
Nenechte se zimou zaskočit! Připravte se na ni
se Zimním balíčkem od Inter Cars!

Platí pro zboží zakoupené v termínu: 1. 9. - 30. 9. 2011

zaplaťte zboží až v lednu 2012

nakupujte za výhodné, akèní ceny!

získejte extra body do VIP Clubu Inter Cars

praktický stojan na zimní produkty ZDARMA

k žárovkám OSRAM pracovní odìv ZDARMA

k produktům DENSO softshellová bunda ZDARMA

ke stěračům VALEO stojan na stìraèe ZDARMA

zvýhodnìné podmínky pro členy servisní sítě Q-SERVICE



Brno, Šmahova 111, Tel.: 545 421 601, brno@intercars.cz l České Budějovice, Okružní 7, Tel.: 387 222 393, ceske.budejovice@intercars.cz 
Hradec Králové, Bieblova 133, Tel.: 495 220 419, hradec.kralove@intercars.cz l Jičín, Textilní ul., Tel.: 606 094 948, jicin@intercars.eu  
Jihlava, Buková 555/1, Tel.: 561 116 405, jihlava@intercars.cz l Olomouc, U Cukrovaru 13, Tel.: 585 150 355, olomouc@intercars.cz  
Ostrava, Vratimovská 659, Tel.: 596 237 386, ostrava@intercars.cz l Plzeň, Slovanská alej 24, Tel.: 377 449 153, plzen@intercars.cz l Praha I,
Za Mototechnou 1375/7, Tel.: 251 616 779, praha@intercars.cz l Praha II, Vídeňská 452, Tel.: 244 400 005, praha.vestec@intercars.cz
Praha III, Dopraváků 749/3, Tel.: 284 686 753-4, praha.chabry@intercars.cz l Ústí nad Labem, Hoření 2472/14, Tel.: 475 223 005, 
ustinadlabem@intercars.cz l Velké Meziříčí, Ostrůvek 30, Tel.: 566 521 155, velke.mezirici@intercars.cz l Zlín, Tř. T. Bati 533/1, 
Tel.: 577 616 500, zlin@intercars.cz 
www.intercars.cz                          www.vybaveniservisu.cz

1. Organizátorem akce „Zimní balíček Inter Cars” je společnost Inter Cars 
 Česká republika s.r.o.
2.  Akce probíhá v termínu od 1.9.2011 do 30.9.2011 na území České republiky. 
3.  Do akce se může zapojit jakýkoliv registrovaný obchodní partner společnosti 
 Inter Cars Česká republika s.r.o, který v termínu trvání akce zakoupí „Zimní 
 balíček Inter Cars” a vyplní speciální formulář, který odevzdá na pobočce 
 Inter Cars.
4.  Na každý zakoupený „Zimní balíček Inter Cars” bude zákazníkovi poskytnuta 
 speciální prodloužená splatnost do 15.1.2012. 
5.  Každý obchodní partner má sám možnost určit si skladbu jednotlivých 
 produktů ze seznamu zboží zahrnutého do akce „Zimní balíček Inter Cars”.
6.  Celková hodnota „Zimního balíčku Inter Cars” musí být v rozmezí 20 000 – 

 40 000 Kè bez DPH v součtu jeho realizované hodnoty v akčních cenách, 
 stanovených v seznamu nabízených produktů! 
7.  Nákup „Zimního balíčku Inter Cars” musí být uskutečněn jednorázově.
8.  Za nákup Zimního balíčku získává každý zákazník navíc dalších 200 EXTRA 

 bodù v rámci VIP Clubu Inter Cars.
9.  Zákazník, který zakoupí „Zimní balíček Inter Cars”, získává reklamní stojan 

 na zimní produkty ZDARMA.
10.  Každý zákazník může zakoupit pouze jeden „Zimní balíček Inter Cars” a má 
 nárok pouze na 1 ks reklamního stojanu na zimní produkty zdarma. 

11.  Při nákupu produktů OSRAM z nabídky „Zimního balíčku Inter Cars“ 
 v hodnotě minimálně 4 000 Kč získává zákazník navíc ZDARMA „pracovní 

 odìv s logem OSRAM“ 

12.  Při nákupu produktů VALEO z nabídky „Zimního balíčku Inter Cars“ v hodnotě 
 minimálně 3 000 Kč získává zákazník navíc ZDARMA „závìsný stojan na 

 stìraèe znaèky Valeo“, který je k dispozici do vyprodání zásob.
13.  Při nákupu produktů DENSO z nabídky „Zimního balíčku Inter Cars“ 
 v hodnotě minimálně 4 000 Kč získává zákazník navíc ZDARMA „soft-

 shellovou bundu s logem DENSO“

14.  V případě, že zákazník jakýkoliv produkt zakoupený v akci „Zimní balíček 
 Inter Cars” vrátí, bude tento případ řešen dle obchodních podmínek 
 společnosti Inter Cars.
15.  Podmínkou získání benefi tů v rámci akce „Zimní balíček Inter Cars” je 
 uzavření písemné kupní smlouvy na balíček vybraných zimních produktů.
16.  Společnost Inter Cars si vyhrazuje právo na změnu akčních cen v průběhu 
 celé akce nebo na její předčasné ukončení bez udání důvodu.
17.  Zákazníkům, kteří jsou součástí servisního konceptu Q-SERVICE bude navíc 
 ke standardním podmínkám navýšen marketingový bonus v hodnotě 2000 Kč.
18.  Více informací o akci „Zimní balíček Inter Cars” získáte na jakékoliv pobočce 
 Inter Cars nebo na www.intercars.cz

Podmínky akce „Zimní balíèek Inter Cars”:

Společnost Inter Cars Česká republika s.r.o. připravila program, který umožní servisům a prodejnám bez potřeby vlastních prostředků 
navýšit obchodní obrat v průběhu zimní sezóny.

disponujete zbožím, které zaplatíte až v lednu 2012

nakupujete za AKÈNÍ CENY vybrané zboží a připravíte 
 se tak na zimní sezónu
EXTRA body do VIP Clubu, které Vám přiblíží výlet na 
 Kubu, do Abú Dhabí, Holandska, Řecka nebo lyžování 
 v Alpách. 

praktický stojan na zimní produkty ZDARMA

k žárovkám OSRAM pracovní odìv ZDARMA

k produktům DENSO softshellová bunda ZDARMA

ke stěračům VALEO stojan na stěrače ZDARMA

zvýhodnìné podmínky pro členy servisní sítě 
 Q-SERVICE

Co Vám „Zimní balíèek Inter Cars“ pøináší:

ilustrační obrázky

ZIMNÍ BALÍČEK INTER CARS

Nakup dnes, zaplať až pøíští rok!


