořádně povozil a zjistil, že je to přesně 
to, co chce. Svoje Porsche se rozhodl odlišit 
i vizuálně, nejen výkonově. Koupil pár aero-
dynamických doplňků a jiné disky. Přesněji 
přední a zadní spojler, boční prahy a zadní 
křídlo.
Kola jsou dvacetipalcové, typ TechArt For-
mula, na přední nápravě široké 8,5´, na zadní 
dokonce 12´. Tak široká kola je třeba i řádně 
obout. To zabezpečují pneumatiky Pirelli P 
Zero Nero s rozměry 325/25 R20 vzadu a 
245/30 R20 vpředu. Zadnímu křídlu zůstala 
jeho funkce, a to tlačit zadek Porsche pořádně 
k zemi. Přece jen bez něj by to asi nebylo ono, 
při rychlostech a zrychleních, které toto auto 
zvládá. A že jsou ta čísla skutečně ohromující, 
vám ani psát nemusím. Pro lepší stabilitu se 
křídlo automaticky vysouvá při rychlostech 
vyšších než 80km/h. Optickou stránku by-
chom měli. Uběhl nějaký čas a Vlado do-
pravil auto do Ostravy i na mechanický tu-
ning. Chtěl to mít hned hotové, ale jelikož 
nešlo jen o nějaký chiptuning, musel pár dní 
počkat. Přesně tři týdny trvalo přetvoření a 
modifi kování motoru na bestii, která má 630 
koní. Jak vlastně zvýšili výkon o celých 150 
koní? Do Porsche namontovali dvě nová větší 
turba s označením T20 VTG, dále sací kar-
bonový trakt TechArt a sportovní vzduchový 
fi ltr s karbonovým krytem. Samozřejmostí je 
i nová řídící jednotka místo původní jednotky 
TechArt 097/T2.

si ho velmi rád vyzkouší. Řekli mu, že u nich 
se testovací jízdy nedělají. Buď auto vezme 
nebo ne. Jedno bylo právě na prodejně, tak 
se do něj alespoň posadil. Tento přístup se 
mu logicky vůbec nelíbil, tak jel do Německa, 
kde věci fungují úplně jinak. Stal se majitelem 
novoučkého, voňavého Porsche 911 turbo 
997. Původně ho chtěl koupit až na jaře. Ale 
znáte to… Je to, jako kdybyste měli rozbalo-
vat svoje vánoční dárky v únoru. Díky tomu, 
že tam měli jeden kousek s přesně takovou 
výbavou, jakou si Vlado přál, vzal ho hned. Co 
se nadstandardní výbavy týče, Porsche je vy-
bavené autotelefonem a balíkem Sport Chro-
no Turbo. Ten poznáte podle stopek ve středu 
palubní desky. To jsou jen pozlátka. Skutečné 
fajnovosti jsou skryté v technice. Například 
tlačítko Sport, které stlačením vyvolá tvrdší 
charakteristiku odpružení a rychlejší odezvu 
plynového pedálu. Mimo toho automatická 
převodovka začne řadit ještě rychleji. Další 
věcí, která není součástí sériové výbavy, 
jsou adaptivní sedadla, která se automaticky 
přifukují podle přetížení v zatáčce, a tím tělo 
lépe drží. Když ho dovezl domů, neuvěřitelně 
se těšil, jezdil a užíval si ho. No řekněte, vy 
byste se netěšili? Je jako malý chlapec. Brzy 
nastal jeden malý problém. Opět se dostal 
do stavu jako s BMW M3. Přestal mu stačit 
sériový výkon. A to po 9 000 km, které na-
jezdil. Jen si to představte. Máte Porsche, 
máte v podstatě nejvýkonnější model se 480 
koňmi, a přestane vám to stačit?! Co se dá 
dělat? Posedlost rychlostí se nedá léčit. Vlado 
posedlost ani léčit nechce. Chce si ji jen 
pořádně užít. Chce z auta vymačkat víc. Tak 
začal pokukovat po tuningové fi rmě, která by 
dokázala pořádně přidat turbu sílu. Přemýšlel 
i o fi rmě RUF, která z tohoto motoru dokáže 
vydolovat i šílených 900 koní. Ale životnost 
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Další věc, která citelně i slyšitelně zvedla 
výkon, je laděný výfukový systém Rac-
ing, samozřejmě taky od TechArtu, s dvěmi 
oválnými koncovkami. Zvuk, který vydává 
při pořádném sešlápnutí plynu, je vážně 
neuvěřitelný, zvlášť když tomu naložíte v tu-
nelu. My jsme projeli tunelem Sitina a můžu 
říct, že kdybych byl pracovníkem pracu-
jícím v tunelu, tak bych si asi musel vyměnit 
kompletně oblečení (nejen spodní prádlo) po 
tom, co by okolo mě proletělo takto akceleru-
jící a řvoucí černé Porsche. To se nedá popsat, 
to se musí zažít. Po aplikaci je tedy deklarova-
ný maximální výkon černé krásky až 463 kW 
(630 k) při 6 800 ot. a síla, kterou vás turbo 
tlačí do sedaček, tedy kroutící moment, stoupl
o neuvěřitelných 200 Nm na hodnotu 820 Nm 
při 4 500 otáčkách! Ještě byste rádi věděli 
nějaké dynamické parametry, že? Střelba z 
0 – 100 km/h trvá jen 3,2 s, což tento kousek 
řadí mezi absolutně nejrychlejší mašiny na 
světě. Zrychlení je dokonce lepší, než má 
božská Carrera GT. Na 200 km/h se ručička 
dostane po uplynutí jen 10,9 sekundy, což je 
čas, za který přibližně čtete tuto větu. Brutální. 
I v interiéru je podle očekávání několik změn. 
V čase focení ale chyběl speciální volant Tech-
Artu, protože ho Vlado musel reklamovat. Taky 
jsem se divil, že i takové značce se někdy 
něco pokazí, ale stane se.. Volant byl kom-
binací karbonu a kůže. A právě to byla jeho 
chyba. V místě spoje těchto materiálů se to 
začalo odlepovat. Další změnou jsou hliníkové 
pedály TechArt, stejně tak jako koberečky na 
zemi. Vlado přemýšlel i o 5-bodových pásech, 
ale to by musel měnit i sedačky - a těch se 

zase vzdát nechce. Jak už jsem psal, jsou 
vybavené bočním dofukováním v zatáčkách, 
aby lépe držely. Pojďme k té nejzajímavější 
části, a to je jízda. Mám pocit, že se mi opět 
začínají třást ruce, když na to vzpomínám. 
Sedám za volant, připravuji si vhodnou jez-
deckou polohu, startuji. Šokující ještě před 
samotnou jízdou je, že vedle mě nesedí Vlado, 
jak by se dalo čekat, ale Maroš. Vlado říkal, 
že on si to svoje auto chce pořádně prohlíd-
nout a poslechnout. V momentě, kdy jsem 
nastartoval, jsem si představil, že sedím ve 
dvou krásných rodinných domech. Hmm… 
Jak dlouho bych ho splácel, kdybych ho roz-
bil? Umíte si představit, že přijdu za Vladem 
(kdybych tedy přišel) s tím, že: „Promiň, auto 
máš na dva kusy opodál v lese…“ Opatrně 
dávám nohu na plyn a rozjíždím se. Od auta 
se 630 koňmi bych čekal kypící agresivitu, 
zlost a brutalitu, ale ta se nekoná. Teda když 
sešlápnete pedál velmi jemně a stlačíte ho 
asi o 5 mm. Přijel jsem na rovinku a říkal si, 
že je čas trochu zrychlit. Předtím si utírám 
zpocené dlaně.. Sešlápnu plyn až na pod-
lahu, podřadím na jedničku a všechny čtyři 
gumy se zahryzávají do asfaltu. Vyrazili jsme.. 
100, 150, 200, 250, 270. Rychlosti, o kterých 
běžná auta ani nesnívají, dosahuje toto auto 
za časy tak neskutečně krátké, až mám pocit, 
že sním. Pomóóóc. Původně jsem si myslel, 
že Maroš přeháněl, když o jízdě v sériovém 
Porsche turbo psal, že cítil, jak se mu při té 
akceleraci odkrvují ruce a nohy. Ani náhodou! 
A ten pocit, který máte při rychlosti 270 km/h 
v Porsche, je úplně stejný, jaký máte ve Škodě 
Octavia při 130 km/h. Jen je to všechno sakra 
rychlejší.
Stromy se míhají, středová přerušovaná čára 
se mi mírně slévá do jedné a auto chce jet dál, 

víc a rychleji. Ale to se na okresní cestě nesmí. 
Už i tak, kdyby mě zastavili strážci zákona, 
tak mi seberou i zubní kartu, vložky z bot a 
rodný list dohromady. Ten pocit z akcelerace 
si musím několikrát vyzkoušet. Zastavujeme, 
nadechuji se a jdeme na to. Do 40km/h se 
skoro nic neděje, neboť elektronika nedo-
volí pustit na kola víc výkonu – Porsche by 
je bylo schopné rozžhavit jako pochodeň, a 
to na počkání. Pak to přijde. Hlavou vám to 
trhne dozadu a už musíte jen sledovat cestu. 
Přiznám se, že tachometr nesleduji, nestíhám 
to. Po chvilce se odvážím spustit oči z cesty 
a je tam 250 km/h. Za ten čas udělají některá 
auta stovku, proboha! Opět zpomalujeme a 
opět zrychlujeme. Ta lehkost, s jakou se auto 
rozjíždí, je neuvěřitelná. Toto auto je tak civi-
lizované, že není třeba ani speciální řidičák, 
ani 3 měsíce v posilovně, aby ho člověk zvlá-
dnul. Řídit v normálních rychlostech ho může 
kdokoliv. Poslouchá přesně, dokáže být i 
pohodlné. Tohle všechno se okamžitě změní, 
když stlačíte tlačítko Sport a sešlápnete plyn 
až na podlahu. Nestačí ale šlapat, je třeba i 
myslet. Ve zlomku sekundy se může změnit 
na vážnou zbraň. Přiznám se, že jsem rád, 
že jsem ho měl možnost řídit jen chvíli. Teda 
nejsem. Ale ve svém vlastním zájmu jsem. 
Každou sekundu si člověk začne dovolovat 
víc a víc. Úžasně rychle se na něj zvyká. Asi 
jsem se zamiloval. Láska na život a na smrt. 
S roztřesenými koleny a pulzem někde kolem 
200 úderů za minutu vystupuji a dávám klíče 
Marošovi. Na řadě je on. Sedím blaženě 
v sedačce, přestávám vnímat okolí. Vezl jsem 
se v Porsche turbo, v úpravě TechArt. Adrena-
lin, který doteď ovládal moje tělo, pomalu 
opouští každou jednu buňku a já tomu stále 
nemůžu uvěřit. Nejkrásnější zážitek na světě. 
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Dosáhnul jsem vrcholu. Co rychlejší, lépe 
zatáčející, či brzdící, můžu ještě v našich pod-
mínkách řídit? Neskutečné. Zamyšleně sedím, 
ztrácím řeč. To není u mě ani zdaleka častý 
jev. Zažil jsem blízké střetnutí třetího druhu. 
A nebo prvního? A nebo jakého vlastně? 630 
koní, 0 – 100 km/h za 3,2 s.

Pohon:
5-stupňová automatická převodovka Tiptronic S s možností řazení tlačítky na volantě, pohon
všech kol.

Podvozek:
Nezávislé zavěšení všech kol, brzdová soustava s kotouči s průměrem 350 mm vpředu i vzadu.

Kola:
Disky z lehkých slitin TechArt Formula, vpředu 8,5 x 20“, vzadu 12 x 20“, pneumatiky Pirelli 
PZero Nero, vpředu 325/25 R20, vzadu 245/30 R20.

Karosérie:
přední a zadní spojler, prahy, křídlo od fi rmy TechArt. 

Dynamické parametry:
max. rychlost 345 km/h, zrychlení z 0 na 100 km/h – 3,2 s, zrychlení z 0 na 200 km/h – 10,9 s,
čtvrt míle 11,24 s – slovenský sprinterský rekord.

Motor:
zážehový z lehkých slitin, přeplňovaný dvěma turby TechArt T20 VTG s variabilní geometrií lopatek, 
objem 3 600 cm3, dva vzduchové chladiče, sportovní fi ltr TechArt, karbonové sání, větší mezichladiče, 
řídící jednotka TechArt 097/T2, sportovní výfukový systém TechArt racing, max. výkon 463 kW (630 k) 
při 6 800 ot., max. točivý moment 820 Nm při 4 500 ot., litrový výkon 128,6 kW/l (175 k).

Porsche 911 turbo 997 TechArt
rok výroby 2007
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Oleje Shell Helix

říjen 2008

Prodejní tip

Doby, kdy se používaly takzvané sezónní oleje, 
jsou už pryč. Dnes už není nutné používat odlišné 
typy olejů pro zimní a letní měsíce. V současnosti 
jsou k dispozici oleje pro celoroční použití, které si 
ponechávají dostatečné mazací schopnosti bez 
ohledu na roční období. Fungují tedy v průběhu 
celého výměnného intervalu, který se obvykle po-
hybuje v rozmezí jednoho roku až dvou let.

Nejdůležitější zásadou při výběru motorového 
oleje je držet se pokynů výrobce automobilu či 
motoru. Najdete je v příručce o používání a údržbě 
každého vozidla.

V portfoliu olejů značky SHELL - prémiové značky 
na trhu nejen olejů, se nachází řada Helix. Jedná 
se o olej obsahující speciální čistící aditiva, která 
z Vašeho motoru odstraňují škodlivé nečistoty 
a usazeniny vytvářející se při jeho provozu. Tato 
unikátní aditiva čistí součásti Vašeho motoru, což 
se projevuje snížením vibrací, kouřových emisí 
apod.

Helix je nabízen ve třech druzích

Shell Helix Ultra 
je nejlepší olej řady, zajišťující plynulejší a tišší jízdu 
s maximálním čistícím účinkem, který pomáhá 
omezit tření, hluk a chvění. Kvalitě ovšem odpo-
vídá i cena na trhu.

Shell Helix Plus a Shell Helix Super 
mají také čistící účinek, menší než špičkové mazi-
vo Helix Ultra, ale jsou cenově přístupnější pro 
motoristy s nižší náročností.

Můžete se ptát, proč existuje stále tak mnoho 
druhů olejů. Zde je odpověď. Motorových olejů 
je více druhů proto, aby mohly být splněny různé 

potřeby motoristů a jejich vozidel s ohledem na 
požadovanou funkci oleje a samozřejmě i cenu.

Pokud hledáte kvalitu, máte starší vozidlo a 
z Vašeho pohledu se nevyplatí „nalít“ do Vašeho 
„miláčka“ to nejlepší na trhu, ale stále ho máte 
rádi dost na to, aby dostal odpovídající kvalitu 
v podobě prémiového oleje na trhu, udržující si 
kvalitu řady Helix, pak je tu varianta i pro Vás.

Shell má v portfoliu i Helix pro Vás v podo-
bě produktů Helix Utec a Helix Premium. 
- jedná se o produkty určené pro vozy staré 4 roky 
a více, a tomu odpovídá i cena. 

SHELL HELIX ULTEC 0W-40 
API SL/CF, ACEA A3-98/B3/B4-98, JASO SG
Shell Helix Ultec je plně syntetický, vysoce 
výkonný motorový olej pro nejmodernější mo-
tory. Vyznačuje se vynikajícími čistícími účinky 
a poskytuje tak výbornou ochranu motoru proti 
opotřebení. Je určený pro použití v přeplňovaných 
i nepřeplňovaných benzínových, naftových a 
plynových (LPG) motorech osobních a lehkých 
užitkových vozidel. Zvláště vhodný je pro vozy 
vybavené víceventilovými motory a je doporučen 
i pro vozy vybavené katalyzátorem výfukových 
plynů. Nízká viskozita umožňuje snížení spotřeby 
paliva a současně zvýšení výkonu.

Zaručuje:
-  ochranu motoru za všech provozních podmínek
-  dokonalou čistotu motoru
-  nízké tření pro nižší spotřebu paliva
-  velmi rychlý náběh mazání i při studených startech

SHELL HELIX PREMIUM 10W-40 
API SJ/CF, ACEA A3/B3
Shell Helix Premium je částečně syntetický mo-

Výběr z nabídky olejů Shell

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

torový olej pro mazání moderních motorů. Díky 
svému složení zajišťuje velmi dobrou čistotu mo-
toru a tím zvyšuje jeho ochranu před opotřebe-
ním. Shell Helix Premium je vhodný především 
pro osobní vozy s benzínovým, plynovým (LPG) 
nebo naftovým motorem, který může být atmos-
férický nebo přeplňovaný a opatřený víceventi-
lovou technologií. Je rovněž bezpečný pro provoz 
katalyzátoru.

Zaručuje:
-  velmi dobrou ochranu proti opotřebení
-  velmi dobrou čistotu motoru
-  vysokou oxidační stabilitu a tím delší životnost 
 motoru
-  bezpečné studené starty

Objednací  číslo Popis Balení Objednací kód Cena

HELIX ULTRA 0W40 1L Plně syntetický API SL/CF, ACEA A3/B3/B4 1L LHEL027B12AL 559,-

HELIX ULTEC 0W40 1L Plně syntetický API SL/CF, ACEA A3-98/B3/B4-98, JASO SG 1L LHEL040B11AL 315,-

HELIX PLUS 1L VB 10W40 Syntetický API SL/CF ACEA A3/B3, VW 500.00/505.00/502.00, 
MB229.1

1L LHEL036B11AL 285,-

HELIX PREMIUM 10W40 1L Syntetický API SJ/CF, ACEA A3/B3 1L LHEL039B11AL 199,-
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Proč nakupovat sortiment JC Auto?

JC Auto

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
�  certifi kovaná laboratoř pro vstupní kontroly 
 veškerého nově zaváděného sortimentu
�  na trh 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

říjen 200838
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Hydraulický zvedák Profi tool

Zařízení k výměně brzdové kapaliny

Prodejní tip

j urnal   říjen 2008 41

Zařízení je určeno pro výměnu brzdové a spoj-
kové kapaliny, prováděné na všech typech 
vozidel. Toto zařízení zaručuje možnost výměny 
kapaliny během několika minut, provedené 
prostřednictvím jedné osoby. Toto zařízení je 
vybaveno neprodyšnou membránou, která 
odděluje brzdovou kapalinu, shromážděnou v 
horní nádržce, od vzduchu, shromážděného 
v dolní nádržce. Samotná konstrukce zařízení 
zajišťuje zamezení tvorby emulze. Zařízení je 
vybaveno 5l vyrovnávací nádržkou brzdové ka-
paliny, do příslušenství jsou zahrnuty dvě nádrže 
využívané pro znovunabytou tekutinu a také 
nálevka, určená pro plnění nádržky nepoužitou 
tekutinou.  

Čtyřsloupový hydraulický zvedák Profi tool Y4J-
3500 je zařízením přizpůsobeným ke zvedání 
osobních a dodávkových automobilů a k jejich 
udržení v závěsu. Instalace zdviže je velice jed-
noduchá, je potřeba pouze 16 upínacích šroubů 
a plochý betonový podklad. 
Zvedák je složen ze dvou nájezdů, které jsou 
ve svých koncích připojeny k příčným nos-
ným trámům.  Koncovky nosných trámů jsou 
připevněny ke sloupům a pomocí vodících lišt a 
lanového systému přesouvány ve svislé rovině.  
U jednoho ze sloupů, takzvaného hlavního slou-
pu, je instalována hnací soustava vyznačující 
se nízkou provozní hladinou hluku. Zdvih je 
umožněn díky hydraulickému servomotoru pro-
pojeným s lanovým systémem. Univerzální kon-
strukce celého systému umožňuje provedení li-
bovolných prací spojených se servisem různých 
druhů vozidel.

Technická data zařízení

obsah vzdušníku 10 l

obsah vyrovnávací nádržky kapaliny   5 l

maximální provozní tlak 10 bar

maximální tlak brzdové kapaliny   2 bar

Objednací číslo: 0XPTBB0001

Nosnost 3 500 kg, nosnost zvedáku osy 2 000 kg, 
doba trvání zdvihu při zatížení 60 s, doba trvání zd-
vihu bez zatížení 30 s, výkon hydraulického motoru 
2,2 kW, maximální výška zdvihu 1 730 mm, odstup 
mezi sloupy 2 760 mm, délka nájezdů 4 500 mm, 
šíře nájezdů 560 mm, hladina hluku ≤70dB (A) ve 
vzdálenosti 1m.

Objednací číslo: 0XPTPC0001
Uvedené ceny jsou maloobchodní v Kč bez DPH.  Změna cen vyhrazena.
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Toolbus Inter Cars - mobilní nabídka nářadí

říjen 2008

Informace pro Vás

Nekupujte pověstného „zajíce v pytli.” Roz-
hodněte se pro kvalitní a prověřené vybavení. 
Každý, kdo uvažuje o rozšíření svého dílenského 
vybavení, má možnost podrobně se seznámit s 
nabízeným sortimentem.

Využijte jedinečné příležitosti a uvedený sorti-

ment si sami vyzkoušejte, otestujte a podrobně 
se seznamte s konkrétními technickými para-
metry. Na základě takto získaných informací se 
pak můžete lépe rozhodnout, jestli Vám uvedená 
nabídka vyhovuje. 

Dokončili jsme vše nezbytné pro provoz nového 
předváděcího vozidla. Jedná se o tzv. Toolbus, 
který bude k dispozici všem našim regionálním 
zastoupením v Česku i na Slovensku.

Toolbus je vybaven vestavbou skříněk a speciál-
ní úpravou stěn uzpůsobených k výstavě nářadí 
a vybavení dílen. V předváděcím vozidle je 
nainstalováno přes 260 kusů nářadí, dílenský 
vozík s nářadím, diagnostické zařízení, plnička 
klimatizací a další vybavení.  Veškeré prezen-
tované produkty budou zaměřené na výrobce 

TOPTUL, PROFITOOL, BOSCH a DELPHI. Pos-
tupem času budeme výběr tohoto sortimentu 
optimalizovat a obměňovat na základě poptávky 
zákazníků.
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Zbraslav - Jíloviště 2008

Informace pro Vás
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Letošní ročník této původně rallye, nyní kon-
cipované jako veteránská  jízda pravidelnosti byl 
oproti ostatním ročníkům tak trochu výjimečný. 
Je to jedna z nejstarších motoristických akcí a 
její kořeny sahají až do roku 1908. Ano, letos 
jsme oslavili přesně sto let od založení. I já jsem 
měl tu čest stanout na startu tohoto slavného 
závodu s Jawou 250 „pérák“ z roku 1951, ale o 
tom později.
Jak již bylo zmíněno, původně se jednalo 
o klasický závod do vrchu se startem na 
Zbraslavském náměstí a po 5,5 kilometrech s 
cílem na Cukráku u Jíloviště. Termín závodu byl 
původně stanoven na první zářijovou sobotu, 
hned po pražském autosalonu.
Už v prvním ročníku, tedy v roce 1908 bylo ke 
startu přihlášeno 17 motocyklů a 16 automobilů, 
průměrná rychlost se pohybovala okolo 100 
kilometrů za hodinu a vítězem tenkrát byly vozy 
Laurin & Klement. Do přelomu dvacátých a 
třicátých let měla trať jen prašný povrch, teprve 
poté se jezdilo po asfaltu a po kostkách. Největší 
slávy se závod dočkal ve třicátých letech, kdy 
byl zařazen do evropského šampionátu. 
To by bylo něco málo z historie. V současnosti je 

start, tak jako dříve, na Zbraslavském náměstí, 
ale cíl byl posunut na Baně u přemostění přes 
strakonickou výpadovku. Na náměstí se vrací 
po Strakonické. Trať tedy nyní měří něco okolo 
čtyř kilometrů a převýšení činí zhruba 160 metrů. 
Jezdí se dvě jízdy a srovnávají se oba dosažené 
časy. Ten kdo má časy nejshodnější vyhrává. 
Průměrná rychlost nesmí přesahovat 50 km/h. 
Startovní listina je rozdělena na několik skupin. 
Tři motocyklové a sedm automobilových a to dle 
roků výroby. Nejmladší vozidlo musí být starší 
alespoň pětadvaceti let.

Rozvrh dne byl následující: Od 7:30 do 11:00 
přejímka vozidel, 9:00 až 13:00 výstava vozidel 
na náměstí, 11:30 až 12:00 rozprava s jezdci 
a konečně od 13:00 do 16:15 samotné jízdy. 
Výsledky se pak vyhlašují v 17:00. Předem 
přihlášených účastníků s automobily a moto-
cykly bylo letos neuvěřitelných 262. Bylo se 
skutečně na co dívat. Mimo jiné jste mezi ve-
terány mohli spatřit čtyřválcové motokolo Laurin 
& Klement CCCC z roku 1904, Royal - Enfi eld 
Diesel z roku 1975, závodní speciál NSU 500 
z roku 1935 nebo tři nádherné Messerschmitty 
KR 200 vyrobené od roku 1949 až 1957. Jedná 

se o tříkolové úsporné vozítko pro dvě osoby 
sedící za sebou. Z automobilů určitě stojí za 
zmínku alespoň Bugatti 44K z roku 1929 se 
106 koňmi! BMW 328 z roku 1939, Rolls-Royce 
Silver Cloud 5.0 vyrobený v roce 1956, formule 
Magda a mnoho dalšího. Za zmínku by určitě 
stála všechna vozidla bez výjimky, ale na to 
bych potřeboval celý IC Journal…
Z vlastní zkušenosti mohu říci, že atmosféra byla 
fantastická, hlavně mezi veteránisty - motorkáři. 
Start závodu už z dálky připomínal modrý oblak 
dýmu spáleného benzinu s olejem ve dvoudo-
bých, někdy i stoletých motorech a povědomá 
vůně. Počasí bylo také vymodlené a zářijové 
slunce se skutečně snažilo.
Ještě něco málo k mojí jízdě. Jak již bylo výše 
zmíněno, startoval jsem na perfektně a s láskou 
zrenovovaném „péráku“ se startovním číslem 
65, který mi s radostí zapůjčil můj kamarád, za 

což mu patří můj velký dík. Mimo jiné vlastní 
ještě Jawu 350 Panelku, ke které v současnosti 
renovuje „side“ a ČZ 125 A z roku 1946 s ručním 
řazením, obojí dotažené do posledního de-
tailu. Obě dvě jsou vystavené v prodejně u nás 
ve Vestci. V příštím ročníku bych rád startoval 
s vlastním motocyklem, ale uvidíme, ještě zbývá 
spousta práce.
Co říci závěrem? Určitě to byl jeden z nejhezčích 
motoristických dnů v roce, který Vás pohltí, ať 
už jako startujícího nebo alespoň jako diváka. 
Tímto bych Vás rád pozval na příští ročník, opět 
první zářijovou sobotu. Já tam budu určitě, držte 
palce…

Miloslav Hodek, Inter Cars - Praha Vestec
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Jan Rudolf, s.r.o., Hranice

říjen 2008

Představení zákazníka

Společnost Jan Rudolf, s.r.o., se sídlem v Hrani-
cích na Moravě, se v oboru svého podnikání 
vyznačuje širokým záběrem působnosti. Na 
počátku jejího vzniku, v roce 1994, stála fyzi-
cká osoba Jan Rudolf s autodopravou sypkých 
materiálů. Na služby v dopravě brzy navázala 
obchodní činnost spočívající v nákupu a prodeji 
sypkých stavebních materiálů a antuky.
V roce 2007 byla fi rma fyzické osoby Jana Ru-
dolfa postupně transformována na společnost 
s ručením omezeným - Jan Rudolf, s.r.o. Mezi 
její hlavní činnosti v současné době patří auto-
doprava, obchodní činnost, zemní práce, demo-
lice, stavební činnost a podvalníková přeprava. 
Společnost provozuje rovněž autoservis a 
pneuservis, a to jak pro vlastní potřebu, tak i 
pro veřejnost. Pro každou z těchto činností bylo 
založeno samostatné středisko. Dnes jich má 
tedy společnost k celkem sedm.
Se zvyšující se poptávkou stavebních fi rem byly 
aktivity společnosti rozšířeny rovněž o nabídku 
realizace stavebních prací. Jan Rudolf, s.r.o. 
poskytuje svým obchodním partnerům možnosti 
provedení prací stavebními stroji značek LIEB-
HERR, CAT, KOMATSU a další. Postupným 
vybavováním příslušenstvím k těmto strojům 
je nyní společnost schopna provádět i bourací 
a demoliční práce. Přepravu zemních strojů na 
místa jednotlivých zakázek si provádí společ-
nost Jan Rudolf, s.r.o. svými vlastními podval-

níky. Díky této vybavenosti je schopna pružně 
reagovat na vzrůstající požadavky a nároky 
svých zákazníků. Transport nadrozměrných 
nákladů je realizován nejen pro vlastní střediska, 
ale rovněž pro externí zájemce.
V minulosti vynakládané pracovní úsilí postupně 
přineslo své očekávané a zasloužené výsledky. 
Ruku v ruce s rostoucí poptávkou a dobrými 
referencemi dosáhla společnost Jan Rudolf, 

s.r.o. významného rozšíření svého vozového 
parku. V současné době registruje středisko 
autodopravy celkem 28 nákladních automobilů. 
Základ vozového parku je tvořen 14-ti velko-
objemovými sklápěcími návěsy, mezi nimiž své 
nové a nezadatelné místo zaujala svým prvním 
výrobkem i značka Inter Cars. Za společnost In-
ter Cars Česká republika s.r.o. (dále jen „IC ČR“) 
si dovolujeme vyjádřit své pevné přesvědčení, 
a s ohledem na dosavadní plnou spokojenost 
našeho zákazníka s našimi poskytovanými 
službami, že jistě ne posledním.
Společnost Jan Rudolf, s.r.o. využila při pořízení 
sklápěcího návěsu Inter Cars o objemu 36 m3

a s rozvorem náprav 1410 mm i nabídku pro-
dloužené záruky na celý návěs, a to v délce 
36 měsíců (výjimkou jsou pouze pneumatiky a 
žárovky v zadních svítilnách). V rámci prodejní 
a poprodejní podpory ze strany IC ČR se jedná 
o zcela jedinečnou službu poskytovanou našim 
zákazníkům v oblasti nabídky velkoobjemových 
sklápěcích návěsů na trhu ČR.
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Řemeny z nabídky Inter Cars

říjen 2008

Prodejní tip

V tomto čísle časopisu IC Journal Vám blíže 
představíme řemeny z nabídky Inter Cars. 
V portfoliu naší společnosti naleznete TOP 
značky jako ContiTech, Dayco, Bosch, Good-
year, Optibelt, Jakoparts nebo Mitsuboshi. 
Celkově naleznete v naší nabídce více než 
10 000 položek klínových ozubených, klínových 
drážkovaných a rozvodových řemenů!

Dayco
Dayco je světový lídr v na-
vrhování a produkci systémů 
na přenos energie pro originál-
ní příslušenství. Dayco posky-
tuje moderní technická řešení 
svým zákazníkům, většině ze 
světových výrobců automobilů 
a garantuje jim nejvyšší kvalitu jejich systémů. 
Proto Dayco investuje pravidelně do výzkumu, 
do materiálů a do vývoje inovativních řešení k 
uspokojení požadavků motorů budoucnosti.

Roční výroba společnosti Dayco celosvětově 
představuje více než 70 miliónů řemenů.
Dayco je obchodní značka světového výrobce 
Mark IV Automotive. Mark IV je lídr ve vývoji 
a produkci kompletních systémů pro přenos 
energie, přívodu vzduchu a chlazení motoru. 
Tato společnost má v současnosti 38 výrobních 
závodů po celém světě. Své produkty dodává 
jak do prvovýroby (77% produkce), tak i na trh 
s náhradními díly (23% produkce).

Bosch
Řemeny Bosch – to je kvalita prvovýroby za 
příznivé ceny. Bosch je bezpochyby světovým 
výrobcem automobilových dílů prvotřídní kvality. 
Je výrobcem autopříslušenství, které je známé 
už několik desítek let. Už více než 100 let se ve 
společnosti Bosch věnují automobilům a jsou 
největším dodavatelem automobilové techniky 
na světě. V nabídce Bosch najdete kompletní 
program řemenů s vysokým pokrytím trhu 
pro většinu evropských osobních a lehkých 
užitkových vozidel. V nabídce taktéž naleznete i 
rozvodové sady Kits, které značně zjednoduší a 
zrychlí objednávání správných dílů.

ContiTech
ContiTech je německý výrobce řemenů 
prvotřídní kvality. „We move high-tech“. Toto 
motto se pojí se službami a produkty, které 
souvisí se značkou ContiTech a jejichž kvalita je 

Aplikace Druh řemenu Contitech Cena Dayco

VW Golf IV 1.4 16V, 97-05
rozvodový CT 957 887,- DAY94788

ozubený klínový 6 PK 1080 369,- DAY6PK1080

NISSAN Almera 1.5, 2000 ozubený klínový 6 PK 1100 374,- DAY6PK1100

FORD Galaxy 1.9TDi, 97-00

rozvodový CT 1028 1 475,- DAY94885

ozubený klínový 6 PK 1125 396,- DAY6PK1125

klínový 11,5 X 790 149,-

FIAT Seicento 1.1, 1998.01->
rozvodový CT 973 395,- DAY94731

ozubený klínový 4 PK 545 169,- DAY4PK545

DAEWOO Espero 1.5 16V, 1995->1999  

rozvodový CT 887 459,- DAY94266

ozubený klínový 5 PK 875 302,- DAY5PK884

klínový 13 X 825 179,- DAY13X0825

CITROËN Xsara 1.4 i, 1997.04 ->

rozvodový CT 607 485,- DAY94256

klínový 10 X 710 105,- DAY10X0710

ozubený klínový 4 PK 856 211,- DAY4PK853

OPEL Astra G hatchback 1.4 16V, 1998 -> 
rozvodový CT 975 550,- DAY94787

ozubený klínový 5 PK 1210 396,- DAY5PK1210

PEUGEOT 206 1.1 i, 1998 ->       

rozvodový CT 718 392,- DAY94186

klínový 10 X 710 105,- DAY10X0710

ozubený klínový 6 PK 1560 515,- DAY6PK1558

RENAULT 19 II 1.7, 1992 -> 1995 
rozvodový CT 684 882,- DAY94120

ozubený klínový 6 PK 1165 397,- DAY6PK1165

TOYOTA Avensis 1.6, 1997 -> 2000 
rozvodový CT 827 741,-

ozubený klínový 5 PK 975 313,- DAY5PK968
Uvedené ceny jsou maloobchodní v Kč bez DPH.  Změna cen vyhrazena.
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všeobecně známa. ContiTech jsou specialisté 
na takzvané kaučukové a plastové technolo-
gie. Společnost působí i jako vývojový partner 
a přímý dodavatel v automobilovém průmyslu a 
dalších průmyslových odvětvích. Je celosvětově 

zastoupená a představuje známku kvality.
ContiTech Power Transmision Systems je vývo-
jové středisko výrobce a zároveň i dodavatele 
hnacích řemenů, vyladěných komponentů a 
kompletních systémů řemenových pohonů pro 
automobilový průmysl a průmyslové použití. 
S klínovým žebrovaným řemenem V-Multirib je 
číslem 1 v Evropě a v Top 3 na světě.

ContiTech zdokonalil 2 typy řemenů, které 
pomůžou snížit CO2 emise vozidel. CONTI® 
Green Runner rozvodový řemen nahrazuje řetěz 
v motoru a snižuje CO2 emise až o 3 gramy na 
kilometr jízdy. Řemeny poháněné startovacími 
generátory (BSG) s drážkovaným klínovým 
řemenem od ContiTechu snižují spotřebu paliva 
při jízdě „stop-and-go“ od 5 do 10 procent, a 
taktéž snižují CO2 emise.

Mitsuboshi
Mitsuboshi je především producentem řemenů 

pro japonské a korejské automobily, ale jeho 
nabídka zahrnuje i široké portfolio ostatních 
originálních náhradních dílů. Filozofi í fi rmy je 
vyrábět řemeny budoucnosti a neustále tak 
posouvat rozvoj japonského automobilového 
průmyslu. V současnosti v Mitsuboshi pracují 
na několika projektech v rámci zlepšování tech-
nologií a rozšiřování nabídky vlastní produktové 
řady. V nabídce Inter Cars najdete více než 670 
položek této značky.

Cena Bosch Cena Goodyear Cena Mitsuboshi Cena

189,- 1 987 949 190 748,- GYG1397H 215,-

261,- 1 987 947 842 255,- GY6PK1080 331,-

269,- 1 987 948 437 350,- GY6PK1100 330,- E16PK1100MTI 310,-

786,- 1 987 949 538 1 265,- GYG1543H 1 202,-

289,- 1 987 947 972 268,- GY6PK1125 317,-

1 987 947 782 120,- GY11AV0790 95,-

214,- 1 987 949 005 198,- GYG1080H 207,-

110,- 1 987 946 033 204,- GY4PK0545 135,-

497,- 1 987 949 403 448,- GYG1203H 425,- 127XR25 602,-

223,- 1 987 947 829 258,- GY5PK0875 257,- E15PK875MTI 244,-

168,- 1 987 947 650 118,- GY13AV0825 151,- E013X825MTI 114,-

358,- 1 987 949 083 395,- GYG1096H 355,-

102,- 1 987 947 683 77,- GY10AV0713 99,- E010X710MTI 85,-

160,- 1 987 947 896 191,- GY4PK0855 186,-

459,- 1 987 949 433 453,- GYG1495H 565,-

305,- 1 987 948 494 377,- GY5PK1213 295,- E15PK1210MTI 310,-

210,- 1 987 949 034 310,- GYG1077H 264,-

102,- 1 987 947 683 77,- GY10AV0713 99,- E010X710MTI 85,-

375,- 1 987 947 950 467,- GY6PK1560 420,- E16PK1560MTI 510,-

423,- 1 987 949 032 520,- GYG1196H 668,-

305,- 1 987 947 945 361,- GY6PK1163 326,-

1 987 949 158 627,- GYG1145H 610,- E32027 534,-

245,- 1 987 947 813 243,- GY5PK0975 260,- E15PK975MTI 272,-
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Autoservis Marek Omelka - nový člen AutoCrew ČR

říjen 2008

Představení servisu

Kdy byla Vaše společnost založena a co tomu 
předcházelo?
S auty jsem začal už za svých učňovských let v 
Pragovce, tehdy ještě „na koleně“ doma v garáži. 
Avšak založení vlastní fi rmy sahá někam do roku 
1995. Nejprve se jednalo o osobní vozy, které se 
daly opravovat dobře i v domácích podmínkách. 
Postupem času jsem přibral i dva mechaniky 
a asi před dvěma lety jsme se přestěhovali do 
nové haly, kde se náš tým rozrostl na pět členů. 
V těchto prostorách s novým vybavením a tro-
chu obměněným týmem fungujeme dodnes.

Jaké spektrum služeb poskytujete ve Vašem 
autoservisu?
Provádíme veškeré opravy osobních, užitkových 
i lehkých nákladních vozidel. Spektrum naší na-
bídky sahá od mechanických oprav motorů a 
podvozků, přes „karosařinu“, až po autodiagno-

stiku. Dále nabízíme služby autoumývárny a 
pneuservisu jak na osobní, tak na nákladní 
automobily.

Na začátku roku 2008 jste se stal členem 
servisní sítě AutoCrew. Proč jste se rozhodli 
zapojit do servisní koncepce AutoCrew a co 
očekáváte od členství v ní?
No přece kdo chce s vlky výti... (smích). Prav-
dou ale zůstává, že dlouhodobým trendem jak 
ve výrobě tak v opravárenství silničních vozidel 
je rostoucí technologická náročnost. Tam, kde 
dřív stačil šroubovák a kladivo je dnes potřeba 
řada specializovaných nástrojů a přístrojů. S 
tím samozřejmě rostou nároky i na kvalitně 
proškolený personál. Od koncepce AutoCrew 
tedy očekávám podporu hlavně v oblasti tech-
nických informací, ať už pomocí školení nebo 
jinou formou. Zajímavá je pro nás také možnost 

využít společného marketingu a prezentace 
služeb zákazníkům, což pro samotný servis naší 
velikosti nemusí být vždy snadná záležitost.

Provozovatelem 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?
Se spoluprácí jsem celkem spokojen. Občas 
se sice stane, že se někde něco „zadrhne“, ale 
nikdo nejsme dokonalí. Navíc bych řekl, že se 
nám daří ve spolupráci s pobočkou Inter Cars 
i tyto drobnosti postupně vychytávat a vývoj je 
tedy pozitivní.

Plánujete v tomto roce i další aktivity nebo 
rozšíření nabídky služeb?
V blízké budoucnosti uvažuji o dalším rozšíření 
servisu o halu, kde by byla samostatná karosár-
na. Dále bych zde také rád vybudoval samostat-
nou dílnu pro opravy nákladních vozidel.

Na závěr našeho rozhovoru bych se ještě rád 
zeptal, jak využíváte volný čas, když nejste 
právě ve Vašem servisu?
Mým největším koníčkem je rallye. Kdykoliv 
mám trochu volného času, tak trénuji nebo jedu 
nějakou soutěž. Startovali jsme například i letos 
na MS v Norsku. Samozřejmě nešla vynechat 
„Barumka“ a nyní se chystáme na závody do 
Tater. Je to zkrátka hodně náročné na čas, ale ty 
zážitky stojí za to. Ale to by bylo na samostatný 
článek... (smích)

Děkuji Vám za rozhovor.
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Město Svit je jedno z nejmladších slovenských 
měst, vzniklo v roce 1934, když fi rma „Baťa“ 
ze Zlína zakoupila pozemky od obce Veľká 
na postavení podniku na výrobu viskózových 
vláken.

Název města je odvozený od pojmenování pod-
niku – Slovenská Viskózová Továrna. Příroda 
v okolí Svitu patří k nejkrásnějším koutům Slo-
venska. Tvoří ji předhoří Tatranského národního 
parku a Národního parku Nízké Tatry. 

Na toto krásné místo s výhledem na majestátní 
Vysoké Tatry jsme přijeli na návštěvu k novému 
partnerovi servisní sítě AutoCrew, panu Marcelu 
Tencerovi z autoservisu Monarch. Jeho začátky 
podnikání v automobilové branži se datují 
k roku 1998, kdy pan Tencer otevřel prodejnu 
s náhradními díly pro automobily. V roce 2003 
zřídil v prostorách za prodejnou i autoservis, kde 
začal s drobnými opravami jako jsou výměny 
brzdových destiček nebo čepů. Postupem času 
se jeho aktivity v rámci autoopravárenství roz-
rostly na plnohodnotný profesionální servis, ve 
kterém nabízí svým zákazníkům všechny druhy 
oprav bez omezení na konkrétní značky aut. 
V současnosti servis disponuje kromě běžného 
servisního vybavení i třemi zvedáky, diagnos-
tikou, či plničkou klimatizace. Klientelu tvoří 
hlavně motoristé a fi rmy z nedalekého Popradu, 
ale i lidé na dovolené, či návštěvníci Vysokých 
Tater, kteří ocení kvalitní a rychlý servis v případě 
nepředvídatelné poruchy jejich automobilu. 

K rozhodnutí zapojit se do servisního konceptu 
AutoCrew vedly pana Tencera dva důvody. První 
z nich je výborná spolupráce a obchodní vzta-
hy se společností Inter Cars. Už od otevření 
pobočky v Košicích a později i asi 10 kilometrů 
vzdálené pobočky v Popradě, je pan Tencer 
spokojený s rozsahem nabízeného sortimentu 
a rychlostí dodání objednaného zboží. Logis-

tika a dostupnost náhradních dílů do 24 hodin 
je podle slov pana Tencera prvořadým kritériem 
pro úspěšnou spolupráci. Druhým důvodem 
jsou jasně a srozumitelně defi nované výhody 
plynoucí z členství v konceptu AutoCrew jako 
například sezónní akce, systém benefi tů a nebo 
marketingová podpora. 

V srpnu tohoto roku prošlo změnou i vnější 
označení servisu – je nyní v barvách AutoCrew. 
První sezónní akcí servisní sítě AutoCrew, které 
se autoservis Monarch účastnil byla „Prohlídka 
před dovolenou.“ 

V blízké budoucnosti plánuje pan Tencer ještě 
rozšířit nabídku služeb o autopůjčovnu a v rámci 
zabezpečení kompletního servisu zákazníkům i 
o možnost zapůjčení náhradního vozidla. Když 
nepracuje, tak si jako pravý „podtatranec“ jde 
zalyžovat nebo se věnuje své rodině. 

Panu Tencerovi a autoservisu Monarch přejeme 
hodně spokojených zákazníků a srdečně ho 
vítáme v rodině AutoCrew.

...autoservis 3. milénia
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Nakupte v říjnu
LKW produkty C.E.I.
za 7 000 Kč 
a získejte kombinézu 
Inter Cars!

Podmínkou obdržení uvedených dárků je zakoupení sortimentu uvedených značek minimálně v dané 
hodnotě a v uvedeném termínu. Každý zákazník má v listopadové a prosincové akci nárok maximálně 
na 1ks kombinézy nebo 2ks laclových montérek za každý měsíc! Právo na změny je vyhrazeno. Akce se 
nevztahuje na zákazníky, kteří mají na tyto produkty uzavřeny speciální podmínky. Více informací o této 
akci obdržíte na kterékoliv pobočce Inter Cars.

Akce na sortiment pro nákladní automobily

Nakupte v listopadu 
a prosinci
sněhové řetězy pro 
LKW za 7 000 Kč 
a získejte kombinézu 
Inter Cars nebo 
2x laclové montérky 
Inter Cars!
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ContiTech rozvodové sady – nesrovnávejme nesrovnatelné

“Když porovnáváme ceny sad rozvodových 
řemenů, vystavujeme se riziku srovnávání jablek 
s hruškami”, vysvětluje Markus Pirsch, vedoucí 
marketingového oddělení ContiTech Power Trans-
mission Group pro automobilový aftermarket. 
„I přesto, že mnohé sady mají stejné referenční 
číslo, jejich obsah bývá u každého výrobce značně 
rozdílný“. Například sada ContiTech CT 1090 K2 
obsahuje napínací kladku, tlumič vibrací, upínací 
šroub a matici.

Tentýž rozvodový komplet prodávaný konkuren-
čními výrobci ContiTechu neobsahuje tlumič vi-
brací a upínací šroub s maticí. Toto je vedle kvality 
hlavní důvod, proč je nabízen za mnohem nižší 
cenu než sada od ContiTechu. 
Rozvodové komplety od ContiTechu jsou sesta-
veny tak, aby uspokojily veškeré potřeby servisů 
měnících rozvody. Proto neobsahují pouze řemen 
a kladku, jak to bývá u ostatních konkurenčních 
značek, ale jejich součástí jsou i méně běžné, 
ale velmi důležité součástky jako upínací šrouby, 
podložky, pružiny a další nezbytné drobné díly, 

bez kterých se kvalitní výměna rozvodů neobejde. 
V konečném důsledku koupě rozvodové sady 
ContiTech ušetří čas i peníze. Odpadají tak nejen 
komplikace a zdržení při vyhledávání chybějících 
součástek mezi OE díly, ale i dodatečné náklady 
související s jejich pořízením, které mohou rozvo-
dovou sadu podstatně prodražit.
Toto jsou hlavní důvody, proč by pořizovací cena 
neměla být hlavním kritériem při volbě značky 
rozvodových sad, jelikož právě cena vždy odráží 
jejich obsah a kvalitu. ContiTech nabízí vždy kom-
pletní rozvodové sady v OE kvalitě, ve kterých 
naleznete veškeré potřebné součástky pro bez-
problémovou výměnu rozvodů. O kompletnosti 
obsahu každé sady se můžete sami přesvědčit 
v aktuálních katalozích ContiTech, případně na 
webových stránkách www.contitech.de/aftermar-
ket. Níže naleznete stručný výběr rozvodových 
sad ContiTech z naší nabídky.

 Objednací číslo Aplikace Cena

CT 957 K1 AUDI/SEAT/SKODA/VW 1.4 16V/1.6 16V 97- 4 893,-

CT 1044 K1 AUDI/SEAT/SKODA/VW 1.9SDI/1.9TDI 5 391,-

CT 946 K2 AUDI/SEAT/SKODA/VW 1.9TDI/SDI 96- 5 140,-

CT 946 K1 AUDI/SEAT/SKODA/VW 1.9TDI/SDI 97- 4 659,-

CT 945 K1 AUDI/SEAT/VW 1.9TDI 91-01 3 002,-

CT 867 K2 AUDI/SEAT/VW 1.9TDI 91-01  1 926,-

CT 1031 K2 CITROEN BERLINGO/JUMPER/JUMPY/XANTIA 1.9D/TD 94- 2 515,-

CT 987 K1 CITROEN/FIAT/PEOGEUT 2.0HDI/2.0JTD  99- 2 461,-

CT 986 K1 CITROEN/FIAT/PEUGEOT 1.9D  98- 2 492,-

CT 1034 K1 FIAT 2,8 TDI 10/97- 3 298,-

CT 879 K1 FIAT BRAVA/O 1,6-16V 10/95- 2 809,-

CT 728 K1 FORD 1,6-1,8 16V [ZETEC] 2 690,-

CT 901 K3 FORD 1.8D/TD 9/96- 3 446,-

CT 870 K1 OPEL 1.8/2.0 16V 93-   /DAEWOO 2.0  97- 1 911,-

CT 975 K3 OPEL ASTRA/VECTRA/ZAFIRA 1.4 16V/1.6 16V/1.8 16V 98- 2 527,-

CT 718 K1 PEUGEOT 0.9-1.4 TU1,TU9 1 317,-

CT 607 K1 PEUGEOT 1,4 TU3 1 414,-

CT 988 K1 RENAULT CLIO II /MEGANE 1.4/1.6  96- 1 845,-

CT 1025 K1 RENAULT LAGUNA 1.9DCI 03/01-  /VOLVO S40/ V40 1.9DI 07/01- 2 318,-

CT 1012 K1 SEAT/ SKODA / VW 1.7SDI 1.9D/1.9SDI  94- 1 850,-

CT 847 K1 SEAT/SKODA/VW 1.6  92-02 1 440,-

CT 846 K1 SEAT/VW 1.0/1.4 91-02 1 489,-

Výběr z nabídky rozvodových sad

Uvedené ceny jsou maloobchodní v Kč bez DPH.  Změna cen vyhrazena.
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Dakar 2009 – Jižní Amerika, co nás asi čeká...

říjen 2008

Informace pro Vás

Poslední díl volného seriálu, ve kterém 
nahlížíme pod ruce mechanikům dakarského 
týmu Tomáše Tomečka a Andrého Azeveda, by 
vlastně mohl být prvním dílem seriálu nového. 
Přivede nás totiž na práh dalšího ročníku, který 
v historii nejtěžší rallye světa znamená zásadní 
mezník.

Letošní, jubilejní  třicátý ročník rallye Dakar měl 
mít několik nej: po dlouhé době nejtěžší, nejvíce 
obsazený, nejslavnostnější... Nakonec mu však 
zůstalo jen jedno smutné nej – prostě se NEJel. 
Pozadí situace, kdy v den před startem oznámili 
pořadatelé zrušení soutěže a poslali všechny 
posádky domů, je všem asi známé. Terorismus 
je zkrátka součástí našeho života a musíme 
s ním počítat. Ovšem neznamená to, že musíme 
být pasivní a útrpně se nechat zastrašovat. Ta-
kovýto postoj zaujala i pořadatelská organizace 
celé rallye ASO a po prvním šoku okamžitě 
začala jednat. Už velmi brzy oznámili její zástup-
ci, že následující ročník bude hostit jihoamerický 
kontinent.
V průběhu roku dostávala tato zpráva stále 
přesnější kontury a nyní na podzim jsou již 
veškeré organizační práce hotovy a Dakar 2009 
s trasou Buenos Aires (Argentina) – Valparaiso 

(Chille) – Buenos Aires je připraven. Na počátku 
září svolali pořadatelé do Paříže zástupce kate-
gorie truck, aby nás seznámili s informacemi 
potřebnými pro přípravné práce jednotlivých 
týmů. Co nás tedy příští rok čeká?

O měsíc kratší příprava  
První z novinek doprovázející změnu des-
tinace, o které všechny týmy samozřejmě 
dopředu věděly, je zkrácení doby přípravy. 
Ačkoliv posádky se budou do Buenos Aires 
přepravovat letecky, závodní technika absol-
vuje 25 dní dlouhou cestu lodí přes oceán. To 
znamená, že již 27. listopadu musí absolvovat 
ve francouzském přístavu Le Havre technické 
přejímky a následné nalodění.
Měsíc je sice citelné zkrácení doby přípravy, 
nicméně jednak měly týmy dost času na úpravy 
časového harmonogramu příprav a rovněž tím, 
že vozy neabsolvovaly klasický „plnokrevný“ 
Dakar, nebyla jejich repase tolik náročná.

90 % pisty a písek
Trasa ročníku 2009 bude měřit přibližně 9 500 
kilometrů, z čehož přibližně 6 000 kilometrů 
budou tvořit „ostré“ měřené úseky a zbytek 
pak spojovací etapy. 90 % povrchu bude tvořit 

písek nebo tvrdé pisty. Jen ojediněle bychom se 
měli setkat s kamenitými úseky, úplně zmizí tzv. 
„velbloudí tráva“, postrach všech závodníků, 
a naopak terén, ve kterém jsou tatrovky 
nepřekonatelné. Oproti klasickým africkým 
terénům je zde několik rozdílů:
Nadmořská výška: velká většina závodních etap 
se nachází ve výškách okolo 2 600 m, přičemž 
při přejezdu průsmyků v Andách se podíváme 
do výšek až 4 600 metrů nad mořem. To však 
bude pouze ve spojovacích etapách, ne při 
vlastním závodu.
Déšť a bahno: takovéto podmínky budou v ji-
hoamerickém „Dakaru“ pro všechny novinkou. 
V Africe už jsme sice déšť také zažili, ale to byla 
naprostá výjimka. Zde nás pořadatelé upozorňují 
na možnosti dešťových srážek a s tím souvise-
jící nepříjemné bahno v etapách okolo Buenos 
Aires čili na začátku a na konci závodu.
Horko: pořadatelé upozorňují na vysoké teploty 
40 až 45 °C během celé rallye, což jistě bude 
velkou měrou přispívat k obtížnosti závodu.

Jiná mentalita
Další rozdíly oproti klasickému Dakaru vyplývají 
ze skutečnosti, že země jižní Ameriky jsou 
civilizovanější a ekonomicky silnější. Například 
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(šéfmechanik týmu), Geraldo Lima (mechanik 
týmového brazilského motocyklu) a Ronaldo 
Pinto (mechanik soutěžních vozů Tatra) tak 
přibude Tomáš Fajman na pozici mechanika 
závodních tatrovek.

Přípravy vrcholí
Jak už bylo řečeno v úvodu, z hlediska příprav je 
pro všechny týmy klíčovým datem 27. listopad, 
kdy musí ve francouzském Le Havru absolvo-
vat technické přehlídky vozidel. To znamená, 
že nyní na počátku října jsou již soutěžní vozy 
připraveny a probíhá jejich testování. 
Poslední fází je pak velmi důležité balení všeho 
potřebného vybavení. I když Dakar 2009 po-
vede přes civilizovanější země, pořád bude pla-
tit, že v podmínkách soutěže budou členové 
posádek odkázáni na sebe a na svůj doprovod. 
A stará pravda přece říká, že štěstí přeje 
připraveným.

v afrických etapách při defektu v ostré etapě 
nechávali všichni poškozenou pneumatiku 
ležet na místě. Důvod je prostý – místní oby-
vatelé projížděli následně trasy etap, pneuma-
tiky sbírali a ty (původně bezdušové) jim po 
namontování duší ještě dlouho sloužily. V jižní 
Americe (to stejné platilo už např. pro Central 
European Rallye v Maďarsku) tato praxe od-
padá a posádky budou mít povinnost všechny 
náhradní díly, včetně pneumatik, zase odvézt.
Další novotou je například striktní zákaz převozu 
potravin mezi Argentinou a Chille. Nejsou povo-
leny ani nápoje v PET lahvích, pouze plechovky. 
To samo o sobě zásadní problém nepřináší, 
pouze tradiční český dezinfekční lék, standardně 
právě v PET lahvích převážený, budeme muset 
kamufl ovat...

Složení posádek
Tým Tomáše Tomečka a Andrého Azeveda 

se na příští ročník rallye připravuje stejně 
jako na všechny předchozí. Do bojů s nástra-
hami etap opět vyrazí dva ostré vozy Tatra 
ve složení posádek Tomáš Tomeček (pilot), 
Vojtěch Morávek (navigátor) a Radomír Smolka 
(mechanik) a André Azevedo (pilot), Maykel 
Vilarta Justo (navigátor) a Jaromír Martinec 
(mechanik).
Oba vozy absolvovaly v průběhu roku po jedné 
rallye a opět bylo na obou provedeno několik 
úprav zejména v nastavení podvozku. Nicméně 
základ – tatrovácký podvozek, vzduchem chla-
zené motory a převodovky Tatra zůstávají.
Zatímco na straně soutěžních vozidel ke 
změnám nedochází, tým se bude moci pochlu-
bit novým doprovodným kamionem Tatra 6 x 6.
Ten nejenže umožní zvýšení přepravní kapa-
city potřebného vybavení, ale díky prodloužené 
kabině umožní zvýšit počet členů posádky o 
jednoho mechanika. K posádce Petr Vodák 



j urnal   

IC_Katalog - uživatelské rozhraní

IC Katalog

56

V předchozím vydání IC_Journalu jsme 
začali věnovat pozornost komunikačním 
nástrojům, které IC_Katalog nabízí, a které 
výrazným způsobem ovlivňují užitnou hodno-
tu tohoto produktu. Dnes budeme pokračovat 
v představování dalších užitečných vlastností 
IC_Katalogu, a to se zaměřením na uživatelské 
rozhraní z pohledu možností usnadnění práce 
uživatele.

Rychlý výběr modelu vozu a kategorie zboží
Dalším nástrojem pro usnadnění vyhledávání, 
a tedy práce s katalogem je možnost 
vyhledávání požadovaného modelu zadáním 
několika počátečních písmen modelu do 
textového okna v části aplikačního katalogu 
v záložce Automobily. Obdobně lze následně 
vyhledat i produktovou kategorii zboží 
v záložce Kategorie. Díky tomuto nástroji ušetří 
uživatel čas, který užíváním jiných produktů, 
stráví procházením stromové struktury vo-
zového parku, resp. produktovými katego-

riemi a současně eliminuje riziko nenalezení 
zboží v případě, že se uživatel dostatečně 
dobře neorientuje v takovéto struktuře.

Pop-up menu
Samozřejmostí je také dostupnost některých 
rychlých voleb přímo z pop-up menu zobra-
zeného po kliknutí pravým tlačítkem na vybra-
nou položku zboží v kterékoliv části IC_Kata-
logu.

Vývoj IC_Katalogu (nejen údržba dat, ale i 
práce na uživatelském rozhraní) je nekončící 
proces a jeho tvůrci se neustále snaží vybavo-
vat tento produkt stále novými nástroji, které 
přinášejí jeho uživatelům vyšší komfort a ry-
chlost při práci.
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Tlačítko nové hledání  umožňuje zrušení výběru a všech fi ltrů v jakékoliv fázi práce s katalogem pro hledání od začátku.

Tlačítko historie (Ctrl+H) zobrazí naposledy vyhledávané zboží.

Tlačítko oblíbené automobily (Ctrl+U) zobrazí seznam nejčastěji vyhledávaných vozů, které uživatel dříve defi noval.

Tlačítko ukázat/skrýt skupiny  zobrazuje či skrývá stromovou strukturu produktových skupin, podle kterých lze vyhledá-
vat a fi ltrovat v ceníkové části IC_Katalogu.

Tlačítkem pro vyhledávání v technickém popisu (F8) lze vyhledávat zboží zadáním textového řetězce obsaženého 
v podrobném popisu ve střední části ceníkového okna (např. zadáním textu 45AH lze výběr zboží omezit na všechny 
45Ah akumulátory).

Tlačítkem (Ctrl+T a Ctrl+D) je vyvolána možnost rozšířeného hledání (např. pomocí OE čísel, ostatních kódů, KBA čísel 
či dalších upřesňujících parametrů jako např. model, značka, výkon apod.).

Tlačítko (Ctrl+P) slouží pro tisk otevřené objednávky.

Tlačítko (Ctrl+A) pro zobrazení všech objednávek.

Tlačítka (Ctrl+I) a (Ctrl+Tab) zobrazují online a offl ine stavy skladů na všech centrálních, regionálních a lokálních 
skladech Inter Cars.

V předminulém vydání IC_Journalu byl představen nástroj pro kalkulaci nákladů na opravu - Odhad, pro jeho rychlé 
spuštění slouží toto tlačítko.

Online nebo offl ine obrázky zboží se zobrazují pomocí těchto tlačítek.

Nakonec pro rychlý přístup k výběru dalších parametrů a vlastností lze využít tlačítko nastavení.

Funkční tlačítka a klávesové zkratky
Všechny funkce a možnosti IC_katalogu jsou vždy dostupné z hlavního panelu nástrojů a dále z jeho rozbalovacích podnabídek. Pro většinu 
nejpoužívanějších funkcí je však k dispozici rychlý přístup v podobě grafi ckých funkčních tlačítek a klávesových zkratek, které zvyšují pohodlí a 
rychlost práce uživatele.

V části ceníku tlačítko        zobrazí kompletní nabídku,          nabídku pro motocykly,        kola, pneumatiky, ráfky a řetězy,        nabídku olejů 
a další autochemie a tlačítko        pak nabídku dílenského vybavení vč. diagnostiky. V části aplikačního katalogu jsou k dispozici následující 
tlačítka pro rychlý výběr:          katalog pro osobní automobily,          katalog pro nákladní automobily,       motocykly a          pro vyhledání dle 
náprav.



Inter Cars Zlín 
Tř. T. Bati 533/1
760 01  Zlín
Tel.:  577 616 500-1
E-mail: zlin@intercars.cz

Inter Cars Hradec Králové
Bieblova 133
500 03  Hradec Králové
Tel.:  495 220 419
E-mail:  hradec.kralove@intercars.cz

Inter Cars Plzeň
Majerova 7
301 00  Plzeň
Tel.:  377 449 153
E-mail:  plzen@intercars.cz

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

Inter Cars Praha II - Vestec
Vídeňská 452
252 42  Praha - Vestec
Tel.:  244 400 005
E-mail:  praha.vestec@intercars.cz

Inter Cars Praha I - Stodůlky
Za Mototechnou 1375/7
155 00  Praha 5 - Stodůlky
Tel.:  251 616 779
E-mail:  praha@intercars.cz

Kontakty - pobočky

Jak mohu jednoduše začít víc vydělávat?

Po-Pá:  8:00-18:00, So: 8:00-13:00Po-Pá:  8:00-18:00, So: 8:00-13:00Po-Pá:  8:00-18:00, So: 8:00-12:00

Po-Pá:  7:00-18:00, So: 8:00-12:00Po-Pá:  8:00-18:00, So: 8:00-12:00Po-Pá:  8:00-18:00, So: 8:00-13:00

Po-Pá:  7:00-18:00, So: 8:00-12:00Po-Pá:  8:00-18:00, So: 8:00-13:00Po-Pá:  8:00-18:00, So: 8:00-13:00

Po-Pá:  8:00-18:00, So: 8:00-12:00

Tel.: 545 421 601-3 Tel.: 387 222 393-6

Tel.: 585 150 355 Tel.: 596 237 386-7

627 00 Brno 370 01 České Budějovice

718 00 Ostrava770 10 Olomouc
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Nakupte v říjnu zimní kapaliny 
a baterie pro osobní automobily
za 20 000 Kč a získejte 

5% bonus
Příklady z nabídky zimních kapalin a autobaterií:

Autobaterie 
4max autobaterie typ:
54459 - 44 Ah, 360 A 0608-03-0003E 1 349,-
55559 - 55 Ah, 420 A 0608-03-0005E 1 655,-
57412 - 74 Ah, 680 A 0608-03-0007E 2 255,-

Nemrznoucí kapaliny 
4max do chladičů typu:
G11 1l (-35°C) 1601-00-0001E 54,-
G11 5l (-35°C) 1601-00-0002E 249,-
G11 20l (-35°C) 1601-00-0003E 942,-

Nakupte v listopadu 
pneumatiky pro osobní automobily
za 20 000 Kč a získejte 

kombinézu Inter Cars
Příklady z nabídky zimních pneumatik:

Nakupte v prosinci brzdy*
pro osobní automobily
za 15 000 Kč a získejte 

10% bonus
Příklady z nabídky brzd pro osobní automobily:

V případě dosažení uvedené obratové částky ve vyznačeném termínu akce získáte dodatečný fi nanční bonus ve 
výši 5% v říjnu nebo 10% v prosinci z celkové částky nakoupeného zboží v dané produktové kategorii v uvedeném 
měsíci a kombinézu Inter Cars v listopadu. Akce se nevztahuje 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 vyhra-
zeno. Více informací, podmínky a popis akcí IC Kalendář obdržíte na kterékoliv pobočce Inter Cars. 

DELPHI Brzdové destičky přední SKODA Favorit, Forman 1.3 89-93 LP0250/S 349,-
DELPHI Brzdové kotouče přední, 2 ks SKODA Fabia 1.4, 1.4TDI, 1.9SDI BG3208 1 499,-
TRW Brzdové destičky přední SKODA Fabia, Octavia LUC GDB1357L 695,-
TRW Brzdový kotouč přední, 1 ks SKODA Superb 1.8, 1.9TDI, 2.0 LUC DF4262S 1 539,-

165/70 R 13 79T Barum Polaris 2 165/70R13 ZOB 79T POL2 848,-
165/70 R 13 79T Dunlop SP Winter Sport M3 165/70R13 ZODU 79T SPWSM3 1 065,-
175/65 R 14 82T Barum Polaris 2 175/65R14 ZOB 82T POL2 1 115,-
175/65 R 14 82T Kleber Krisalp HP 175/65R14 ZOKL 82T KRHP 1 052,-
195/65 R 15 91T Continental TS810 195/65R15 ZOC 91T TS810 1 545,-
195/65 R 15 91T Uniroyal  MS Plus 66 195/65R15 ZOU 91T MSPL66 1 407,-

01/10 - 31/10/2008

01/11 - 30/11/2008

01/12 - 31/12/2008

*akce se vztahuje na brzdové destičky, kotouče, třmeny, čelisti a bubny




