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Výkonnostný horský bicykel XTC Advanced 3

Pokia¾ trať Svetového pohára vyžaduje naj¾ahší, 100% efektívny stroj,
jazdci ako Adam Craig alebo Jan Škarnitzl siahnu po XTC Advanced.
Top model XTC Advanced SL 0 využíva rovnaké technológie a rovnaký
materiál (karbón T-800), ako cestný rám TCR Advanced SL stajne
Rabobank. Maximálna tuhosť, minimálna váha a ostrá pretekárska geometria.

Postavený na spo¾ahlivom ALUXX ráme s nízkou
hmotnosťou a 700c kolesami, dychtivý po dlhých
vzdialenostiach. S odpruženou vidlicou, ktorá vám
zjemní rozbité cesty. Táto kombinácia vám bude
oporou na dlhých vychádzkach.

Postavený na spo¾ahlivom ALUXX ráme s nízkou
hmotnosťou a 700c kolesami, dychtivý po dlhých
vzdialenostiach. S odpruženou vidlicou, ktorá vám

Cestný bicykel GIANT Seek 1

Bicykel takmer ako horský, ale s obrovskou mestskou dušou. Seek ponúka 
perfektnú jazdu mestom a zachováva si svoj štýl, nech ste kdeko¾vek. 
Ponúka ¾ahký ALUXX hliníkový rám, ktorý z neho robí rýchly mestský bike 
pôsobiaci drsne. Úèinné diskové brzdy, rýchlo sa valiace plášte, dokonalá 
ochrana rámu a reflexné prvky vás nechávajú vidite¾ného, keï sa valíte 
krížom cez celé mesto.

Detský bicykel GIANT XTC JR.1 24”

¼ahký hliníkový rám, dizajnovo založený na dospeláckom
horskom bicykli. Verzia s menšími kolesami pre hravé
dobrodružstvá a zdolávanie hravých trialov.
Je pripravený vyraziť!

Crossový bicykel GIANT Roam XR 0
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Ve¾ká jarná akcia s Inter Cars!
Postaráme sa o Vaše športové popoludnie!

Ak rozmýš¾ate nad tým, že pekný slneèný víkend nepresedíte 
pri 3D telke, pripravili sme pre Vás alternatívu!

Rabobank. Maximálna tuhosť, minimálna váha a ostrá pretekárska geometria.
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Celosvětově No.1*

www.ngk-europe.com

Dodáváno do prvovýroby: Alfa Romeo · AMG Mercedes · Aston Martin · Audi · Bentley · BMW · Citroën · Daewoo · Daihatsu 
DaimlerChrysler · Ferrari · Fiat · Ford · General Motors · Honda · Hyundai · Isuzu · Jaguar · Kawasaki · Kia · Lancia · Lexus · Lotus
Maserati · MCC (SMART) · Mazda · Mitsubishi · Nissan · Opel · Peugeot · Renault · Rolls-Royce · Rover · Saab · Seat · Skoda 
Subaru · Suzuki · Toyota · VW · Volvo 

*celosvětově nejprodávanější zapalovací svíčka
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Tlumič pérování
plynový 
Magnum Technology

Homokinetický kloub 
Pascal

Vzpěra stabilizátoru 
Fortune Line

Chladič pro vozy bez
klimatizace
Thermotec

Pružina pérování
Magnum
Technology

Sada brzdových desek
ABE

Sada brzdových 
kotoučů
ABE

Čep řízení
Fortune Line

Sada brzdových
čelistí
ABE

Tlumič pérování
plynový
Magnum Technology

Škoda Fabia 1.4, 99-
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KVALITNÍ AUTODÍLY
ZA VELMI LÁKAVÉ CENY

Sleva z uvedených maloobchodních 
cen dle produktu až 45% !!!

Vyzkoušejte nás

Uvedené ceny jsou maloobchodní bez DPH a vztahují se ke konkrétnímu modelu. 
Pro více infomací kontaktujte operátory poboček.
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Vážení čtenáři,

Vítejte na stránkách letošního prvního 
vydání časopisu IC Journal. Jarní úvod-
ník píši vždy velice rád. Tato má obliba 
má hned několik důvodů. 

Ten první se nabízí sám o sobě. Začíná změ-
na ročního období. Ráno, když vstáváte, vás 
již vítá rozbřesk slunce. Jedete do práce či 
domů a zjistíte, že cestu, kterou jste absol-
vovali v zimním období kvůli povětrnost-
ním podmínkám v zásadě velmi kompliko-
vaně a s velkým rizikem, nyní na suchých 
silnicích zvládnete dříve a komfortněji. 

I když i toto může být relativní. Kvalita silnic 
je po letošní zimě opravdu hodně špatná. 
Jeden můj známý si při jedné jízdě hlasitě že-
hral na to, že jeho auto trpí přes čepy, rame-
na, včetně tlumičů. Pak si vzpomněl, že spo-
lujezdec dělá v distribuci dílů, a v legraci mě 
obviňoval, že jsme se určitě museli domluvit 
s partičkou kolem ministra dopravy Bárty, aby 
Správy silnic a dálnic od podzimu na vozovky 
ani nesáhly. Jistě to byl jen žert, ale musím se 
vám přiznat, že při každém nárazu kola do ně-
jakého většího výmolu se mi nálada zlepšova-
la, protože ať už je to jak chce, pro distributory 
dílů a servisy to určitě efekt přinese.

Druhý důvod, proč mě baví psát jarní 
úvodník, je samotné zamyšlení, co vlastně 
tento rok přinese? Z hlediska ekonomiky 
se začíná blýskat na lepší časy. Ekonomo-
vé se shodují na tom, že krize se postupně 
vytrácí, nahrazuje ji výraz ekonomického 
oživení. Věřme, že se tentokráte nemýlí. 
Jenže i zde se nebojím použít výraz, že oži-
vení může být relativní. Firmy a společnos-
ti v Evropě opravdu rostou, ale asi nikdo 

nečekal, že nepokoje v Africe budou mít 
takové trvání a spekulanti na komoditních 
burzách toho opět využijí a cenu ropných 
produktů, troufnu si tvrdit, uměle zvednou.

Pro naši branži je důležité, že celý automo-
bilový průmysl začal pracovat na plné ob-
rátky, výroba nových vozů postupně roste, 
subdodavatelé opět mají zakázky, otevírají 
se zavřené provozy, lidé dostávají novou pří-
ležitost si najít práci. Nebudu vás obtěžovat 
žádnými makro-či mikroekonomickými čís-
ly, stačí se podívat při svých cestách kolem 
sebe. Potkat loni během cesty přes repub-
liku transportéry či vlaky převážející nová 
auta byl prakticky malý zázrak. Dnes je tomu 
úplně jinak. A to je dobře pro všechny.

A o čem se dočtete na dalších stránkách 
našeho časopisu? Vyzdvihnu pouze ty nej-
zajímavější oblasti. 

Hned na prvních stranách představujeme 
celou skupinu Inter Cars Group, speciálně 
IC South, kam patří i naše republika. Dnes 
nás najdete v každé zemi východní Evropy 
a i letos pokračujeme v expanzi na nový 
trh, kterým je Bulharsko.

Za zmínku dále stojí podívat se do rubri-
ky LKW sortimentu. Toto číslo obsahuje 
poměrně rozsáhlou část, týkající se dílů 
do nákladních automobilů. Díky našemu 
týmu „truckerů“ a určitě rozsáhlé nabídce 
sortimentu na tyto automobily začínáme 
šlapat na paty konkurentům v této oblasti.

Navážu-li na sortiment, zmíním rozšíření 
Premium Clubu preferovaných dodavatelů 
a značek. Zaujmou vás kombinací kvality, 
dostupnosti či ceny.

Určitě si nenechte ujít letošní Velkou Jarní 
Akci, kterou jsme připravili pro naše zákaz-
níky s cílem odměnit je za jejich obchodní 
spolupráci. Strukturu odměn a dárků jsme 
letos pojali tak, aby si na své přišel úplně 
každý. Myslíme si totiž, že doba „skútrů" 
apod. je nenávratně pryč. 

Na závěr bych vás rád pozval do VIP Clubu 
2011. Princip získání věrnostních VIP ka-
ret se nemění, čím se však ten letošní rok 
od předcházejících liší, je výběr nových de-
stinací. Nahlédněte do něj a představte si, 
že pár dní strávíte v zemi protkané vodními 
kanály, kterou je Holandsko. Kdo z přízniv-
ců luxusních značek navštívil nové zábavní 
centrum Ferrari v hlavním městě Spoje-
ných arbaských emirátů Abú Dhabí? Top 
výlet je směřován na Kubu, kde budete asi 
jedni z posledních návštěvníků, kteří zažijí 
vládu rodiny Castrů.

Věřím, že toto vydání IC Journalu vás za-
ujme, najdete tam svůj takříkajíc šálek čaje 
a ujistí vás v tom, že spolupráce s naší spo-
lečností je dobrým rozhodnutím.

Chci vám popřát, ať je jaro úspěšné, ať se 
vám daří jak v práci, tak v životě.

Díky za přízeň a spolupráci na kterou se těší 
celý tým Inter Cars.

Martin Havlík
Výkonný ředitel Inter Cars ČR

web	 at
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Velká jarní akce s Inter Cars!
          Postaráme se o Vaši zahradu!
Neposekáme Vám trávník, nevysekáme křoví,

ale stroje, které od nás dostanete, Vám s tím pomohou!

Žací traktor vybavený výkonným
ètyøtaktním motorem Briggs & Stratton

 Robustní jednonožový žací kruh z ocelového plechu
 Elektrický startér pro pohodlné nastartování motoru
 Mechanická manuální převodovka se zpětným chodem
 Mechanická spojka žacího mechanismu

Benzínová sekaèka + Køovinoøez + Motorová pila

Benzínová motorová pila třídy “profi ” pro řezání průměrů od 20 do 40 cm
Obsah: 45,6m3  Výkon: 2,6 kW (3,5 HP)  Palivová nádrž - objem: 0,47 l
 Olejová nádrž (pro řetěz) - objem: 0,27 l  Drážka lišty: 33 cm  Palivová směs
(bezolovnatý benzín se speciálním olejem Dolmar pro dvoutaktní motory)
v poměru 1:50  Hmotnost 5,1 kg  Model řetězu: 686  Dělení řetězu: 0,325”

Benzínová sekaèka + Køovinoøez

 4-taktní motorový křovinořez vybavený přímou hřídelí a madlem ve tvaru “U”
 Výkon: 1,07 kW (1,5 HP)
 Obsah: 33,5 cm3

 Nádrž na benzín: 0,65 l
 Hmotnost (bez žacích nožů): 7,1 kg
 Standardně dodávaný žací nůž: 3-zubý

Benzínová sekaèka s pojezdem

Šířka záběru: 46 cm  Typ motoru: Briggs & Stratton 675 Ready Start
 Šasí: ocel  Uložení kol: kuličkové ložisko  Nastavení výšky sečení: 
20 - 75 mm  Pohon kol: 3-stupňový  Průměr kol (přední/zadní): 178/203 mm 
 Systém startování: lankem  Objem koše: 60 l  Hmotnost: 35 kg 
 Ideální pro travnatou plochu do 1 800 m2  Technologie sečení: 4Cut

březen - duben - květen

Velká jarní akce s Inter Cars!
Postaráme se o Váš servis!

Jistě jste již objevili naši nabídku dílenského vybavení
na www.vybaveniservisu.cz! V případě, že Vás nabídka
zaujala je tato část kampaně přesně pro Vás!

Elektro-hydraulický dvousloupový 
zvedák EVERT, nosnost 3,2 t 
nebo Diagnostika DELPHI DS150

Elekro-hydraulický dvousloupový zvedák Evert
 výška základny je ideální pro nízké dílny
 ovládání na jedné straně
 výška zdvihu: 1 900 mm
 čas zdvihu: 55 s
 síla motoru: 2,2 kW

Roèní software pro kalkulaci oprav vozidel SilverDAT II 
nebo Automatická zouvaèka s ramenem EVERT

Software SilverDAT II umožňuje vytvořit přesnou kalkulaci nákladů na opra-
vu vozidla, podle výrobcem stanovených norem oprav a údržby u více než 
1 450 typů osobních, lehkých užitkových, nákladních vozidel a motocyklů.
Hlavní výhody aplikace:
  přesná indikace všech variant standardní, příplatkové a mimořádné 
 výbavy v závislosti na období výroby
  možnost kalkulace ceny běžných servisních úkonů, mechanických 
 oprav a údržby
  komunikace v českém jazyce
  kalkulace oprav či podklady vytvořené pro znalecké posudky jsou 
 bezvýhradně uznávány všemi pojišťovnami jak v Německu, tak 
 postupně i v dalších zemích Evropy vč. ČR a SR.
 integrovaná identifi kace vozidla prostřednictvím VIN kódu vozidla 

Automatická zouvačka s ramenem Evert
 pneumatické vychýlení ramena dozadu
 pneumatické blokování
 pomocné rameno výrazně urychluje a usnadňuje práci
 vhodné i pro větší servisy
 výkon motoru 0,75 / 1,1 kW
 pracovní tlak 8 - 10 bar
 vnitřní uchycení 12” - 23”
 vnější uchycení 10” - 20”
 šířka disku 41”

Automatická zouvaèka EVERT 
nebo Náøaïový vozík TOPTUL

Automatická zouvačka Evert
 pneumatické vychýlení ramena dozadu
 pneumatické blokování
 výkon motoru 0,75 / 1,1 kW
 pracovní tlak 8 - 10 bar
 vnitřní uchycení 12” - 23”
 vnější uchycení 10” - 20”
 šířka disku 41”

Nářaďový vozík Toptul
 s centrálním zámkem
 7 zásuvek; 5 vybavených - 229 ks nářadí
 hmotnost: 95kg s vybavením 
 rozměry (š/d/v): 687 x 450 x 995 mm

Vyvažovaèka EVERT nebo Pneumatický 
bodový zvedák + odsávaèka PROFITOOL

Vyvažovačka Evert
 3 funkce ALU, program statického vyvážení
 samokalibrace
 samodiagnostika
 mikroprocesorový systém je doplněn integrovaným
   programem s vysokou přesností vyvažování
 LED display
 pracuje i s hliníkovými disky

březen - duben - květen

nebo

nebo

nebo nebo

Diagnostika Delphi DS150  jednoduchá na obsluhu, poskytující zároveň 
širokou škálu funkcí. Bezdrátová komunikace umožňuje mobilní práci. 
Pravidelná jednoduchá aktualizace dat z internetu probíhá až 4x ročně. 
Zařízení je možné používat i po vypršení licence. Diagnostika se dá zakou-
pením TRUCK licence rozšířit i pro použití na nákladní automobily. 

Pneumatický bodový zvedák
 nosnost: 1.8 t
 rozsah: 160 - 440 mm 

Odsávačka s kontrolní nádobou 8l
 objem zásobníku: 90l 
 tlakové vypouštění 
 sada odsávacích sond

+

Akce probíhá od 1. března do 31. května 2011. Ilustrační foto. 
Změna bonusů vyhrazena. V případě vyčerpání zásob zde uvedených 
bonusů, bude zákazníkovi poskytnut náhradní bonus ve stejné hodnotě. 

Akce probíhá od 1. března do 31. května 2011. Ilustrační foto. 
Změna bonusů vyhrazena. V případě vyčerpání zásob zde uvedených 
bonusů, bude zákazníkovi poskytnut náhradní bonus ve stejné hodnotě. 

Další info na www.vybaveniservisu.cz
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Tak ako po iné roky, aj tento rok sme pre vás 
pripravili pestrý koktejl zážitkov s naším VIP 
Clubom, ktorý vstupuje už do svojej 6. se-
zóny. Či už radi trávite svoj voľný čas cesto-
vaním, poznávaním cudzích krajín a kultúr, 
športom, adrenalínom alebo relaxáciou, VIP 
Club 2011 je tu pre vás! Čo všetko vás čaká? 
Môžete sa tešiť na lyžovanie v Alpách aj ka-
ribské pláže na Kube. Milovníkov aktívneho 
oddychu poteší výlet do Nórska na rybačku, 
rýchlostno-zvukový zážitok budete môcť 
prežiť pri sledovaní niektorej Veľkej ceny F 
1. Kto chce skĺbiť aktívnu dovolenku plnú 
výletov po prírode a historických pamiat-
kach spolu s odpočinkom na pláži, bude pre 
neho pobyt v Egypte tou správnou voľbou. 
Viac informácií, vrátane podmienok pre člen-
stvo v klube a všetkých noviniek, ktoré sme 
pre vás tento rok prichystali, sa dozviete 
na stranách 24 a 25. Veríme, že si je z čoho 
vyberať a pri mnohých akciách sa tešíme 
na osobné stretnutie s vami! Užívajte si život 

s nami! 

Začiatkom roku sa konalo už rokmi overené 
lyžovanie s vernostným VIP Clubom Inter 
Cars 2010. Milovníci zimných radovánok 
z radov našich zákazníkov si rovnako ako 
v minulých rokoch užívali množstvo zá-
bavy v svetoznámom rakúskom stredisku 
Nassfeld / Hermagor v oblasti Korutánsko. 
Opäť sa zišla skvelá partia, a tak sa nemožno 
čudovať, že v priebehu celého pobytu pa-
novala výborná nálada a o zábavu nebola 
núdza. Tomu okrem perfektnej organizácie 
napomáhal tiež komfort hotela Al Gallo 
Forcello a pripravený sprievodný program. 
Novinkou boli lyžiarske preteky, ktoré ve-
ríme, že obohatili tento pobyt! Ako veľmi 
sa zájazd vydaril, čo všetko účastníci zažili 
a o čo ste prišli, pokiaľ ste sa nezúčastnili, sa 
dozviete v reportáži na strane 26.

V najbližších dňoch sa chystá spustenie 
nových internetových stránok medziná-
rodnej siete profesionálnych nezávislých 
autoservisov Q-SERVICE, ktorá funguje pod 
záštitou spoločnosti Inter Cars. Stránky ná-
jdete na adrese www.q-service.sk. Medzi 
ich prednosti patrí jednoduchá orientácia 
v užívateľsky prívetivom prostredí a stály 
prísun noviniek z oblasti autoopravárenstva. 
Súčasťou stránok bude, samozrejme, aj part-
nerská zóna, ktorá bude obsahovať  všetky 
informácie pre členov konceptu: termíny 
chystaných školení, prístup do bonusového 
programu, ale aj fórum pre výmenu skúse-
ností a poznatkov. Sieť Q-SERVICE funguje 
v Slovenskej republike od roku 2010 a v sú-
časnosti sa jej logom pýši 12 autoservisov. 
Viac sa o servisnej sieti Q-SERVICE dočítate 

na stránkach 17 – 19.

VIP Club Inter Cars 2011

Lyžovanie v Alpách s VIP Clubom Inter Cars

Nové internetové stránky servisnej siete Q-SERVICE

na stránkach 17 – 19.
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Začátek letošní sezony automobilových 
veletrhů tradičně odstartovaly autosalony 
v Detroitu a v Ženevě. Zdá se, že krize je již 
defi nitivně překonána, a většina význam-
ných automobilek se prezentovala mini-
málně na jednom z veletrhů. A že bylo co 
sledovat! Ekovlna nadále pokračuje a čím 
dál větší množství výrobců představuje 
hybridní vozy, elektromobily či alespoň 
různé pakety snižující emise. Naštěstí au-
tomobily s konvenčním pohonem stále 
žijí, včetně těch určených pro radost z jízdy. 
Důkazem toho může být nové BMW 1M, 
navazující na tradici lehkých a výkonných 
vozů mnichovského výrobce. I když i takto 
zaměřených automobilů postupně ubývá, 
což potvrzuje např. Mitsubishi, které uved-
lo, že model EVO X bude bez nástupce. 
Další ikona tak končí, holt ale každá doba 
si žádá své… Přehled některých novinek 
najdete na stránkách 68 a 69.   

Na  straně 67 přinášíme exkluzivní roz-
hovor s pravidelným účastníkem mistrov-
ství Evropy v závodech tahačů, týmem 
Buggyra. Máte jedinečnou příležitost 
nahlédnout do zákulisí profesionálního 
účastníka klání 5,5tunových monster, 
která se prohánějí po závodních drahách 
napříč starým kontinentem. Chcete se 
dozvědět, jaké jsou technické parametry 
závodního trucku či jak veliká je spotřeba 
náhradních dílů za závodní sezonu? Kro-
mě odpovědí na tyto otázky se v článku 
dozvíte mnoho zajímavostí nejen o sa-
motném závodění a přípravě závodních 
speciálů, ale i o ostatních aktivitách týmu, 
překonávání rychlostních rekordů a účasti 
na Rally Dakar. Tradiční recenze sportovní-
ho vozu sice v tomto čísle IC Journalu chy-
bí, ale věříme, že vás tento článek zaujme 
a bude více než důstojnou náhradou. Pří-
jemné čtení!  

Sociální sítě všeobecně, v čele s populár-
ním „Fejsem“ (Facebookem), zažívají v po-
sledních několika letech celosvětově ob-
rovský rozmach. Ve fi rmě Inter Cars jsme 
došli k závěru, že právě nyní je ten nejlep-
ší okamžik připojit se do této ohromné 
komunity. Nastává doba, kdy svůj profi l 
nebo stránku na Facebooku má již skoro 
každý, a kdo ne, jako by nebyl… Staré 
moudro „kdo chvíli stál, stojí opodál“ zcela 
jistě platí i v tomto případě. Jelikož samo-
zřejmě opodál stát nechceme, můžete se 
na této síti ve velmi brzké době dočkat 
zprovoznění stránky Inter Cars. Věříme, že 
Facebook pomůže zdokonalit naše služby 
směrem k vám – zákazníkům. Zlepší se 

hlavně tok infor-
mací, díky novému 
k omunik ačn ímu 
kanálu budete včas 
vědět o veškerých 
chystaných akcích. 
Zároveň také přiví-
táme vaše ohlasy 
a komentáře, které 
nám budete moci 
jednoduše sdělo-
vat. Na Facebooku 
brzy na nashle-
danou, těšíme se 
na vás!

Autosalony Detroit 2011 a Ženeva 2011

Představení týmu Buggyra 

Inter Cars na Facebooku



Vzhledem k prodejním úspěchům olejů 
značky COMMA známé řady X-FLOW jsme 
se rozhodli pro rozšíření sortimentu i o ně-
které z olejů TOP řady PERFORMANCE. Tato 
nabídka je určena pro nejmodernější auto-
mobily a splňuje ty nejnovější specifi kace 
výrobců či evropské automobilové asociace 
(ACEA). Více informací naleznete na str. 31.

V našem prémiovém sortimentu naleznete 
nyní i několik nových značek, vyznačujících 
se především vysokou kvalitou a velmi za-
jímavou prodejní cenou. Produktové řady 
těchto značek obsahují díly pro kompletní 
brzdové systémy, chlazení, podvozkové díly 
(zavěšení kol, řízení) a další. Více informací 
naleznete na str. 28–29.

Společnost Inter Cars Česká republika se 
stala ofi ciálním distributorem výrobců KNO-
RR-BREMSE a HELLA v ČR, čímž opět výraz-
ně rozšířila svou nabídku náhradních dílů 
zejména pro sektor nákladních vozidel. Více 
informací naleznete na str. 56 a 58.

Našim zákazníkům již dobře známé zboží 
prodávané pod italskou značkou Magneti 
Marelli, vyznačující se především velkou šíří 
sortimentu, zahrnuje nyní i dílenské vybave-
ní a kompletní diagnostiku. V nabídce mimo 
jiné naleznete diagnostické testery (řady 
Logic, Smart, Vision) vždy se softwarem pro 
motocykly, osobní, či nákladní automobily, 
včetně celé řady příslušenství. Zajímavými 
produkty jsou i diagnostické testery aku-
mulátorů s vestavěnou tiskárnou (obj. č. 
007950006900), vybavení pneuservisů, pl-
ničky klimatizací apod. Za zmínku stojí také 
oleje do klimatizací (ISO 46, 68, 100, 150), 
které jsou k dispozici i v jedno-a pětilitro-
vých baleních. Pro bližší nabídku neváhejte 
kontaktovat obchodní zástupce společ-
nosti Inter Cars.

Společnost Inter Cars Česká republika 
se zapojila do ofi ciální distributorské sítě 
WABCOWÜRTH a nabízí nyní diagnostiky 
této značky, která je určena zejména pro 
nákladní vozidla a návěsovou techniku. Více 
informací naleznete na str. 59.

COMMA – PERFORMANCE

Preferované značky

Rozšíření nabídky pro LKW

MAGNETI MARELLI - diagnostika

WABCOWÜRTH - diagnostika
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motocykly, osobní, či nákladní automobily, 
včetně celé řady příslušenství. Zajímavými 
produkty jsou i diagnostické testery aku-
mulátorů s vestavěnou tiskárnou (obj. č. 
007950006900), vybavení pneuservisů, pl-
ničky klimatizací apod. Za zmínku stojí také 
oleje do klimatizací (ISO 46, 68, 100, 150), 
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Inter Cars South
– výsledky za rok 2010 a plány na rok 2011

Rok se opět sešel s rokem a to tradičně 
bývá vhodná příležitost k určitému bilan-
cování i nastínění plánů do budoucna. 
Proto vám, našim zákazníkům, přinášíme 
přehled nejdůležitějších výsledků za rok 
2010, které potvrzují růst nejen společnos-
ti Inter Cars v ČR, ale také celé skupiny IC 
South. Plány pro loňský rok se nám s vaší 
podporou povedlo splnit, pro rok 2011 
nás však společně čekají další výzvy. Bylo 
by chybou spokojit se se současným sta-
vem. Jednak je neustále co vylepšovat, ale 
hlavně, stagnace a ustrnutí jsou nejlepší 
kroky pro ztrátu kontaktu s okolním svě-
tem a postupný úpadek. Tímto směrem 
se samozřejmě ubírat nechceme, a proto 
si na letošní rok stanovujeme smělé, ale 
dosažitelné cíle. Věříme, že se nám je spo-
lečnými silami podaří naplnit. 

Výsledky 2010

– obrat 65 mil. EUR 

– nárůst obratu + 41 % 
  CZ + 22 %
  SK + 21 %
  HU + 61 %
  HR + 52 %
  RO + 210 %

– 58 poboček
  CZ 13
  SK 13
  HU 9
  HR 10
  RO 13

–  Otevření nového centrálního skladu 
v chorvatském Záhřebu (4000 m2 ve 
4 patrech) a rumunském Brašove (4000 
m2 ve 4 patrech)

–  Více než 100% navýšení skladových zásob 
na pobočkách v Praze, centrálním skladě 
v Budapešti, Brašově a Záhřebu – v těchto 
skladech byla vytvořena zrcadlová kopie 
regionálního skladu v Myslowicích 

–  Implementace systému Navision Attain 
v Chorvatsku

–  Spuštění webového katalogu – 
 IC_WebCat
–  Prodej 40 000 ks pneu
–  Zahájeny přípravy vstupu na trh Bulharska

Plány 2011

– obrat 100 mil. EUR 

–  nárůst obratu + 54 % 
  CZ + 25 %
  SK + 20 %
  HU + 92 %
  HR + 72 %
  RO + 162 %

– 76 poboček
  CZ 16
  SK 14
  HU 12
  HR 12
  RO 21
  BG   1

–  Spuštění první pobočky Inter Cars 
Bulharsko

–  Spuštění společného unikátního projektu 
TecDoc – SilverDat – Inter Cars

–  Prodej 60 000 ks pneu

Tomáš Kaštil
Chief executive offi  cer
Inter Cars South International Group

Centrální sklad v Záhřebu Centrální sklad v Záhřebu

Centrální sklad v Záhřebu
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Již tradičně jsme vám v každém čísle  
IC_Journalu představovali poslední ak-
tualizace našeho elektronického kata-
logu. Nejinak tomu bude i v budoucnu, 
s tím rozdílem, že vám budeme předsta-
vovat novinky v rámci IC_WebCat. 

Co to vůbec IC_WebCat je? Jak sám ná-
zev napovídá, jedná se o webovou verzi 
katalogu, která umožní vám, našim zá-
kazníkům, přehledné prohlížení, vyhle-
dávání a objednávání zboží z našeho 
sortimentu. Kromě toho nabízí IC_Web-
Cat spoustu dalších možností, které vám 
budeme postupně prezentovat. 

V tomto čísle IC_Journalu vás seznámíme 
se základními funkcemi, abyste se dokáza-
li v IC_WebCatu co nejrychleji orientovat 
a jeho používání bylo pro vás co nejjed-
nodušší a nejpříjemnější. 

Přihlášení
Na stránky IC_WebCatu je možné do-
stat se dvěma způsoby. Prvním způ-
sobem je zadání adresy http://ic-cz.
intercars.eu/ do vašeho prohlížeče. 
Pokud tuto adresu zapomenete, je tu 
druhý způsob, a sice cesta přes odkaz 
IC_WebCat, který je umístěn na našich 
stránkách www.intercars.cz. Jazyko-
vou verzi katalogu lze vybrat příslušnou 
vlaječkou dle vašich preferencí.

Pro přihlášení je potřeba vyplnit údaje regis-
trovaného zákazníka, jako jsou zákaznické 
číslo, číslo karty a heslo. V případě, že těmito 
údaji nedisponujete, kontaktujte prosíme 
naše pobočky, které vám s jejich získáním 
rády pomohou.

Po úspěšném přihlášení se zobrazí násle-
dující záložky: 

 KATALOG

 MENU

 MŮJ ÚČET

KATALOG
Základní rozdělení katalogu lze omezit vý-
běrem mezi:

 osobními automobily
 nákladními automobily
 motocykly
 typy náprav

Jednoduchým způsobem přes rolovací liš-
ty je možné vybrat si z nabízených značek 
automobilů/náprav až po konkrétní určení 
modelu. Kliknutím na model automobilu se 
v pravé části okna zobrazí strom, který slouží 
ke snadnější orientaci a přehlednému rozdě-
lení do jednotlivých kategorií.

Po výběru požadované skupiny zboží 
v produktovém stromu se vám zobrazí 
podnabídka dané produktové skupiny. 
V našem případě jsme vybrali jako mo-
delový příklad skupinu „VZDUCHOVÝ 
FILTR/POUZDRO/TĚSNĚNÍ“ (v produkto-
vém stromu pod záložkou pod kategorií 
FILTRY). Po kliknutí máte na výběr z ně-
kolika podskupin. Po upřesnění vašeho 
výběru dojde k zobrazení čísel, která 
odpovídají vybraným kritériím. Dále se 
při výběru konkrétního produktu zobrazí 
podrobné informace

Samozřejmostí je možnost objednání po-
žadovaného množství kusů, které se ihned 
objeví v nákupním košíku. Další z nabíze-
ných možností je zvětšení obrázku dané 
položky, informace o on-line dostupnosti 
na našich pobočkách a regionálních skla-
dech a také dostupnost různých dodateč-
ných informací, které pomohou ke sto-
procentní identifikaci dílu. 

Sekce KATALOG rovněž obsahuje funkce, 
které umožní uživateli rychlejší vyhledá-
vání a orientaci v katalogové části. Jed-
nou z těchto funkcí je rychlý výběr mo-
delu automobilu. Stačí jen začít vpisovat 
do příslušného pole název modelu hle-
daného automobilu a podle vepsaných 
znaků vám IC_WebCat nabídne seznam 
modelů. Další funkcí, která může v přípa-
dě potřeby zrychlit práci s katalogem, je 
funkce rychlého výběru produktové sku-
piny z produktového stromu. V případě, 
že nevíte, kde ve struktuře produktové-

INTERNETOVÝ
KATALOG IC_WebCat
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ho stromu se vyhledávaný díl nachází, 
je možné do pole nad produktovým 
stromem (Klávesové zkratky) zadat ja-
kýkoliv řetězec vámi hledaného výrazu  
a IC_WebCat opět nabídne výsledky od-
povídající hledanému výrazu.

Jednou z nejvíce potřebných funkcí je vy-
hledávání dílů na základě OE čísel a čísel 
výrobce. IC_WebCat samozřejmě dispo-
nuje i touto možností. Stačí jen zadat OE 

číslo nebo číslo výrobce do vyhledávacího 
pole a po potvrzení se objeví výsledky.

MENU – CENÍK
V MENU je možné vyhledávat podle objed-
nacího čísla v celém sortimentu IC. Stačí 
jen zadat část objednacího čísla do vy-
hledávacího pole a po jeho potvrzení se 
zobrazí nabídka dílů obsahující řetězec 
vyhledávaných znaků. Po kliknutí na poža-
dovanou položku se zobrazí okno, ve kte-
rém je možné nalézt spoustu doplňujících 
údajů pro 100% identifikaci dílu, ale také in-
formace o jeho on-line dostupnosti. Samo-
zřejmostí je možnost objednání požadova-
ného množství kusů, které se ihned projeví 
v nákupním košíku. Hodnota a množství 
objednaných položek je zobrazena k rych-
lé kontrole v pravém horním rohu. 

Při výběru z produktového stromu v sekci 
MENU je možné omezit výběr na jedno-
ho výrobce.  Tato funkce umožňuje sou-
středit se pouze na určitou značku v pří-
padě, že má zákazník konkrétní představy 
o produktu.

MŮJ ÚČET
Poslední z nabízených záložek nabízí 
uživateli kontrolu nad stavem jeho účtu. 
Může zde sledovat aktuální stav objed-
návek, faktur, položek v košíku, ale také 
informace o zákaznickém účtu a VIP kar-
tách. Rovněž zde lze změnit nastavení 
některých proměnných v rámci IC_Web-
Catu. Před odesláním objednávky je 
možné si v košíku znovu překontrolovat 
výběr zboží. Po kliknutí na objednací 
číslo zboží je možné zobrazit detailní 
informace o zboží a online dostupnos-
ti. Po kliknutí na objednané množství 
je možné toto množství upravit anebo 
samozřejmě odstranit položku z košíku 

úplně. Po překontrolování objednávky 
a kliknutí na tlačítko „Odeslat“ dojde k vy-
tvoření objednávky, jejíž stav je možné 
kontrolovat v záložce MŮJ ÚČET > OB-
JEDNÁVKY.

Celý tým Inter Cars věří, že IC_Web-
Cat bude dalším významným střípkem 
do mozaiky služeb, pomocí kterých se 
snažíme zkvalitnit zákaznický servis, a po-
může vám ulehčit a zpřehlednit orientaci 
v naší nabídce. Ta v současné době obsa-
huje přes jeden milion náhradních dílů 
od více než 500 dodavatelů. 

web	 at
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InterCars

Na  sklonku minulého roku 
společnost Inter  Cars již tradičně 
představila exkluzivní nástěnný 
kalendář vlastní výroby. Nový 
kalendář pro rok 2011 opět zaujme 
zejména muže, a  to díky populární 
kombinaci rychlých aut a  krásných 
žen. Věříme, že také v letošním roce 
bude kalendář zpříjemňovat práci 
nejednomu mechanikovi. Na tvorbě 
kalendáře se i  tentokrát podíleli 
jednotliví dodavatelé společnosti 
Inter Cars, konkrétně se jedná 
o  značky: KYB, Delphi, Bosch, SKF, 
TRW, EWR, Castrol, Krecht-Mahle, 
Contitech, Nissens, Federal Mogul 
a Motointegrator. 
Stejně jako v  minulých letech je 
autorem fotografi í známý polský 
fotograf W. Bakiewicz, který se 
ve  své tvorbě specializuje mimo 
jiné na  fotografování ženských 
aktů. Vyobrazená auta poskytla pro 
účely focení společnost VTG, která je 
členem Q-Service Motosport. 



www.intercars.cz
www.intercars.sk
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?  5 let zkušeností na českém trhu

  13 poboček v  největších městech 
jednotlivých regionů

  nejširší multibrandingová nabídka 
náhradních dílů

  obsáhlá nabídka vybavení servisů 
a dílen

 podpora prodeje
 široké možnosti fi nancování

 
1. SORTIMENT

• Skladové zásoby – dostupnost zboží
  V sortimentu Inter Cars naleznete více 

než 1 000 000 referencí, a tak disponu-
jeme největším centrálním skladem 
náhradních dílů v rámci střední a vý-
chodní Evropy.   

   Každá z poboček Inter Cars disponuje 
ve svém regionu nadprůměrnou skla-
dovou zásobou zboží, představující až 4x 
větší objem, než má jakákoliv pobočka 
naší konkurence.

   Více než 250 000 referencí s dodávkou 
z centrálních skladů Inter Cars do 24 
hodin.

 
•  Multibranding – možnost výběru 
  Co je to multibranding? V praxi mul-

tibranding znamená, že zákazník společ-
nosti Inter Cars si může kdykoliv vybrat 
ten výrobek, který mu nejvíce vyhovuje 
z hlediska různých kritérií – cena, značka, 
kvalita, dostupnost atd.

• Konkurenceschopná cena  
  Díky centralizovanému nákupu je cena 

našich produktů vždy konkurenceschop-
ná a neustále kontrolovaná. Nebojte se 
porovnat naše produkty s konkurencí!

•  PREMIUM CLUB Inter Cars / PREMI-
UM CLUB Inter Cars (ASIATIC Range)

  Disponujeme velmi širokou nabídkou ná-
hradních dílů od renomovaných výrobců. 
Navíc jsme se rozhodli některé námi prefe-
rované výrobce zařadit do projektu PREMI-
UM CLUB Inter Cars. Nákupem sortimentu 
těchto dodavatelů máte zaručenu výbor-
nou dostupnost, dobrou cenu a v nepo-
slední řadě i nadstandardní marži.

SACHS, LUK, KAYABA, ATE, CONTITECH, 
KNECHT, DELPHI, NGK, TRW, FILTRON, 
BOSCH, CASTROL, SHELL, EVR, BOSAL

KYB, MAGNUM, AISIN, EXEDY, 
MITSUBOSHI, KASHIYAMA , AKEBONO,  
555, OE,  UNION JAPAN, MICRO, JC 
PREMIUM, YEC, KOYO, NTN, NSK, GMB 

• Preferované značky
Stávající PREMIM CLUB jsme rozšířili o takzvané 
preferované značky, v rámci kterých vám nabí-
zíme vysoce kvalitní produkty za příznivé ceny. 
Ve všech případech se jedná o certifi kované 
výrobky ze závodů, které rovněž dodávají zboží 
pro OE trh a spolupracují s ostatními světovými 
značkami.  Nabídka preferovaných značek zahr-
nuje zejména:  

• ložiska kol
• homokinetické klouby
• tlumiče pérování
• pružiny
• plynové vzpěry
• díly řízení
• ložiska
• fi ltry
• chladiče
• díly klimatizace
• a další kategorie výrobků

• Vybavení dílen a diagnostika
  Široká nabídka vybavení dílen a servisů: 

zvedáky, přezouvačky, zouvačky, ruční 
nářadí, přístroje.

  Diagnostické přístroje Bosch, Delphi, Texa.
 Plničky klimatizací.

Naši proškolení pracovníci jsou připraveni 
vám pomoci s výběrem optimálního řešení 
podle vašich potřeb a nabídnout i zajíma-
vý program fi nancování. Pro demonstraci 
a předvedení, jak zařízení funguje, máme 
předváděcí vozidlo, tzv. TOOLBUS, který je 

k dispozici všem našim zákazníkům v Česku 
i na Slovensku. Toolbus je vybaven vestav-
bou skříněk a speciální úpravou stěn uzpů-
sobených k výstavě nářadí a vybavení dílen. 
V předváděcím vozidle je nainstalováno přes 
260 kusů nářadí, dílenský vozík s nářadím, 
diagnostická zařízení, plnička klimatizací 
a další vybavení.

2. SOFTWARE

•  IC_Katalog – elektronický katalog 
k  jednoduchému vyhledávání ná-
hradních dílů 

Elektronický katalog IC_Katalog je moder-
ním programem připraveným naší spo-
lečností pro distributory, prodejny a pře-
devším pro autoservisy. Umožňuje rychlé 
vyhledávání požadovaných náhradních 
dílů, také jejich úplnou identifi kaci díky 
přiloženým technickým informacím (roz-
měry, fotografi e, elektrická schémata, druh 
materiálu, hmotnost apod.) a samozřejmě 
snadné objednávání. Katalog je pravidelně 
aktualizovaný, což zaručuje přístup do nej-
novější nabídky výrobců automobilových 
dílů. Katalog obsahuje kompletní sorti-
ment Inter Cars, off -line i on-line stavy skla-
dů Inter Cars, umí zobrazit maloobchodní 
cenu i nákupní cenu pro zákazníka, dokáže 
převádět OE čísla na objednací čísla Inter 
Cars a samozřejmě ještě mnohem více.

Nejnovější edice umožňuje objednávání 
zboží přímo z katalogu. V katalogu je inte-
grován modul umožňující kontrolu „normo-
časů“ jednotlivých oprav, informaci o servis-
ních prohlídkách, možnost vytvořit kalkulaci 
ceny opravy pro zákazníka autoservisu včet-
ně ceny za servisní úkony atp.
Nyní jako novinku přinášíme i jeho interne-
tovou verzi pod názvem IC_WebCat, do kte-
ré se můžete přihlásit buď na http://ic-cz.
intercars.eu, nebo prostřednictvím odkazu 
na www.intercars.cz

IC_Katalog je pro zákazníky společnosti 
Inter Cars zcela ZDARMA. 

•  IC_Technika  –  elektronický program 
k  vyhledávání technických a  servis-
ních dat

IC_Technika je profesionální software, 
bez kterého se dnes neobejde žádná 
kvalitní autoopravna. Tento program je 
přímo nabit technickými a servisními 
daty potřebnými pro každodenní práci 
autoservisu. Obsahuje technická data, 
data nastavení a montážní postupy pro 
více než 5 000 vozidel. 

web	 at
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Ic_Technika obsahuje např.:
  servisní intervaly vozidel;
  montážní postupy pro nastavení časová-

ní motoru, montáže a demontáže;
  technické výkresy jednotlivých kompo-

nent daného vozidla;
  informace o provozních kapalinách 

a mazivech;
  normalizovaná data pro nastavení motoru;
  identifi kaci kódů EOBD včetně diagnosti-

ky závad;
  elektrická schémata ABS, komfortní elek-

troniky atp.;
  normočasy oprav.
Ic_Technika je zpoplatněný produkt, který 
při zakoupení a následné aktivaci funguje 
1 kalendářní rok (365 dní od  data aktiva-
ce). Zákazník má možnost si Ic_Techniku 
vyzkoušet po dobu 30 dnů zdarma!

Zákazníkům je k dispozici buď instalace 
na DVD, nebo internetová verze.

3. REKLAMA  A  MARKETING

• Krátkodobé prodejní kampaně
V průběhu roku pro vás připravujeme různé 
krátkodobé prodejní akce na určitý sorti-
ment (brzdy, tlumiče pérování, spojky, nábo-
je a ložiska, díly řízení atd.) nebo sortiment 
určitých dodavatelů, ve kterých máte mož-
nost získat zajímavé bonusy. Bližší informa-
ce vždy naleznete v IC Journalu, na letácích 
nebo na našich internetových stránkách 
www.intercars.cz. 

• VIP Club Inter Cars
Můžete se stát členem VIP Clubu Inter Cars, 
věrnostního programu společnosti Inter 
Cars Česká republika. Jeho cílem je odměnit 
vás za vaši loajalitu a umožnit vám navázání 
užších vztahů s našimi zákazníky z jiných re-
gionů a nabídnout dle motta VIP Clubu Inter 
Cars „Užívejte si život s námi!“ něco navíc. Pro 
členy VIP Clubu Inter Cars jsme v uplynulých 
letech připravili např. každoroční lyžování 
v Alpách, 8denní relaxační pobyty v Egyptě 
a Turecku, exotické pobyty v Číně, Keni nebo 
ve Vietnamu.

• IC Journal
Každé 3 měsíce si můžete v novém čísle ča-
sopisu IC Journal přečíst maximum informací 
o společnosti Inter Cars, všechny důležité no-
vinky v sortimentu, prezentace dodavatelů, 
přehledy akcí a prodejních kampaní připrave-
ných na nejbližší období, zajímavé čtení z ob-
lasti automobilů, servisní techniky, diagnosti-
ky a nových technologií a mnoho dalšího.

IC Journal je Vám pravidelně zdarma zasílán.

• Servisní síť „Q-Service“

Při splnění stanovených kritérií se můžete 
stát členem mezinárodní servisní sítě 
profesionálních nezávislých autoservisů – 
Q-SERVICE, která byla založena v roce 1997 
společností Inter Cars S. A. (dnes největším 
distributorem autodílů ve střední a východní 
Evropě)

Hlavní výhody a  oblasti podpory part-
nerů Q-Service v CZ:
  Nezávislost servisu a smluvně daná teri-

toriální působnost.
  Splněním výběrových kritérií servis plní 

podmínky certifi kace a přiznání statutu 
QUALITY-SERVICE.

  Systém vzdělávání v oboru autoopravá-
renství a autodiagnostiky.

  Podpora v oblasti reklamy a marketingu.
  Podpora v růstu úrovně vybavenosti 

dílen technologickým vybavením, dia-
gnostikou, informačními technologiemi.

4. FINANČNÍ PODPORA, NÁKUPNÍ 
BONUSY A INVESTIČNÍ PROGRAM
Nabízíme a poskytujeme svým zákazní-
kům několik forem zvýhodnění formou 
bonusových smluv. 

  i-Bonus – speciální bonusová smlouva 
poskytovaná zákazníkům používajícím 
pro objednávání náhradních dílů interne-
tové objednávky programu IC_Katalog. 
Bonus je poskytován formou dobropisu 
na účet zákazníka nebo formou marke-
tingového plnění a je vyplácen kvartálně. 

Výše dodatečného bonusu je 2 % z celko-
vého obratu uskutečněného přes internet.

  Bonusová smlouva - jedná se o klasic-
kou bonusovou smlouvu, která zákazníka 
zaváže na předem stanovený a dohod-
nutý obrat. V případě jeho splnění má zá-
kazník možnost čerpat bonus ve výši 1 %, 
1,5 % nebo 2 % opět formou vyplacení 
dobropisu na účet nebo formou mar-
ketingového plnění. Zpravidla se uzavírá 
na 1 rok nebo na příslušné kvartály roku.

  Bonusová smlouva TRW – je obdobou 
klasické bonusové smlouvy uvedené 
výše, je však určena speciálně členům 
distribuční sítě TRW.

  Speciální bonusové smlouvy – používají 
se například při speciálních akcích a prodej-
ních kampaních a jsou opět pouze modi-
fi kací stávající klasické bonusové smlouvy. 
Liší se výší poskytovaného bonusu (např. 
akce „Až 20 % navíc u Inter Cars!“ atd.).

•  Financování nářadí, zařízení a  ser-
visního vybavení

Poskytujeme svým zákazníkům několik fo-
rem fi nancování nářadí, diagnostiky, servisní 
a dílenské techniky atp. Určitě máme pro 
každého z vás řešení a jsme připraveni po-
moci při rozvoji vašeho podnikání.

Těším se na další spolupráci s vámi všemi. 

Martin Havlíček
obchodní ředitel
Inter Cars Česká republika
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Na 4 splátky: 1899,- € bez DPH

Leasing: 1999,- € bez DPH 

automatická

plnièka 

klimatizácie

CLEVER 134

www.vybaveniedielni.sk

*** akèná cena pri kúpe na leasing, kde celková hodnota leasingovej zmluvy musí by� vyššia ako 2500 €,

      teda musí obsahova� ïalšie technické zariadenie z ponuky Inter Cars - vybavenie dielní.

      Príklad: Cie¾ová suma 2500 €, 30% akontácia (750 €) - 24 mesiacov  --> mesaèná splátka 82,30 €

                                                                                                 - 36 mesiacov  --> mesaèná splátka 57,55 €

                                                         * uvedené ceny sú v € bez DPH, splátky sú vrátane poistenia zariadenia

* akèná cena pri platbe v hotovosti

** akèná cena ak za daný tovar zaplatíte 450 € v hotovosti a potom v 3. mesaèných splátkach po 483 €

Hotovos�: 1859,- € bez DPH 
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AKCIA

plnicka-clever.indd   1 3/24/11   7:59 PM



diely klimatizácie

AKCIA

400,- €

bez DPH

5x

11x 17x 24x

Thule 530

Thule 591

Thule 9708

Thule 9105

UV led lampa + okuliare

BSL845

Laserový teplomer

SEA Vs905

Sada na kontrolu 

netesností

0XPTKB0001

Nakupujte v období od 1.apríla do 31.mája diely klimatizácie,

chladièe, vodné èerpadlá, diely kúrenia, ventilátory, snímaèe,

montážne sady, dolu uvedených znaèiek v hodnotách 400€,

800€, 1200€, alebo 1600€ bez DPH a získajte darèeky na základe

tabu¾ky z tohto letáku. Pod¾a Vášho obratu si môžte vybra� z

ponuky darèekov, v ktorej sú nosièe bicyklov Thule, dielenské

v y b a v e n i e ,  a l e b o  è i s t i è e  k l i m a t i z á c i í .

 

Infraèervený teplomer

SPIN 04.017.00

800,- €

bez DPH

1200,- €

bez DPH

1600,- €

bez DPH

www.intercars.sk

klima.indd   1 3/24/11   8:07 PM



Bloková výnimka a program Certifi ká-
cie „Quality Service“.

V roku 2004 nastala v Slovenskej republike 
zásadná legislatívna zmena v odbore au-
toopravárenstva, a to uvedením platnosti 
"NARIADENIA KOMISIE (ES) č. 1400/2002 
zo dňa 31.7.2002 o použití čl. 81 odst. 3 
Zmluvy na kategórie vertikálnych dohôd 
a jednania vo vzájomnej zhode v odvetví 
motorových vozidiel" skrátene nazývaná 
"Bloková výnimka".

Čo prináša „Bloková výnimka“ bežné-
mu motoristovi?
Vodič už nemusí jazdiť so svojím au-
tom v záruke do značkového autoservi-
su na bežnú údržbu a servis. Môže bez 
straty záruky dať opravovať svoje auto 
v akejkoľvek autoopravovni, ktorá je od-
borne pripravená a použije originálne 
prvovýrobné alebo kvalitatívne rovno-
cenné náhradné diely. Výhodou je výraz-
ne nižšia cena ako pri oprave v značko-
vom servise.

Čo umožňuje „Bloková výnimka“ ne-
závislým servisom?
    prevádzať značkový servis, údržbu 

a opravy aj nových automobilov v zá-
ručnej dobe a to bez straty záruky, 
samozrejme, pri dodržaní postupov 
a rozsahu prác predpísaných výrob-
com automobilu a pri použití originál-
nych alebo kvalitatívne rovnocenných 
náhradných dielov

    prístup k technickým informáciám, di-
elenským príručkám, a to aj o nových 
automobiloch

    prístup k originálnym náhradným di-
elom, originálnej diagnostike a ško-
leniam, a to nediskriminačne, včas 
a použiteľným spôsobom na rovnakej 
úrovni ako autorizovaným servisom

    nakupovať originálne a kvalitatívne 
rovnocenné náhradné diely, informá-
cie a diagnostiku od nezávislých distri-
bútorov náhradných dielov

Odstraňuje prekážky, ktorými sa vý-
robcovia áut bránili konkurencii.
Najdôležitejšia zmena vstúpila do platnosti 
1. júna 2010 a týka sa záručného a pozá-
ručného servisu vozidiel. Dôvodom zmi-
en je výrazný vzostup nákladov na opravy 
a údržbu v posledných rokoch, ktoré podľa 
komisie tvoria až 40% nákladov na pre-
vádzku vozidla. Brusel preto rozhodol, že 
spotrebiteľ má právo slobodne sa rozhod-
núť, kde si nechá auto servisovať.
Výrobcovia a importéri už nesmú odmie-
tať prijatie reklamácie ani nijak obmedziť 
záruku, ak si majiteľ vozidla nechal vykonať 

opravu v inom než autorizova-
nom značkovom servise. Podľa 
nových pravidiel sú automo-
bilky povinné poskytnúť tech-
nické informácie o danom 
type aj nezávislým servisom 
a musia uvoľniť tieto údaje 
pre vozidlá, ktoré získali ty-
pové osvedčenie po 1. sep-
tembri 2009. Novinkou je 
aj povinnosť automobiliek 
umožniť značkovým a ne-
značkovým servisom vybrať 
si náhradné diely od alter-
natívnych výrobcov.

Výhody Blokovej výnim-
ky mnohí z  vás - našich 
zákazníkov, servisných 
a  obchodných partne-
rov - dobre poznáte a aj 
napriek tomu sa bojíte 
ich uplatniť. Aj preto 
sme v polovici minulé-
ho roka 2010 rozbehli 
program certifi kácie 
servisov Quality Ser-
vice (www.qualityser-
vice.sk)
Ak chce servis využiť vý-
hody Blokovej výnimky, 

musí dodržiavať postupy a rozsahy prác 
predpísaných výrobcom automobilu, pri 
použití originálnych alebo kvalitatívne rov-
nocenných náhradných dielov.
Spolupráca v uvedenom programe Quali-
ty Service umožňuje uvedené podmienky 
spĺňať vďaka odberu originálnych alebo 
kvalitatívne rovnocenných náhradných di-
elov, technickej a softvérovej podpore. 
Program Quality Service je určený pre au-
toservisy, ktoré od spoločnosti Inter Cars 
Slovenská republika, s.r.o. odoberajú uvede-
né náhradné diely. Servis, ktorý má záujem 
získať certifi kát Quality Service a spĺňa pod-
mienku odberu, podpisuje prihlášku, ktorá je 
zároveň zmluvou medzi uvedeným servisom 
a spoločnosťou Inter Cars Slovenská repub-
lika, s.r.o.. 

Výhody spolupráce pre servis:
ohodnotenie snahy montovať prvovýrob-
né originálne alebo kvalitatívne rovnocen-
né náhradné diely

technická podpora – vzdelávanie, škole-
nia (50% zľava)
marketingová podpora – zviditeľnenie 
sa (bezplatná reklama na internete, www.
qualityservice.sk) 
referencia od  Inter Cars Slovenská re-
publika, s.r.o. ako nezávislého subjektu 
z pohľadu motoristu
zarámovaný certifi kát Quality Service
plastová tabuľa 90x90 cm QUALITY SERVICE
softvérová podpora – IC_Technika - in-
teraktívna databáza s technickými datami 
pre viac ako 5000 typov vozidiel od 42 
značkových výrobcov
podpora servisného vybavenia – mož-
nosť získania kreditných bodov 

Prínos pre motoristu, majiteľa auta:
získava nezávislé referencie o servise oce-
nenom certifi kátom QUALITY SERVICE
má istotu, že servis mu montuje kvalitné 
prvovýrobné alebo kvalitatívne rovnocen-
né náhradné diely je informovaný o tom, 
že servis

    sa pravidelne školí, preto je presvedče-
ný, že zakúpené diely budú aj správne 
namontované 

    má vďaka certifi kátu Quality Service 
možnosť rozvoja (príspevok na servis-
nú techniku)

    má dostatočné technické informácie 
na opravu svojho vozidla (IC_Technika) 

   získava dôveru k vášmu servisu
    má možnosť stotožniť sa so sortimen-

tom, ktorý mu je ponúkaný

Váš záujem, viac ako 140 servisov s certi-
fi kátom Quality Service, je znakom veľmi 
dobre naštartovanej spolupráce v uvede-
nom programe.

Projektové oddelenie spoločnosti 
Inter Cars Slovenská republika, s.r.o.
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vom servise. opravu v inom než autorizova-
nom značkovom servise. Podľa 
nových pravidiel sú automo-
bilky povinné poskytnúť tech-
nické informácie o danom 
type aj nezávislým servisom 
a musia uvoľniť tieto údaje 
pre vozidlá, ktoré získali ty-
pové osvedčenie po 1. sep-
tembri 2009. Novinkou je 
aj povinnosť automobiliek 
umožniť značkovým a ne-
značkovým servisom vybrať 
si náhradné diely od alter-
natívnych výrobcov.

Výhody Blokovej výnim-
ky mnohí z  vás - našich 
zákazníkov, servisných 
a  obchodných partne-
rov - dobre poznáte a aj 
napriek tomu sa bojíte 
ich uplatniť. Aj preto 
sme v polovici minulé-
ho roka 2010 rozbehli 
program certifi kácie 
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Vážení zákazníci, obchodní a servisní 
partneri,

v dnešnej dobe môžeme všetci, ktorí sa 
pohybujeme na poli predaja náhradných 
dielov a opráv vozidiel, zhodne konštato-
vať, že moderný automobil predstavuje 
zložitý komplex systémov. Už to nie sú len 
mechanické sústavy, pri ktorých, na ich 
zvládnutie, veľakrát stačil len technický 
cit, ale celé zložité zostavy elektromecha-
nických, elektronických a ďalších systé-
mov, navyše prepojených a vzájomne sa 
ovplyvňujúcich. 

To môže na jednej strane uspokojovať zá-
kazníkov - majiteľov a prevádzkovateľov 
vozidiel, ktorým to prináša lepší pôžitok 
z jazdy, vyššiu bezpečnosť a komfort, ale 
na druhej strane spôsobuje nemalé pro-
blémy tým, ktorí majú také autá opravovať.

Ako dodávatelia náhradných dielov a ser-
visného vybavenia sme si vedomí tohto 
stavu, a preto vám všetkým, kto sa v tom-
to obore pohybujete, ponúkame školenia, 
zamerané na najrôznejšie systémy vozidiel. 

V roku 2010 spoločnosť Inter Cars Slo-
venská republika zorganizovala 34 
školení  pre viac ako 600 účastníkov.

Prehľad školení 2010 s počtom účast-
níkov školenia:

Vo februári 2010 sme pre vás otvorili Školi-
ace centrum v Nových Zámkoch, je preto 
prirodzené, že väčšina školení bola orga-
nizovaná práve tu.

Naše a vaše školiace centrum, vybavené 
modernou učebňou a dielňou, servisným 
strediskom, vytvára  podmienky pre efek-
tívnu prácu a umožňuje účastníkom ško-
lenia rýchlo načerpať maximum praktic-
kých poznatkov o školených systémoch. 
Prednášková miestnosť s kapacitou 22 osôb 
je nadštandardne vybavená LCD obrazov-
kou, projekčným plátnom, projektorom, 
flipchartom, prednáškovým pultom a pod., 
doplnená o občerstvenie počas školenia. 
 
Dielňu je možné pri každom školení doplniť 
modernou projekčnou technikou, umožňu-
júcou prenášať zobrazenie diagnostických 
prístrojov na projekčnú plochu. Každý účast-
ník školenia má tak možnosť sledovať činnosť 
diagnostických prístrojov v priamom prenose. 

Školiace stredisko je vybavené servisnou 
technikou od štvorstĺpového zdviháku 
s geometriou, pneuservisom, plničkou 
klimatizácie, pracovným pultom až po di-
agnostické zariadenia.

Tešíme sa na stretnutie s vami na niek-
torom zo školení aj v roku 2011. 
Prehľad školení Inter Cars SR 
v roku 2011:
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Miesto školenia NZ BB PO KE PP ZV
IC_katalóg, IC_Technika 
Premio servisy

12 10

BIS (Bosch Injection system)
rotačné čerpadlá VEEDC

16

DELPHI
klimatizácia, diagnostika

13
13 1418

16
TRW
Premio - brzdové systémy

16

BIS (Bosch Injection system)
Moderná diagnostika

15

BOSCH
Osciloskop I.

17

BIS (Bosch Injection system)
Dieselové motory I. Comonn Rail

17

ACI
Klimatizácia – Legislatíva EÚ

22
35

20
24 20

SACHS
Premio – tlmiče pruženia

15

Bosal 
ťažné zariadenia

13

ACI
Premio – klimatizácia

22

BIS (Bosch Injection system)
Benzínové systémy I.

16

BIS (Bosch Injection system) 
Benzínové systémy II.

16

HD Elektronika
Sériová diagnostika I.

19

HD Elektronika
Paralelná diagnostika I.

21

ATE
Brzdové systémy

11 9 26 21

HD Elektronika
Sériová diagnostika II.

17

Delphi
Diagnostika

19
15
18

HD Elektronika
Paralelná diagnostika II.

21

SACHS
Tlmiče pruženia, Spojky, OSS

29

Účastníkov spolu 347 106 66 39 35 13

Miesto školenia
Názov školenia NZ BB PO KE PP ZV
IC_katalóg, IC_technika, 
servisná technika, Premio servisy

12 10

BIS (Bosch Injection System)
rotačné čerpadlá VEEDC

16

DELPHI
klimatizácia a diagnostika

13
13 1418

16
TRW - brzdové systémy
Premio servisy 

16

BIS (Bosch Injection System)
Moderná diagnostika

15

BOSCH
Osciloskop I.

17

BIS (Bosch Injection System)
Dieselové systémy I. - Common Rail

17

ACI
klimatizácia

22
35

20
24 20

SACHS- tlmiče pruženia
Premio servisy

15

BOSAL
ťažné zariadenie

13

ACI-klimatizácia
Premio servisy

22

BIS (Bosch Injection System)
Benzínové motory I.

16

BIS (Bosch Injection System)
Benzínové motory II.

16

HD Elektronika
Seriová diagnostika I.

19

HD Elektronika
Paralelná diagnostika I.

21

ATE
Brzdové systémy

11 9 26 21

HD Elektronika
Seriová diagnostika II.

17

DELPHI
diagnostika

19 33

HD Elektronika
Paralelná diagnostika II.

21

SACHS
Tlmiče pruženia, spojky, OSS

29

Spolu 347 106 66 39 35 13



KAŽDÉ AUTO SI ZASLOUŽÍ BREMBO.

www.brembo . com

Vyberte bezpečně a pohodlně z každého pohledu. 
Brembo nabízí nejširší nabídku brzdových komponent 
pro aftermarket: kvalita a výkon světové jedničky v 
brzdových systémech jsou dostupné pro všechny typy 
vozů. Nespokojte se s ničím nižším.
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Co nabízíme?
 ■  spojení se silným a spolehlivým partnerem 

v oblasti dodávek náhradních dílù
 ■  stabilní zázemí celoevropské sítě
 ■  speciální nákupní podmínky a bonusy
 ■  společný a cílený marketing na celostát-

ní i regionální úrovni
 ■  fi nanční podporu, reklamu, marketing 

a vybavení autoservisu
 ■  kompletní softwarové řešení pro profe-

sionální autoservis
 ■  členství ve VIP Clubu Inter Cars
 ■  pravidelná školení

Vaše předpoklady:
 ■  nezávislý profesionální autoservis
 ■    alespoň 4 servisní stání
 ■ odpovídající servisní vybavení
 ■   široké spektrum profesionálních servis-

ních služeb
 ■   umístění v obchodně zajímavé lokalitě
 ■  stálé připojení k internetu a odpovídající 

IT vybavení
 ■  chuť se dále rozvíjet

H l in s k o

Z l ín

H lu k

O lom ou c

P r a h a

B r n o

K oš ic e

B r a t i s la v a

T r n a v a

K r em n ic a

S v i t

B a r de j ov

Paskov

Sereď

Topolčany

Stará Ľubovňa

Plzeň

Č. Budějovice

Jihlava

RožňavaBanská Bystrica

Prievidza

Hradec
Králové

Provozovatelem servisní sítě Q-Service v ČR a SR je společnost Inter Cars Česká a Slovenská republika

www.autocrew.cz / www.autocrew.sk

QUALITY SERVICE

www.q-service.eu



„Q-SERVICE“ je meziná-
rodná servisná sieť pro-
fesionálnych nezávislých 
autoservisov. Vlastníkom 
a  prevádzkovateľom chrá-
nenej obchodnej značky je 
spoločnosť Inter Cars S. A.(d-
nes najväčší distribútor auto-
díelov v strednej a východnej 
Európe)

História a vývoj servisnej siete Q-SERVICE
Sieť nezávislých autoservisov Q-SERVICE bola založená 
v roku 1997 společnosťou Inter Cars Poľská republika. 
Podnet k jej vzniku dali skúsenosti zo servisnej siete OSS 
- Original Sachs Service, ktorej zakladateľom bola spoloč-
nosť ZF - Trading a tiež vývoj na európskom poli v oblasti 
autoopravárenstva a nezávislých autoservisov.
V deväťdesiatych rokoch, a hlavne na základe trendov spo-
jených s uvoľnením trhu v autoopravárenských službách 
po zavedení tzv.“Blokovej výnimky“ v roku 2004, sa začali 
na európskom trhu formovať rôzne servisné koncepcie, 
ktoré poskytujú svojim členom podporu v mnohých ob-
lastiach a, samozrejme, tak konkurenčné výhody podľa 
toho aké je ich zameranie a špecializácia. Medzi tzv."Full-
service concepts" sa vďaka svojmu nasmerovaniu, spôso-
bu poskytovania podpory a svojim princípom zamerania 

na vysokú odbornosť služieb a starostlivosti o zákazníka 
autoservisu zaradil aj servisný koncept Q- SERVICE. Ide 
o plnohodnotný servisný koncept s európskou pôsob-
nosťou tvorený nezávislými profesionálnymi autoservismi.

Súčasnosť a plány do budúcna
Aktuálne pôsobí sieť Q-SERVICE v počte cca 370 profesionál-
nych servisov v Poľsku. Na území Českej a Slovenskej republi-
ky bol tento servisný projekt spustený v roku 2009 a od roku 
2010 tiež v ďalších krajinách strednej a južnej Európy. V roku 
2010 začalo „vo farbách“ Q-SERVICE svoju spoluprácu prvých 
6 servisov na Slovensku a 6 servisov v Čechách.  K dnešnému 
dňu je počet Q-SERVICE opravovní na Slovensku 11. Podľa 
rovnakých pravidiel sa servisná sieť rozrastá vo všetkých kraji-
nách, kde má svoje obchodné aktivity spoločnosť Inter Cars.

V súčasnej dobe prebiehajú jednania s partnermi z radov 
nezávislých profesionálnych autoservisov, ktoré sa stanú sú-
časťou tejto ojedinelej výberovej siete. Predbežný plánova-
ný celkový počet členov servisnej siete Q-SERVICE je s ohľa-
dom na kvalitu a prestíž tejto servisnej koncepcie stanovený 
tak, že v každom kraji Slovenskej republiky bude postupne 
zriadených len niekoľko spolupracujúcich autoservisov.

Hlavné črty spolupracujúceho servisu Q-SERVICE
  Autoservis je nezávislým podnikateľom v oblasti 

autoopravárenstva, ktorý vo svojom regióne zaisťuje 
pre motoristickú verejnosť široké spektrum služieb

  Po splnení vstupných výberových kritérií a podpise 
zmluvy o spolupráci získava autoservis štatút Q-SER-
VICE a certifi kát za plnenie štandardu servisnej siete 
Q-SERVICE v oblasti kvality služeb, technického vy-
bavenia, odbornosti opráv a používanie originálnych 
alebo kvalitatívne rovnocenných náhradných dielov 

  Zo strany zriaďovateľa je podporovaná rastúca od-
bornosť servisu v poskytovaní služieb a servis pre-
chádza systémom vzdelávania v odbore autoopra-
várenstva a autodiagnostiky

  Samozrejmosťou je spolupráca a významná podpo-
ra servisu zo strany Inter Cars v oblasti rastu úrovne 
vybavenosti dielne servisným zariadením, diagnosti-
kou a informačnými technológiami.

www.q-service.sk

Projektové oddelenie Inter Cars Slovenská republika s.r.o.
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A.P. AUTO s.r.o.
Továrenská 11
064 01 Stará Ľubovňa
mobil:   0905/926 594

apauto@q-service.sk

Otváracia doba:
Po–Pi 8:00–17:00

Loc:  49.305793

 20.668689

  kompletný servis fi remných 
vozidiel

  výmeny olejov, fi ltrov mecha-

nické opravy

 brzdy, spojky, výfuky

 tlmiče, podvozky, riadenie

 klimatizácie

 autobatérie, autosklá

 výmeny autoskiel

 STK / Emisie

 meranie geometrie

 diagnostika motoru

 predaj náhradných dielov

 predaj autodoplnkov

 elektroinštalácia

 autorádiá, navigácie, handsfree

 zabezpečovacie systémy

 autoalarmy

 opravy po havárii

 autoklampiarske opravy

 autolakovňa

 tuning

Ponuka služieb:

 inšpekčné a sezónne prehliadky

 opravy všetkých vozidiel

 opravy vozidiel všetkých značiek

CARPOINT s. r. o.
Elektrárenská 1
831 04 Bratislava
mobil:  02/4444 1376

tel.:  0905/711 111

www.carpoint.sk

Otváracia doba:
Po–Pi 7:30–17:00

Loc:  48.171433

 17.153841

 opravy vozidiel všetkých značiek

  kompletný servis fi remných 
vozidiel

 výmeny olejov, fi ltrov

 mechanické opravy

 brzdy, spojky, výfuky

 tlmiče, podvozky, riadenie

 autobatérie, autosklá

 výmeny autoskiel

 STK / Emisie

 Pneuservis

 Predaj Pneu

 Uskladnenie pneu

 Geometria kolies

 Diagnostika

 Nadstavenie svetiel

 Servis klimatizácií

 Autosklo

 Predaj ND

 náhradné vozidlo

 odťahová služba
Ponuka služieb:

 inšpekčné a sezónne prehliadky

 opravy všetkých vozidiel

Roman Kolenčík HQ AUTO TECH
Teplická 4
058 01 Poprad
tel.:   052/4683 866

mobil:   0905/548 886

fax:   052/4683 866

hqautotech@q-service.sk

Otváracia doba:
Po–Pi 8:00–16:00

Loc:  49.059739"N 

 20.273164"E

 opravy všetkých vozidiel

  opravy vozidiel všetkých značiek

  kompletný servis fi remných 

vozidiel 

 výmeny olejov, fi ltrov

 mechanické opravy

 brzdy, spojky ,výfuky

 tlmiče, podvozky, riadenie

  klimatizácie

 autobatérie, autosklá

 výmeny auto skiel

 STK / Emisie

 meranie geometrie

 diagnostika motoru

 odťahová služba

 predaj náhradných dielov

 predaj autodoplnkov

 elektroinštalácia

  opravy komfortnej elektroniky

 elektropríslušenstvo

  autorádia, navigácie, hand-

sfreePonuka služieb:

  Inšpekčné a sezónne prehliadky

  servisné intervaly

BAYERN partner s.r.o.
Neresnícka 12
960 01 Zvolen
tel.:  045/5512 650

mobil:  0908/551 990

www.bayernpartner.sk

bayernpartner@q-service.sk

Otváracia doba:
Po–Pi 08:00–17:00

Loc: 48.565537

19.133226

 inšpekčné a sezónne prehliadky

 servisné intervaly

 výmeny olejov, fi ltrov

 mechanické opravy

 brzdy, spojky, výfuky

 tlmiče, podvozky, riadenie

 diagnostika motoru

 pneuservis

 pneumatiky a disky

 hliníkové disky

 predaj autopríslušenstva

 predaj autodoplnkov

 elektroinštalácia

 opravy komfortnej elektroniky

 elektropríslušenstvo

 autorádiá, navigácie, handsfree

 zabezpečovacie systémy

 predaj ojazdených vozidiel

 náhradné vozidlo

 opravy motocyklov
Ponuka služieb:

DEPO BOX
Osloboditeľov 42
040 01 Košice 
tel.:  0915/267 314

mobil:  0907/203 093

depobox@q-service.sk

www.autosvarovsky.cz

Otváracia doba:
Po 8:30–17:00

Loc:  48.673218"N

 20.2713"E

 inšpekčné a sezónne prehliadky

 servisné intervaly

 opravy všetkých vozidiel

  opravy vozidiel všetkých značiek

 kompletný servis fi remných vozidiel

 výmeny olejov, fi ltrov

 mechanické opravy

 diagnostika motoru

 pneuservis

 autolakovňa

 opravy po havárii

 predaj náhradných dielov

 elektroinštalácia

 autopožičovňa

 náhradné vozidlo

 autoumývačka

 tuning

 service mobil 

 odťahová služba

Ponuka služieb:

Matěj Schneider
Manažér servisnej siete Q-Service
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AGV servis, s.r.o.
Ružová 153
935 31 Horná Seč
tel:  036/6396 561

mobil:  0903/419 630

agvservis@q-service.sk

Otváracia doba:
Po–Pi 7:00–16:30

Loc:  48.171433

 17.153841

  kompletný servis fi remných 

vozidiel

 výmeny olejov, fi ltrov

 mechanické opravy

 brzdy, spojky, výfuky

 tlmiče, podvozky, riadenie

 klimatizácie

 autobatérie

 autosklá

 výmeny autoskiel

 meranie geometrie

 diagnostika motoru

 pneuservis 

 tlmiče, podvozky, riadenie

 hliníkové a oceľové disky

 opravy karosérií

 autoklampiarske opravy

 opravy po havárii

 predaj náhradných dielov

 predaj autopríslušenstva

 predaj autodoplnkov

 elektroinštalácia

 opravy komfortnej elektroniky

 elektropríslušenstvo

 autorádiá, navigácie, handsfree

 zabezpečovacie systémy

 autoalarmy

Ponuka služieb:

 inšpekčné a sezónne prehliadky

 servisné intervaly

 opravy vozidiel všetkých značiek

ADAMS TRADE a.s.
Vodomeračská 1
040 11 Košice
tel.: 055/7297 085

mobil: 0908/642 090

fax: 055/7297 085

adamstrade@q-service.sk

www.adamoto.sk
Otváracia doba:
Po–Pi 8:00–16:30

So: 8:00-12:00

Loc:  48.688661

 21.222162

 servisné intervaly

 opravy všetkých vozidiel

 opravy vozidiel všetkých značiek

  kompletný servis fi remných 

vozidiel

 výmeny olejov, fi ltrov

 mechanické opravy

 mechanické opravy podvozku

 mechanické opravy motoru

 brzdy, spojky, výfuky

 tlmiče, podvozky, riadenie

 klimatizácie

 autobatérie

 autosklá

 výmeny autoskiel

 diagnostika motoru

 pneuservis

 pneumatiky a disky

 hliníkové a oceľové disky

 predaj náhradných dielov

 predaj autopríslušenstva

 predaj autodoplnkov

 náhradné vozidlo

 opravy motocyklov

Ponuka služieb:

 inšpekčné a sezónne prehliadky

Miroslav Hlohovský - Premat
Piešťanská 343/71
955 01 Nemčice
tel.: 038/5312 211

mobil: 0905/802 114

www.premat.sk

Otváracia doba:
Po–Pi 8:00–17:00

Loc:  48.55213

 18.11903

 opravy všetkých vozidiel

 opravy vozidiel všetkých značiek

  kompletný servis fi remných 

vozidiel

 výmeny olejov, fi ltrov

 mechanické opravy

 mechanické opravy podvozku

 mechanické opravy motoru

 brzdy, spojky, výfuky

 tlmiče, podvozky, riadenie

 tlakovanie hláv

 autobatérie

 autosklá

 výmeny autoskiel

 diagnostika motoru

 pneuservis

 pneumatiky a disky

 hliníkové a oceľové disky

 predaj náhradných dielov

 predaj autopríslušenstva

 predaj autodoplnkov

 odťahová službaPonuka služieb:

 inšpekčné a sezónne prehliadky

 servisné intervaly

Ľubomír Antal - AGP auto servis
Lučenecká cesta 3556
960 01 Zvolen
tel.: 045/536 1 964

mobil: 0905/722 517 

agpautoservis@q-service.sk

Otváracia doba:
Po–Pi 7:00–16:00

Loc:  48.568713

 19.150028

  kompletný servis firemných 

vozidiel

 výmeny olejov, fi ltrov

 mechanické opravy

 mechanické opravy podvozku

 mechanické opravy motora

 brzdy, spojky, výfuky

 tlmiče, podvozky, riadenie

 podvozky a riadenie

 testovanie bŕzd

 klimatizácie

 autobatérie

 autosklá

 výmeny autoskiel

 meranie geometrie

 diagnostika motora

 pneuservis

 pneumatikya disky

 hliníkové a oceľové disky

 karosérie

 opravy karosérií

 autoklampiarske opravy

 autolakovňa

 opravy po havárii

 predaj náhradných dielov

 predaj autopríslušenstva

 predaj autodoplnkov

 elektroinštalácia

 elektropríslušenstvo

Ponuka služieb:

 inšpekčné a sezónne prehliadky

 servisné intervaly

 opravy všetkých vozidiel

 opravy vozidiel všetkých značiek

HR servis s.r.o.
Veľká Ida č.339
044 55 Veľká Ida 
tel.: 055/7295 148, 

 055/6992 301

mobil: 0915/916 936, 

 0905/973 241

fax: 055/7295 149

hrservis@q-service.sk

www.hrservis.sk

Otváracia doba:
Po–Pi 8:00–17:00

So 8:00–12:00

Loc:  48.605674

 21.169968

 opravy všetkých vozidiel

 opravy vozidiel všetkých značiek

  kompletný servis firemných 

vozidiel

 výmeny olejov, filtrov

 mechanické opravy

 mechanické opravy podvozku

 mechanické opravy motora

 brzdy, spojky, výfuky

 tlmiče, podvozky, riadenie

 autobatérie

 STK / Emisie

 meranie geometrie

 diagnostika motora

 pneuservis 

 pneumatiky a disky

 hliníkové a oceľové disky

 opravy karosérií

 predaj náhradných dielov

 predaj autopríslušenstva

 predaj autodoplnkov

 elektroinštalácia

 opravy komfortnej elektroniky

 elektropríslušenstvo

  autorádia, navigácie, hand-

sfree

 opravy motocyklov

 opravy na splátky

 fi nančné služby

Ponuka služieb:

 inšpekčné a sezónne prehliadky

 servisné intervaly

EGOVAN s.r.o.
Hviezdoslavova 17
071 01 Michalovce
tel.: 056/6441 416

mobil: 0918/55 50 32

fax: 056/6441 416

egovan@q-service.sk

www.egovan.sk

Otváracia doba:
Po–Pi 8:00–17:00

Loc:  48.767664

 21.900963

 mechanické opravy

 brzdy, spojky, výfuky

 tlmiče, podvozky, riadenie

 testovanie bŕzd

 klimatizácie

 autobatérie

 autosklá

 výmeny a opravy autoskiel

 STK / Emisie

 meranie geometrie

 diagnostika motoru

 pneuservis

  pneumatiky, hliníkové 

a oceľové disky

 opravy karosérií

 autoklampiarske opravy

 autolakovňa

 opravy po havárii

 odťahová služba

 predaj náhradných dielov

 predaj autopríslušenstva

 predaj autodoplnkov

 elektroinštalácia

 opravy komfortnej elektroniky

 elektropríslušenstvo

  autorádiá, navigácie, hand-

sfree

 zabezpečovacie systémy

 autoalarmy

 náhradné vozidlo

 autoumývačka

 leasing

 tuning

Ponuka služieb:

 inšpekčné a sezónne prehliadky

 servisné intervaly

 opravy všetkých vozidiel

 výmeny olejov, filtrov

Q
-Service

Q
-Service



THE HEAVYWEIGHT IN SAFETY

BEZPEČNOST - BEZ KOMPROMISŮ 
Značka TRW Proequip, jakožto profesionál v oblasti bezpečnosti, Vám garantuje 
stejnou kvalitu, jako mají originální díly (OE) nákladních vozidel.  
Výkonné, s dlouhou životností, spolehlivé brzdové desky, díly řízení, díly zavěšení, 
tlumiče pérování, které dělají TRW nabídku ´Corner Module’ jedinečnou, jsou 
navrženy tak, aby odolaly nejdrsnějším provozním podmínkám. 
Produkce probíhá ve specializováných výrobních závodech, které odpovídají 
přísným  prvovýrobním (OE) normám, díly jsou testovány v extrémních 
podmínkách, každý jednotlivý prvek byl navržen s využitím více než 100 letých 
zkušeností TRW.

TRW Proequip je skvělou volbou pro profesionály v celé Evropě.

www.trwaftermarket.com/trwproequip10



Fleet program Inter Cars
Jedním z nástrojů podpory prodeje ná-
hradních dílů je program IC Fleet, jehož 
principem je zajistit pro fi rmu provozující 
vozový park (pro KLIENTA) údržbu a opra-

vy těchto vozidel při výhradním použití 
náhradních dílů ze sortimentu Inter Cars.
Program zahrnuje tyto služby:

  běžná údržba a intervalové prohlíd-
ky vozidel dle předpisu výrobce;

  sériová diagnostika řídicích jednotek 
a systémů;

  pneuservis;
  servis klimatizací;
  rychloservis (výměna olejů, fi ltrů, 

brzdových komponentů, výfuků);
  měření a seřízení geometrie;
  kompletní mechanické opravy.

Po dohodě lze nabízené služby rozšířit 
o vyzvednutí a přistavení vozidla (tzv. pick-
up servis), poskytnutí náhradního vozidla, 
sezonní úschovu pneumatik apod.

KLIENTI – fi rmy zapojené do programu
Firmy se zájmem o IC Fleet program mo-
hou využívat mnoho výhod, které tento 
program nabízí. Patří mezi ně přede-
vším znatelná úspora nákladů na servis 
a údržbu firemních vozidel díky používá-
ní snížených hodinových sazeb za práci 
oproti značkovým autoservisům, vypra-
cování přesné kalkulace každé zakázky 
podle normočasů výrobce, která je navíc 
vždy odsouhlasena KLIENTEM. Firmy s ví-
ceznačkovým vozovým parkem mohou 
navíc servisovat všechna tato vozidlo 
v jednom servisním středisku za stej-

ných podmínek pro všechny značky 
a typy vozidel. U všech zakázek je pak 
sledován jejich průběh a po ukončení 
jsou následně ukládány do servisní his-
torie každého vozidla.

Servisní střediska IC Fleet programu
Servisy zapojené do programu musí spl-
ňovat několik zásadních kritérií, mezi kte-
ré patří vhodné technologické vybavení 
v závislosti na skladbě vozového parku 
KLIENTA (diagnostický software, pneu-
servis, vhodné zvedací zařízení, software 
pro vedení zakázek apod.), předpokláda-
ná kapacita servisu a v neposlední řadě 
dobré renomé servisu u zákazníků. Prio-
ritu při výběru vhodného servisního stře-
diska pak mají servisy zapojené do servis-
ních konceptů AutoCrew a Q-SERVICE. 
Hlavním přínosem pro servis zapojený 
do projektu IC Fleet je stálý přísun zaká-
zek a garance platební morálky.

S rostoucím zájmem většiny společností 
najít v oblasti údržby a oprav firemních 
vozidel stále větší úspory vzrůstá obliba 
tohoto projektu napříč celou republi-
kou. K světlejší budoucnosti fleetových 
servisů také nahrává fakt, že leasingové 
společnosti začínají (nebo v minulých 
letech začaly) využívat služeb neautori-
zovaných servisů pro vozidla provozova-
ná formou operativního leasingu. 

Náhradní díly
Při opravách používáme náhradní díly 
mimo jiné od následujících dodavatelů:

In
ter C

ars Fleet
Inter Cars Fleet

FLEET

Sortiment dílů Inter Cars

  nejširší nabídka náhradních dílů pro evropská 
    a asijská osobní vozidla na českém trhu
  13 poboček v ČR pro jejich plynulou distribuci

Výrobky uvedených značek dodávané 
� rmou Inter Cars, jsou originálními nebo 
kvalitativně rovnocennými* náhradními 
díly ve smyslu §2, odst. 1 bod r vyhlášky 
č.31/2003 Sb.

* Kvalitativně rovnocenný je náhradní díl vyráběný výrobcem ND, 
který dosahuje nebo překračuje kvalitu dílů použitých pro montáž 
vozidla v oblasti konstrukce, výroby a funkce.

FLEET

FLEET

jar
2011 IC Fleet
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dodavatelé - školitelé:

dodavatelé - vystavovatelé:

SHOWCAR je unikátní projekt společnosti Inter Cars. Jedná 
se o spojení odborných (výukových) a praktických školení 
a prezentace sortimentu dodavatelů. Hlavním cílem  pro-
jektu je propagace profesionálního technického výukového 
programu zaměřeného na majitele servisů a jejich zaměst-
nance a prezentace nářadí a garážového vybavení z nabídky 
Inter Cars. Program je určený pro majitele autoservisů a je-
jich zaměstnance.

  speciální technická školení pro vybrané 
skupiny zákazníků

 prezentace nářadí a dílenského vybavení z nabídky IC
  představení produktů a sortimentu předních 

světových výrobců
 audiovizuální prezentace dodavatelů
 školící místnosti uvnitř návěsu pro výukovou část
 venkovní stan pro praktickou část

SHOWCAR

dodavatelé - školitelé:

dodavatelé - vystavovatelé:



PROTECT 
YOUR ENGINE

80% OF ENGINE WEAR
OCCURS DURING THE FIRST
90 SECONDS OF START UP!

COMMA SYNTHETIC OIL IS DESIGNED FOR:
● COLD START PROTECTION THROUGH 

ULTRA LOW VISCOSITY.
● REDUCED WEAR AND IMPROVED SLUDGE

PREVENTION FOR A CLEANER ENGINE.
● STAYS IN-GRADE RIGHT THROUGH THE SERVICE

INTERVAL FOR ASSURED PROTECTION.

“Just part of the service”

SYNERZP/2

CHRAŇTE
SVŮJ MOTOR

80 % OPOTŘEBENÍ MOTORU
VZNIKÁ BĚHEM PRVNÍCH 

90 SEKUND PO NASTARTOVÁNÍ!
 

SYNTETICKÉ OLEJE COMMA
JSOU VYRÁBĚNY TAK, ABY POSKYTOVALY:

  OCHRANU BĚHEM STUDENÝCH STARTŮ DÍKY 
     NÍZKÉ VISKOZITĚ

  NIŽŠÍ OPOTŘEBENÍ A ZAMEZILY TVORBĚ ÚSAD 
     PRO ČISTŠÍ MOTOR

  STEJNÉ VLASTNOSTI PO CELOU DOBU
       SERVISNÍHO INTERVALU
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Vážení zákazníci, čitatelia,
stalo sa už tradíciou, že začiatok kaž-
dého roka je v  znamení predstavenia 
novej podoby a  náplne nášho vernost-
ného programu VIP Club Inter Cars. Ne-
bude tomu inak ani tento rok vo vydaní 
IC Journalu. Prostredníctvom VIP Clubu 
sa snažíme našich lojálnych zákazníkov 
odmeniť za  ich vernosť a  spoluprácu 
a  ponúknuť im určitú pridanú hodnotu 
v podobe zaujímavých akcií a zájazdov 
a  upevniť tak naše spoločné obchodné 
partnerstvo. Členovia VIP Clubu majú 
možnosť výberu podľa svojej chuti 
a  toho, čo im je najbližšie. Buď oddych 
na plážach známych letovísk, adrenalín 
a  zábavu alebo niečo dobrodružnejšie 
v podobe dovolenky v nejakej exotickej 
krajine.

Tento rok vstupujeme s VIP Clubom do šies-
teho a dúfame, že ďalšieho šťastného roční-
ka. Mnohí z vás už VIP Club poznajú, mnohí 
sa zúčastnili niektorej nami usporiadanej 
akcie, ale pre mnohých je to novinka. Do-
voľte, aby sme vám v nasledujúcich riad-
koch predstavili, čo VIP Club je, ako sa mô-
žete stať jeho členmi a čo vás čaká.

Ešte ani neskončila zima a VIP Club má 
za sebou prvú akciu, ktorou bola už tradič-
ná lyžovačka v rakúskych Alpách, konkrét-
ne v stredisku Nassfeld, ktorého sa zúčastni-
lo 120 osôb. Ďalšou najbližšou akciou bude 
začiatkom mája adrenalínový predĺžený 
víkend v slovinských Julských Alpách s raf-
tingom, kaňoningom  a ďalšími aktivitami. 
Koncom mája čaká 150 členov VIP Clubu In-
ter Cars 2010 dovolenka v Turecku a zlatým 
klincom za rok 2010 bude 10-dňový pozná-
vací zájazd do exotickej Indie s 2-dňovou 
návštevou Nepálu. Myslíme, že tí z vás, ktorí 
sa stali za minulý rok členmi VIP Clubu, sa 
majú na čo tešiť. Rovnakú možnosť máte 
tento rok aj vy. Okrem tradičnej lyžovačky 
a pobyte pri Egyptskom mori máme pre vás 
pripravené aj novinky v podobe rybolovu 
v Nórsku a adrenalínového zážitku F1. Vr-
cholom ponuky je jedna z posledných bášt 
komunizmu, a tou je perla karibiku Kuba so 
všetkými krásami, kladmi aj zápormi. Ako 
špeciálny bonus sme pre vás pripravili Inter 
Cars Bierfest, ktorý sa uskutoční v polovici 

septembra. Domnievame sa, že je naozaj 
z čoho vyberať a že táto ponuka osloví ďal-
ších zákazníkov, ktorí sa stanú členmi VIP 
Clubu a našimi priateľmi.

Hlavným cieľom VIP Clubu je spríjemniť 
vám život a odmeniť vás za vašu lojalitu.

Ako sa môžete stať členom VIP Clubu 
Inter Cars 2011?
VIP Club Inter Cars 2011 je vernostný pro-
gram spoločnosti Inter Cars Slovenska re-
publika, s.r.o., určený všetkým obchodným 
partnerom registrovaným v niektorej z na-
šich pobočiek. Základnou podmienkou člen-
stva vo VIP Clube Inter Cars 2011 je vlastníc-
tvo minimálne bronzovej VIP karty; členovia 
so striebornou, zlatou alebo platinovou VIP 
kartou získavajú viac klubových výhod (napr. 
zájazd pre väčší počet osôb atď.). Za každý 
nákup, ktorý uskutočníte v spoločnosti Inter 
Cars v období od 1.1.2011 do 31.12.2011, 
získavate body. Tieto body sa vám pripisujú 
automaticky za každú zrealizovanú obchod-
nú operáciu, tzn. tovar objednaný, zakúpený 
a zaplatený v cenách bez DPH u spoločnosti 
Inter Cars, s výnimkou obratu realizovaného 
za pneumatiky alebo diely ACI. Pokiaľ za-
kúpený tovar následne vrátite, je vám prísluš-
ný počet bodov tiež odpočítaný.

Za  nákup dielov pre osobné automo-
bily:
každých 10 € = 1 bod.
Za nákup dielov pre nákladné automo-
bily:
každých 20 € = 1 bod.

Aké karty VIP Clubu Inter Cars 2011 
môžete získať?

Bronzová VIP karta
Pre zisk bronzovej VIP karty musíte na svojom 
VIP účte dosiahnuť hodnotu aspoň 3  200 
bodov a tým splníte základnú podmienku 
členstva vo VIP Clube Inter Cars 2011. Ziskom 
bronzovej karty dostávate na zájazdy VIP Clu-
bu 20 kreditov.
Strieborná VIP karta
Striebornú VIP kartu získate v momente 
dosiahnutia hodnoty aspoň 7  000 bodov 
na svojom VIP účte. Ziskom striebornej karty 
dostávate na zájazdy VIP Clubu 30 kreditov.

Zlatá VIP karta
PPre získanie zlatej VIP karty musí hodnota 
Vášho VIP účtu byť aspoň 10 000 bodov. 
Ziskom zlatej karty dostávate na zájazdy VIP 
Clubu 60 kreditov.
Platinová VIP karta
Vlastníkom platinovej VIP karty sa stáva-
te vtedy, keď je na vašom VIP účte aspoň 
13 500 bodov. Ziskom platinovej karty do-
stávate na zájazdy VIP Clubu 90 kreditov.

Na čo sa môžete vo VIP Clube Inter Cars  
2011 tešiť?

1. 9-dňový pobyt na  úžasnej 
Kube
- september 2012
-  ubytovanie v hoteli*****, služby all inclusive
Kuba, ako ste si ju vysnívali.
Hotel s polohou priamo pri Atlantickom 
oceáne v jednej z najlepších štvrtí Hava-
ny. Prvý drink? Možno v našom obľúbe-
nom jazzovom bare La Zorra y El cuervo, 
Mojito alebo radšej ron collins? Privíta 
vás Che na Námestí revolúcie, najdlhšia 
cigara na svete zapísana v Guinnessovej 
knihe rekordov na dosah. Námestie ka-
tedrály, miesto, kde si samotný Fidel Cas-
tro vymenil po dlhých rokoch uniformu 
za oblek. Miestna kapela vám zahrá vašu 
prvú Guantanameru. Budete prekvape-
ní originálnosťou hudobných nástrojov. 
Pestré Kubánky, ktoré vás vybozkávajú 
do červena. Zoznámite sa s tajomstvom 
kubánskeho rumu. Miesto, kde bola Hava-
na založená, prastará Ceiba vám porozprá-
va o tajomstvách guvernérov. Capitolio, 
Centrálny park a Prado, plné ťažkého mra-
moru a ľahkých žien. Vsadíte si na baseball, 
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vymeníte byt, zacvičíte si s pioniermi ale-
bo zhotovíte neuveriteľné fotografie ešte 
neuveriteľnejších amerických veteránov, 
v ktorých sa možno vozieval aj Al Capone? 
Hemingway vedel, prečo túto krajinu mi-
loval a vy sa zaľúbite tiež. Najlepším dai-
quirim na svete si možete v najslávnejšom 
bare la Floridita štrngnúť priamo s ma-
estrom stratenej generácie, a potom si 
potriasť pravicou s barmanom v typickom 
červenom smokingu. Ochutnáte aj mojito 
a la Hemingway? Hudba z Bodeguita del 
Medio sa nesie celou Starou Havanou. Od-
dych a vychutnávanie servisu All Inclusive. 
Individuálne aktivity, naučíte sa tancovať 
salsu? Súťaž o to, kto rozozná sedemročný 
rum od trojročného. Futbal na pláži. Krás-
ne kubánske dni.
60 kreditov

2. Nezabudnuteľná rybačka 
v Nórsku
- máj 2012
Rybačka, akú ste ešte nezažili!
Nórsko je krajina, ktorá láka turistov svo-
jou prírodnou krásou. Každoročne obdi-
vuje očarujúce nórske fjordy množstvo 
turistov. Ale najväčšou lahôdkou je neo-
pakovateľná rybačka, na ktorú vám garan-
tujeme, že nebudete sklamaní. Rybačka 
v Nórsku určená pre skúsených rybárov, 
ako aj úplných začiatočníkov! Letecky 
do Trondheimu, na rybársku základňu 
minibusom. Kompletný rozsah služieb, 
ubytovanie v rybárskych domoch, tomu 
zodpovedajúce pohodlie. Účastníci majú 
k zapožičaniu všetko potrebné vybave-
nie pre rybolov: plávajúci rybársky oblek, 
lode vybavené navigáciou, potreby pre 
lov a spracovanie rýb, termotašky pre 
transport zmrazených úlovkov. Kurz vedie 
skúsený lektor morského rybolovu, ktorý 

poskytuje teoretickú i praktickú prípravu 
morského rybolovu v Nórsku. Skvelý zá-
žitok!
30 kreditov

3. Formula 1
- jún – september 2012
F1 zážitok, ktorý treba počuť na vlastné 
uši!
Poďte s nami na F1. Vychutnajte si pravú at-
mosféru pretekov Formuly 1. Pripravíme pre
vás nezabudnuteľný predĺžený víkend v zna-
mení rýchlych strojov, čistých emócií a ob-
ratnosti.
Závod F1 je nielen kúzelný šport, ale záro-
veň taktiež jedna z najväčších svetových 
športových udalostí. V komplexnom bloku 
získate okrem špičkového servisu (letenky, 
ubytovanie v hoteli, presuny autobusom) aj 
víkendovú vstupenku na tribúnu pretekov 
F1. Tréningové jazdy, kvalifikácia a hlavne 
preteky sezóny! K dispozícii je aj doplnkové 
vyžitie pri prezentačných stánkoch automo-
bilových značiek a tímov. Náš zájazd na F1 
vás dostane do atmosféry tejto veľkolepej 
oslavy rýchlosti !!
30 kreditov

4. Relaxačný 8-dňový pobyt 
v Egypte
- máj 2012
- ubytovanie v hoteli****, služby all inclusive
Egypt je krajina opradená mýtmi, záhadami 
a tajomstvom, plná kontrastov, zem rozpá-
lených saharských púští a životodarného 
Nílu. Zem slávnych faraónov a fascinujú-
ceho podmorského sveta lákajúceho po-
tápať sa. Najznámejšia staroveká civilizácia, 
na jeho území sa nachádzajú významné 
pamiatky ako pyramídy v Gíze, Sfinga, Údo-
lie kráľov, Posvätné mesto Luxor, Chrámový 
komplex

v Karnaku, Káhira a veľa ďalšieho. Čaká 
na vás skvele vybavený štvorhviezdičkový 
hotel s maximálnym pohodlím a službami 
all inclusive, s bazénom a plážou v dosahu 
hotela.
20 kreditov

5. Lyžovanie v Alpách
- január 2012
- ubytovanie v hoteli***
Lyžovanie v Alpách – lyžovanie v najzná-
mejších alpských zimných strediskách so 
100% istotou skvelých snehových podmie-
nok po celú sezónu, desiatkami kilometrov 
dokonale upravených zjazdoviek od tých 
športových cez ľahšie svahy pre celú rodi-
nu až po náročné freeridové trasy. Všetko 
doplnené modernými lanovkami a odpo-
vedajúcim zázemím. Pre oddych a zábavu 
sú tu bazény, sauny alebo nočné lyžovanie 
a sánkovanie, prípadne jazda na pneumati-
kách a mnoho ďalších aktivít.
10 kreditov
20 kreditov

6. Špeciálny bonus – Inter Cars 
Bierfest!
- september 2012
Ak získate v prvom polroku 2011 viac ako 
1200 VIP bodov, automaticky získavate po-
zvánku pre 2 osoby na Inter Cars BIERFEST, 
ktorý pre vás usporiadame na začiatku sep-
tembra!

SlOvINSkO TuREckO INdIE a NEpál
2011 január február marec apríl máj jún júl august september

2012 január február marec apríl máj jún júl august september



Na lyžiach s VIP Clubom!
Verím, že koniec januára, respektíve začiatok februára už máte všetci dopredu 
vyznačený v kalendári veľkými písmenami ako potenciálny dátum pre lyžovačku 
s Inter Cars, aby ste ju nedajboh nezmeškali! Pretože nebolo tomu inak ani tento 
rok a 30. januára odišiel prvý turnus so zákazníkmi IC do, pre nás, už tradičného 
lyžiarskeho strediska Nassfeld v rakúskych Alpách. Aká bola atmosféra a ako sme 
sa na horách mali sa pokúsime priblížiť v krátkom foto príbehu...
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Stredisko Nassfeld / 
Hermagor v Alpách

Moderátorom počas celého týždňa bol Slávo 
Jurko. Ešte ho na našich akciách určite uvidíte!

Pre nich sme pripravili novinku! 
Zjazdové preteky!

Svoju vlajku sme zapichli už 
tradične, na vrchole lanovky číslo 1

Každé preteky musia mať 
svojho víťaza! Tak v mužskej 
kategórii...

Sústredenie je očividné. Reprezentant 
popradskej školy lyžovania.

Počasie bolo tentoraz nádherné, strechu 
rozhodne nebolo treba roztiahnuť

...ako aj v ženskej!

Napriek tomuto obrázku ale boli jedinci, 
ktorí sa lyžovaniu skutočne venovali :)

Aj preto, nie všetci prišli do cieľa 

Napriek tomuto obrázku ale boli jedinci, 
ktorí sa lyžovaniu skutočne venovali :)

Trať pripravoval profesionálny 
tím z Rakúska



A aj preto už v prvý večer mala 
úctyhodnú výšku.
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Čo iné dodať? Toto je samozrejme len zopár fotiek na dokreslenie 
atmosféry aká panuje na lyžovačkách s VIP Clubom Inter Cars a na-
šlo by sa ich určite oveľa viac! Či už publikovateľných, alebo redšej 
ani nie. :) Lyžovačka s nami je ale presne v duchu motta celého VIP 
Clubu  „Užívajte si život s nami!“ a verím že na tom sa nič nezmení! 
Tých pár dní, ktoré v Nassfelde prežijeme aj o rok, budú opäť napl-
no a potom postupne pridáme! 

Počasie bolo tentoraz nádherné, strechu 
rozhodne nebolo treba roztiahnuť

Aj preto, nie všetci prišli do cieľa 
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V bare u Fatiho bolo veselo :)

Hotelový bar neskoro 
v noci. Aj  zamestnanci IC 
mali k sebe akosi bližšie :)

Slávo si pripravil aj zopár zábavných súťaží. Tu vidíte čes-
ko-slovenský súboj v preťahovaní. Lanom samozrejme.

Stred Slovenska stav výšky pyra-
mídy nenechal na náhodu!

Výzdobu si zobral pod patro-
nát pán majiteľ osobne :)

Každovečerná záverečná 
bodka v hotelovom bare bola 
pod taktovkou tohto pána! 
Tepláková souprava,… :)

Nie všetky súťaže boli ľahké. Člo-
vek sa musel obetovať pre tím! :)

Flying Hirsch – ofi ciálny nápoj podujatia :)

Víťazi súťaží svoju radosť neskrývali

Všetci sú blázni, iba ja som lietadlo :)

A nesmie chýbať spoločné foto na pamiatku

Samozrejme nesmela chýbať fl aschken 
pyramída. Obrázok po prvej runde :)

V bare sa už medzitým pripra-
vovala „Flying Hirsch Párty“

Open Air Night Párty – každý večer až do noci!



Nové značky v Premium klube
Naším dlhodobým cieľom je uvádzať na  trh vysoko kvalitné produkty za  veľmi 
priaznivé ceny. Z  tohto dôvodu sme sa rozhodli rozšíriť ponuku značiek, ktoré sú 
v premium klube zastúpené o ďalšie. premium klub je známy ponukou sortimentu 
s výborným pomerom kvalita/cena a rovnako je to aj u nových „členov“ tohto klubu.

4 PLUS 1+    Nízke percento reklamácií porovnateľné s dielmi dodávanými do prvovýroby
 2+    Skladové zásoby pobočiek Inter cars umožňujú krátke dodacie lehoty
 3+   kvalita overená výbornými predajnými výsledkami na trhoch Eu
 4+   Tieto značky výhradne v sieti Inter cars

Exkluzívny distribútor týchto produktov je 
spoločnosť Inter cars    www.intercars.sk

Thermotec vodné čerpadlo

Aplikácia Obj. číslo Cena

SKODA, FABIA Combi (6Y5)  1.4, 2000.04->  1397 ccm, 68 KM, 50 kW  D1S006TT 55,40

HYUNDAI, GETZ (TB)  1.5 CRDi, 2003.03->  1493 ccm, 82 KM, 60 kW D10522TT 32,10

OPEL, ASTRA H  1.7 CDTI, 2004.03->  1686 ccm, 100 KM, 74 kW D1X044TT 23,60

FORD, FUSION (JU_)  1.4, 2002.08->  1388 ccm, 80 KM, 59 kW D1G040TT 35,00

SKODA, OCTAVIA (1Z3)  1.9 TDI, 2004.06->  1896 ccm, 105 KM, 77 kW D1W037TT 26,80

RENAULT, MEGANE I Grandtour (KA0/1_)  1.6 e (KA0F), 1999.03->  1598 ccm, 90 KM, 66 kW D1R026TT 24,60

THERMOTEC
- diely chladiacej sústavy (chladiče, ventilátory, vodné čerpadlá, vykurovacie telesá apod.)
- pre ázijské aj európske vozy  
- A/C diely - označenie K….TT
www.thermotec-autoparts.com

Kanaco ložisko/náboj kolesa - predný

Aplikácia Obj. číslo Cena

DAEWOO, LEGANZA (KLAV)  2.0 16V, 1997.06->2002.12  1998 ccm, 133 KM, 98 kW H10070 44,00

HYUNDAI, GETZ (TB)  1.5 CRDi, 2003.03->  1493 ccm, 82 KM, 60 kW H10511 43,40

NISSAN, ALMERA II (N16)  1.5, 2000.07->  1498 ccm, 90 KM, 66 kW H11038 56,70

MAZDA, 6 Hatchback (GG)  2.0 DI, 2002.08->  1998 ccm, 121 KM, 89 kW H13013 66,20

NISSAN, NOTE (E11)  1.6, 2006.03->  1598 ccm, 110 KM, 81 kW H11042 105,00

SUZUKI, SX4 (GY)  1.6 VVT, 2006.06->  1586 ccm, 107 KM, 79 kW  H18023 81,00

KANACO
- sady ložísk kolies prevažne pre ázijské vozy 
- prémiová kvalita od popredných japonských výrobcov (NSK, Nachi, NTN, Koyo)

Magnum Technology tlmič pérovania - predný/zadný

Aplikácia Obj. číslo Cena

SKODA, FABIA Combi (6Y5)  1.4, 2000.04->2007.12  1397 ccm, 68 KM, 50 kW AGT010MT 39,90

SKODA, FELICIA II (6U1)  1.3, 1998.01->2001.06  1289 ccm, 68 KM, 50 kW AHS001MT 29,20

SKODA, OCTAVIA (1U2)  1.9 TDI, 1997.08->  1896 ccm, 110 KM, 81 kW AGW017MT 83,60

PEUGEOT, 206 hatchback (2A/C, T3E)  1.4 i, 1998.09->  1360 ccm, 75 KM, 55 kW AGP046MT 64,90

FIAT, PUNTO (188)  1.2, 1999.09->  1242 ccm, 60 KM, 44 kW AGF048MT 24,30

DACIA, LOGAN  1.4  (LSOA, LSOC, LSOE, LSOG), 2004.09->  1390 ccm, 75 KM, 55 kW AGR133MT 50,50

MAGNUM TECHNOLOGY
-   funkčné vlastnosti a samotná charakteristika tlmičov je rovnaká ako tá prvovýrobná. Typic-

kou vlastnosťou tejto značky je spoľahlivosť počas dlhej doby používania a predovšetkým 
plnenie všetkých požiadaviek na kvalitu aj pri použití v tých najťažších podmienkach

-   tlmiče pérovania, pružiny, plynové vzpery, gumové montážne prvky pre ázijské aj európske vozy 
-  divízia Magnum Truck pre nákladné automobily
www.magnum-technology.com
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BTA ložisko/náboj kolesa - predný/zadný

Aplikácia Obj. číslo Cena

SKODA, FELICIA II (6U1)  1.3, 1998.01->2001.06  1289 ccm, 68 KM, 50 kW H1S000BTA 13,00

CITROËN, C3 (FC_)  1.1 i, 2002.02->  1124 ccm, 60 KM, 44 kW H1P004BTA 14,50

OPEL, ASTRA G hatchback (F48_, F08_)  1.6 16V, 1998.02->2005.01 1598 ccm, 

101 KM, 74 kW
H1X005BTA 101,00

FORD, FIESTA V (JH_, JD_)  1.3, 2001.11->  1299 ccm, 60 KM, 44 kW H1G019BTA 23,10

FIAT, PANDA (169)  1.1, 2003.09->  1108 ccm, 54 KM, 40 kW H1F012BTA 15,70

DACIA, LOGAN  1.4  (LSOA, LSOC, LSOE, LSOG), 2004.09->  1390 ccm, 75 KM, 55 kW H1R006BTA 17,00

BTA
-  ložiská kolies, ložiská prevodovky, uloženia hnacieho hriadeľa, krížové čapy, tesniace 

krúžky kľukové, vačkové hriadele a iné tesnivo
- pre európske, ázijské, americké osobné aj nákladné vozy 
- uloženie hnacieho hriadeľa LKW
- krížové čapy hnacieho hriadeľa LKW

- diely chladiacej sústavy (chladiče, ventilátory, vodné čerpadlá, vykurovacie telesá apod.)

plnenie všetkých požiadaviek na kvalitu aj pri použití v tých najťažších podmienkach
tlmiče pérovania, pružiny, plynové vzpery, gumové montážne prvky pre ázijské aj európske vozy

- diely chladiacej sústavy (chladiče, ventilátory, vodné čerpadlá, vykurovacie telesá apod.)- diely chladiacej sústavy (chladiče, ventilátory, vodné čerpadlá, vykurovacie telesá apod.)

plnenie všetkých požiadaviek na kvalitu aj pri použití v tých najťažších podmienkach
tlmiče pérovania, pružiny, plynové vzpery, gumové montážne prvky pre ázijské aj európske vozy

Pavel Svoboda
Produktový manažer



JC Premium olejový fi lter

Aplikácia Obj. číslo Cena

SKODA, OCTAVIA (1U2)  1.9 TDI, 1996.09->  1896 ccm, 90 KM, 66 kW B1W027PR 3,86

PEUGEOT, 206 hatchback (2A/C, T3E)  1.1 i, 1998.09->  1124 ccm, 60 KM, 44 kW B1C005PR 4,85

RENAULT, CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_)  1.2, 2000.06->  1149 ccm, 58 KM, 43 kW B1R013PR 5,36

VOLVO, V70 II kombi (P80_)  2.4 D5, 2001.08->  2401 ccm, 163 KM, 120 kW  B1V008PR 5,38

OPEL, ASTRA H  1.7 CDTI, 2004.03->  1686 ccm, 100 KM, 74 kW B1X021PR 5,84

VW, GOLF IV Variant (1J5)  1.9 TDI, 1999.05->2001.06  1896 ccm, 110 KM, 81 kW B1W027PR 3,86

Aplikácia
vzduchový fi lter

Obj. číslo Cena

SKODA, FABIA Combi (6Y5)  1.4, 2000.04->  1397 ccm, 68 KM, 50 kW  B2S001PR 6,30

SKODA, OCTAVIA Combi (1Z5)  1.9 TDI, 2004.09->  1896 ccm, 105 KM, 77 kW B2W042PR 7,47

FORD, FOCUS II (DA_)  1.8 TDCi, 2005.01->  1753 ccm, 115 KM, 85 kW B2G063PR 5,15

VOLVO, V70 II kombi (P80_)  2.4 D5, 2001.08->  2401 ccm, 163 KM, 120 kW  B2V020PR 6,84

VW, GOLF IV Variant (1J5)  1.9 TDI, 1999.05->2001.06  1896 ccm, 110 KM, 81 kW B2W025PR 5,05

PEUGEOT, 307 SW (3H)  2.0 HDI 110, 2002.03->  1997 ccm, 107 KM, 79 kW B2P035PR 6,46

JC PREMIUM
- fi ltre (olejové, vzduchové, kabínové, palivové)

Yamato tyč/vzpera stabilizátoru

Aplikácia Obj. číslo Cena

HONDA, ACCORD VIII Tourer (CM_)  2.2 i-CTDi, 2004.01->  2204 ccm, 140 KM, 103 kW J64050YMT 14,30

HONDA, CR-V II (RD_)  2.0, 2002.07->2006.09  1998 ccm, 150 KM, 110 kW J64017YMT 16,10

MAZDA, 2 (B2W)  1.25, 2003.04->  1242 ccm, 75 KM, 55 kW J63037YMT 25,60

MAZDA, 6 Hatchback (GG)  2.0 DI, 2005.06->  1998 ccm, 143 KM, 105 kW J63035YMT 15,60

MITSUBISHI, COLT VI  1.3, 2004.06->  1332 ccm, 95 KM, 70 kW J65050YMT 10,70

NISSAN, ALMERA II (N16)  1.5, 2000.07->  1498 ccm, 90 KM, 66 kW J61004YMT 11,90

YAMATO
-  jako potvrzení kvality vzhledem k bezpečnosti zákazníků jsou všechny produkty této společnosti 

opatřeny originálním logem
- díly řízení top kvality, části zavěšení kol, klouby, vzpěry, ramena, stabilizátory apod. 
- špičková kvalita dílů řízení, odpružení a gumo-kovových dílů převážně pro asijské vozy
www.yamatoautomotive.com

Fortune Line hlava (gul.čap) tiahla riadenia

Aplikácia Obj. číslo Cena

SKODA, FABIA Combi (6Y5)  1.4, 2000.04->  1397 ccm, 68 KM, 50 kW  FZ1083 8,20

CITROËN, XANTIA Break (X2)  1.8 i, 1998.01->2003.04  1761 ccm, 90 KM, 66 kW FZ1095 6,83

VW, GOLF IV Variant (1J5)  1.9 TDI, 1999.05->2001.06  1896 ccm, 110 KM, 81 kW FZ1542 8,50

OPEL, ASTRA G hatchback (F48_, F08_)  1.6 16V, 1998.02->2005.01  1598 ccm, 

101 KM, 74 kW
FZ1960 11,90

DACIA, LOGAN  1.4  (LSOA, LSOC, LSOE, LSOG), 2004.09->  1390 ccm, 75 KM, 55 kW FZ1032 13,20

PEUGEOT, 307 SW (3H)  2.0 HDI 110, 2002.03->  1997 ccm, 107 KM, 79 kW FZ1094 7,02

FORTUNE LINE
- časti zavesenia kolies, kĺby, vzpery, ramená, stabilizátory a pod. 
- prevažne pre európske vozy 
- výhodná ponuka nielen pre automobily ŠKODA
www.fortunaline.com.pl

ABE
-  náhradné diely, ktoré sú odolné a poskytujú spoľahlivú ochranu aj pri najťažších pracov-

ných podmienkach a zaisťujú najvyšší komfort a bezpečnosť pri jazde
- najvyššia kvalita a pokročilé výrobné technológie prvkov brzdového systému
- kompletný sortiment brzdových komponentov pre ázijské aj európske vozy
- brzdové čeľuste, kotúče, bubny, doštičky, valčeky, diely brzdovej hydrauliky
www.abebrakes.com

ABE brakes brzdový kotúč - predná os

Aplikácia Obj. číslo Cena

SKODA, FABIA Combi (6Y5)  1.4, 2000.04->  1397 ccm, 68 KM, 50 kW  C3W001ABE 16,50

SKODA, FELICIA II (6U1)  1.3, 1998.01->2001.06  1289 ccm, 68 KM, 50 kW C3S003ABE 12,40

CITROËN, XSARA Break (N2)  2.0 HDI 90, 1999.02->2005.08  1997 ccm, 90 KM, 66 kW C3C006ABE 16,40

PEUGEOT, 206 hatchback (2A/C, T3E)  1.1 i, 1998.09->  1124 ccm, 60 KM, 44 kW C3P002ABE 12,50

VW, GOLF IV Variant (1J5)  1.9 TDI, 1999.05->2001.06  1896 ccm, 110 KM, 81 kW C3S004ABE 17,90

OPEL, ASTRA H  1.7 CDTI, 2004.03->  1686 ccm, 100 KM, 74 kW C3X007ABE 23,10
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Uvedené ceny sú maloobchodné v € bez DPH. Zmena cien vyhradená.

Pavel Svoboda
Produktový manažer
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Čas, kedy je vhodné prezuť automobil 
na letné pneumatiky, sa nezadržateľne blíži, 
a preto by sme vám radi predstavili našu po-
nuku pre letnú sezónu 2011.
Aj v roku 2011 bude spoločnosť Inter Cars 
so svojou ponukou pneu sortimentu patriť 
k najlepším na trhu. V našej ponuke nájde-
te rovnako ako v minulých rokoch všetky 
svetové, renomované značky ako napríklad 
Pirelli, Goodyear, Michelin, Kleber, Dunlop, 
General, Barum, Hankook  a mnohé ďalšie. 
V ponuke nájdete bežné, aj špecifi cké roz-
mery, to všetko za veľmi príjemné ceny, pri 
zachovaní tej najvyššej, svetové kvality. 

V ponuke zostává väčšina známych profi -
lov, pribudli aj niektoré nové. Ako príklad je 
možné uviesť nové profi ly Sebring Formu-
la Z2, Michelin Pilot Super Sport, Hankook 
K115 a K425, General Grabber AT, Pirelli P1 
Cinturato, Fulda Sport Control alebo Bridge-
stone  EP 150 Ecopia.

Úspešný predaj pneumatík je podmienený 
nielen širokou ponukou sortimentu a dob-
rými cenami. Rovnako dôležitým faktorom 
je tiež kvalitná dostupnosť pneu sortimentu, 
ktorú ponúkame prostredníctvom kvalitne 
zásobeného skladu v Myslowiciach, ktorý 

umožňuje dodanie pneu do druhého dňa 
po objednaní.
Ponuka spoločnosti Inter Cars zahŕňa tiež 
disky, a to klasické a, samozrejme, aj hliníko-
vé. Vyberať je možné z mnohých výrobcov, 
ako sú napríklad Rial, Alutec, Autec, Enzo, 
Dotz a ďalší. Pre viacej informácií o celko-
vej ponuke sortimentu pneumatík a diskov 
neváhajte kontaktovať najbližšiu pobočku 
Inter Cars.  
  

LETNÉ PNEUMATIKY A DISKY

Objednávacie číslo Rozmer Značka Profi l LI_SI Cena

165/70R14 81TALTIMAX RT 165/70 R 14 General Altimax RT 81 T 30,20

165/70R14 81TDYNAXER HP3 165/70 R 14 Kleber Dynaxer HP3 81 T 31,82

175/65R14 82TENERGY SAVER 175/65 R 14 Michelin Energy Saver 82 T 42,32

175/65R14 82TGRIPT1 175/65 R 14 Sebring Grip T1 82 T 29,19

185/60R14 82HALTIMAX HP 185/60 R 14 General Altimax HP 82 H 31,82

185/60R14 82HRAINEXPERT 185/60 R 14 Uniroyal RainExpert 82 H 35,86

195/65R15 91HFORMULAZ2 195/65 R 15 Sebring Formula Z2 91 H 36,26

195/65R15 91HP6 ECOIMPACT 195/65 R 15 Pirelli Cinturato P6 Ecoimpact 91 H 47,67

195/70R15 104REUROVAN 195/70 R 15 General Eurovan 104 R 49,69

195/70R15 104RRAINMAX2 195/70 R 15 Uniroyal Rain Max 2 104 R 56,06

195/75R16 107RAGILIS 195/75 R 16 Michelin Agilis 107 R 78,98

195/75R16 107REUROVAN 195/75 R 16 General Eurovan 107 R 61,11

205/55R16 91VFORMULA Z2 205/55 R 16 Sebring Formula Z2 91 V 46,97

205/55R16 91VP7 ECOIMPACT 205/55 R 16 Pirelli Cinturato P7 Ecoimpact 91 V 62,52

205/55R16 91WFORMULA Z2 205/55 R 16 Sebring Formula Z2 91 W 47,67

205/55R16 91WRE050A 205/55 R 16 Bridgestone Potenza RE 050 A 91 W 64,54

205/65R16 107TCHRONO 205/65 R 16 Pirelli Chrono 107 T 94,44

205/70R15 106RCHRONO 205/70 R 15 Pirelli Chrono 106 R 77,67

215/55ZR17 94WEXALTOPE2 215/55 R 17 Michelin Pilot Exalto PE2 ZR 94W 152,71

215/65R16 98HGTREK ST20 215/65 R 16 Dunlop Grandtrek ST 20 98 H 82,01

215/65R16 98HGRABBER UHP 215/65 R 16 General Grabber UHP 98 H 70,60

225/40R18 92WSPORTCONT3 225/40 R 18 Continental SportContact 3 92 W 115,04

225/45R17 91WSPORTCO3 MO 225/45 R 17 Continental SportContact 3 MO 91 W 94,64

225/45R17 94WEXCELLENCE 225/45 R 17 Goodyear Excellence 94 W 89,39

225/50R17 98WFORMULA Z2FR 225/50 R 17 Sebring Formula Z2 FR 98 W 85,75

225/50R17 98YRE050A 225/50 R 17 Bridgestone Potenza RE 050 A 98 Y 144,63

225/50ZR17 98YPZERO ROSSO 225/50 R 17 Pirelli PZero Rosso Asimm. ZR 98Y 139,89

225/55R17 101WP7 ECOIMPMO 225/55 R 17 Pirelli Cinturato P7 Ecoimpact MO 101 W 140,29

225/70R15 112SAGILIS 225/70 R 15 Michelin Agilis 112 S 90,40

235/45R17 94WP7 ECOIMP 235/45 R 17 Pirelli Cinturato P7 Ecoimpact 94 W 112,82

235/55R18 100VGRABBER UHP 235/55 R 18 General Grabber UHP 100 V 111,00

235/60R16 100HWRANG HP AW 235/60 R 16 Goodyear Wrangler HP AW 100 H 92,42

235/60R18 103VDIAMARIS 235/60 R 18 Michelin 4x4 Diamaris 103 V 152,71

235/65R17 108VGRABBER UHP 235/65 R 17 General Grabber UHP 108 V 96,86

235/65R17 108VSCORP.VERDE 235/65 R 17 Pirelli Scorpion Verde 108 V 129,48

245/40ZR18 93YPZERO ROSAS 245/40 R 18 Pirelli PZero Rosso Asimm. ZR 93Y 155,24

245/40ZR18 97YSPORT 3 245/40 R 18 Michelin Pilot Sport 3 ZR 97Y 184,33

255/50R19 107YEAGLEF1 SUV 255/50 R 19 Goodyear Eagle F1 Asymmetric SUV 107 Y 187,56

255/55R18 109WGRABBER UHP 255/55 R 18 General Grabber UHP 109 W 111,00

255/55R18 109WSCORP.VERDE 255/55 R 18 Pirelli Scorpion Verde 109 W 140,90

275/40ZR20 106YPZER ROSN1 275/40 R 20 Pirelli PZero Rosso Asimm. N1 ZR 106Y 214,32

275/45R20 110YLAT SP N0 275/45 R 20 Michelin Latitude Sport N0 110 Y 262,50

* LI - index nosnosti, SI - index rýchlosti. 
Uvedené ceny sú veľkoobchodné v € bez DPH. Zmena cien vyhradená.
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Názov Špecifi kácia Cena

X-FLOW TYPE LL 5W30 
dostupné balenia:

1L, 5L, 25L, 199L

Syntetický motorový olej 7,7 € / 1L

ACEA A3/B3 A3/B4 API SL CF 35,5 € / 5L

GM-LL-A-025 / GM-LL-B-025, VW 502 00 / VW 505 00 169 € / 25L 

X-FLOW TYPE PD 5W40
dostupné balenia:

1L, 5L, 25L, 199L

Syntetický motorový olej 7,4 € / 5L

ACEA A3/B3 A3/B4 C3 API SL CF 145 € / 25L

VW 505 01, FORD WSS-M2C917-A 1074,6 € / 199L

X-FLOW TYPE G 5W40 
dostupné balenia:

1L, 5L, 25L, 60L 199L

Syntetický motorový olej 6,9 € / 5L

ACEA A3/B3 API SL CF 132,5 € / 25L

MB 229.1, VW 502 00 / VW 505 00 318 € / 60L

X-FLOW TYPE F PLUS 5W30 
dostupné balenia:

1L, 5L, 25L

Syntetický motorový olej 5,8 € / 1L

ACEA A1/B1 API SL CF 23 € / 5L

FORD WSS-M2C913-A / WSS-M2C913-B 110 € / 25L

X-FLOW TYPE F 5W30 
dostupné balenia:

1L, 5L, 25L, 60L 199L

Čiastočne syntetický motorový olej 5,3 € / 5L

ACEA A1/B1 API SL CF 102,5 € / 25L

FORD ZETEC ENGINES 240 € / 60L

X-FLOW TYPE S 10W40  
dostupné balenia:

1L, 5L, 25L, 60L 199L

Čiastočne syntetický olej 4,7 € / 5L

ACEA A3/B3 API SL CF 92,5 € / 25L

MB 229.1, VW 501 01 / VW 505 00 222 € / 60L

X-FLOW TYPE MF 15W40 
dostupné balenia:

1L, 5L, 25L, 60L 199L

Minerálny motorový olej 3,9 € / 5L

ACEA A3/B3 API SL CF CG-4 85 € / 25L

MB 228.1 / MB 229.1, VW 501 01 / VW 505 00 204 € / 60L

Uvedené ceny sú maloobchodné v € bez DPH. Zmena cien vyhradená.

Názov Špecifi kácia Cena

PROLIFE 5W30
dostupné balenia: 

1L, 5L, 20L, 60L, 205L

Syntetický motorový olej 12,4 € / 1L

ACEA A3 B4 C3 55,5 € / 5L

VW 504 00, VW 507 00; MB 229.51; BMW LL-04 208 € / 20L 

XTECH 5W30
dostupné balenia: 

1L, 2L, 5L, 20L, 60L, 205L

Čiastočne syntetický motorový olej 5,8 € / 1L

ACEA A5 B5 API SL CF 23 € / 5L

FORD WSS-M2C913-C 88 € / 20L

SYNER-D 5W40
dostupné balenia: 

1L, 5L, 20L, 205L

Syntetický motorový olej 7,9 € / 1L

ACEA A3 B4 API SM CF 34,8 € / 5L

MB 229.1 / MB 229.3, VW 502 00 / VW 505 00, BMW LL-98, 

RN0700 / RN0710
133 € / 20L

DIESEL PD 5W40
dostupné balenia: 

1L, 4,5L, 20L, 60L, 205L

Syntetický motorový olej 7,9 € / 1L

ACEA C3 API SM CF 33,3 € / 4,5L

VW 505 01, FORD WSS M2C917-A, VW 502 00/VW 505 00, 

MB229.31, BMW LL-04
144 € / 20L

SYNER-G 5W40
dostupné balenia: 

1L, 5L, 20L, 60L 205L

Syntetický motorový olej 7,9 € / 1L

ACEA A3 B4 API SM CF 34,8 € / 5L

MB 229.1 / MB 229.3, VW 502 00 / VW 505 00, BMW Longlife 

98, RN0700 / RN0710, Porsche
133 € / 20L

Uvedené ceny sú maloobchodné v € bez DPH. Zmena cien vyhradená.

Spoločnosť Comma Oil & Chemicals Ltd. začala pôsobiť na slovenskom 
trhu až v nedávnej dobe, ale svoje mazivá vo svete ponúka už od roku 
1965, keď bola založená. Comma sídli v Anglicku a v súčasnej dobe za-
mestnáva viac ako 200 ľudí. Dôraz kladie nielen na kvalitu svojich ole-
jov, ale aj maximálnu informovanosť užívateľov. Preto je na webových 
stránkach www.commaoil.com umiestnený aplikačný sprievodca, ktorý 
dokáže podľa zadaného automobilu určiť vhodný olej a ostatné prevád-
zkové kvapaliny z dielne tejto anglickej spoločnosti. Comma sa stala 
technickým partnerom pre šampionát FIA Formule 2, kde svojimi olejmi, 
chladiacimi a ďalšími prevádzkovými kvapalinami zásobuje všetkých 24 
závodných automobilov. Vďaka tomu môže svoje maziva podrobiť naj-
ťažším záťažovým skúškam.

Comma v súčasnej dobe ponúka dva rady olejov X-FLOW a PERFORMANCE, 
pričom obidva tieto rady obsahujú veľmi kvalitné oleje a spĺňajú najprísnejšie 
kritéria a špecifi kácie. X-FLOW je určený predovšetkým ako lacnejšia alternatíva 
k radu PERFORMANCE a pre automobily nevyžadujúce niektoré najnovšie špe-
cifi kácie (napr. VW 507 00). Vzhľadom k tomu, že Comma aktualizuje zloženie 
a špecifi kácie svojich olejov podľa aktuálnych požiadaviek na trhu, je rad PER-
FORMANCE priebežne vylepšovaný a spĺňa najnovšie špecifi ká-
cie požadované trhom.

U dnešných moderných auto-
mobilov už nestačí rozlišo-
vať oleje podľa viskozity. 
Preto spoločnosť Comma 
v súčasnej dobe ponúka 
7 olejov s viskozitou 5W30, 
ktoré majú odlišné špecifi kácie, 
aby vyhovovali čo možno najväčšiemu 
spektru automobilov.

Spoločnosť sa nezaoberá iba distribúciou olejov, preto si u nás môžete zakúpiť 
napríklad brzdové a hydraulické kvapaliny, nemrznúce zmesi, prevodové oleje 
a iné mazivá značky Comma. Pre viac informácií neváhajte kontaktovať po-
bočky Inter Cars.

Jan Eliáš
Produktový manažer
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KYB – pružiny K-FLEX
Viete, že...?
  Pružiny pérovania držia celú hmotnosť vozidla nad vozovkou 

a pohlcujú všetky nerovnosti povrchu vozovky.
  Tlmič pruženia vo vozidle tlmí kmitavý pohyb pružín. Do-

hromady tvoria zavesenie kolesa, ktorý udržiava pneumatiky 
v kontakte s vozovkou. 

  Správne fungujúca pružina zavesenia výrazne zvýši životnosť 
tlmiča a ostatných dielov zavesenia, vrátane pneumatík. 

  Únava materiálu /zosadnutie pružiny/ a účinky korózie ovplyv-
ňujú funkčnosť pružiny. Pružina zmení svoju výšku, korózia 
zoslabí priemer drôtu a následne praskne. Opotrebované 
pružiny prispievajú k zníženiu bezpečného ovládania vozidla, 
najmä predĺženie brzdnej dráhy, zhoršenie jazdnej stability 
a v neposlednom rade aj zvýšenie opotrebenia pneumatík.

Prečo meniť pružiny pérovania?
 Zaistenie správnej výšky vozidla.
 Zlepšenie kontaktu pneumatiky s vozovkou.
 Zlepšenie jazdného komfortu.
 Zlepšenie geometrie podvozku.
 Úspora nákladov vďaka zvýšeniu životnosti tlmičov.

Kedy majú byť pružiny vymenené?
 Únavový lom.
 Únavové zosadnutie pružiny.

Pružiny by mali byť vždy v páre na náprave. Zaistí sa tým správna 
výška vozidla a zároveň sa zabráni ponáraniu vozidla na jednu stra-
nu pri brzdení. Tlmiče pérovania by mali byť vymenené v rovnakom 
čase ako pružiny pérovania, pretože tým je daná plná funkčnosť ce-
lého zavesenia tak, ako ju udáva výrobca vozidla.

Na ukážku uvádza-
me príklad na vozidle 
Opel Astra (112 000 
najazdených kilomet-
rov), kde je jasne vidieť 
únavové zosadnutie 
u ešte originálnej pru-
žiny (vľavo) v porovna-
ní s novou pružinou 
značky KYB (vpravo).

Faktom, že výmena pružín má v dnešnej dobe svoje opodstatne-
nie, môže byť i nasledujúca ukážka klesajúcej hmotnosti pružín 
u nových automobilov a zároveň narastajúcej celkovej hmotnosti 
vozidla v časovej osi od roku 1990 (v tomto prípade VW Golf ).

Výhody užívania pružín pérovania značky KYB K-fl ex: 
  Vinutia za studena (vhodné pre malé a stredné priemery drô-

tov) aj za tepla (vhodný spôsob pre väčšie priemery drôtov, 
pretože nezanecháva v materiáli také pnutie).

 Výroba podľa ISO 9001 štandardov.
  Využitie technológie guličkovania (otryskávaním oceľovými 

brokmi) - zvýšenie spevnenia povrchu pružiny a výrazné zlep-
šenie odolnosti  voči únavovému lomu.

 Ochrana povrchu pružiny proti korózii fosfátovaním.
  OE pružiny typu „miniblock“ v ponuke (BMW 3, VW Passat, 

Opel Zafi ra a ďalšie).
  Pružiny s bočným zaťažením  (tvar banán) v ponuke (Škoda Fabia, 

Ford Focus II, Citroen C2 atď.).

Aplikácia Tlmič / pružina KYB predná / zadná náprava Objednávacie číslo Cena

Škoda Fabia (6Y2) 1.2 / 1.4
KYB Excel G - tlmič

predná os KYB334835 49,80   

zadná os KYB343328 40,70   

KYB K-Flex - pružina
predná os KYBRH1711 36,90   

zadná os KYBRH6085 31,80   

Škoda Octavia (1U2) 1.9Tdi
KYB Excel G - tlmič

predná os KYB333713 61,90   

zadná os KYB343348 52,20   

KYB K-Flex - pružina
predná os KYBRC1703 49,90   

zadná os KYBRH5543 36,90   

Škoda Superb (3U4) 1.9Tdi
KYB Excel G - tlmič

predná os KYB341844 66,50   

zadná os KYB343281 62,80   

KYB K-Flex - pružina
predná os KYBRH1021 48,60   

zadná os KYBRX6650 43,50   

Uvedené ceny sú maloobchodné v € bez DPH. Zmena cien vyhradená.

Škoda Fabia (6Y2) 1.2 / 1.4

Petr Janováč
Produktový manažer
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OSRAM XENARC®
ešte intenzívnejšia ako kedykoľvek pred tým

Nový rad výbojok  OSRAM XENARC® COOL BLUE® INTENSE

Objednávacie číslo ECE W Pätica Svetelný tok 
(lm)

Teplota chroma-
tickosti (K) Cena

OSR66144 CBI XENARC D1S 35 PK32d-2 3200 5000 125 €
OSR66154 CBI XENARC D1R 35 PK32d-2 2800 5000 129 €
OSR66240 CBI XENARC D2S 35 P32d-2 3200 5000 104 €
OSR66250 CBI XENARC D2R 35 P32d-2 2800 5000 110 €
Uvedené ceny sú maloobchodné v € bez DPH. Zmena cien vyhradená.

extra modré a extra kontrastné svetlo od spoločnosti OSRAM – vďaka novej technológii bol použitý špeciálny systém plne-
nia namiesto obvyklého potiahnutia banky. Rastúci počet náročných vodičov je fascinovaný súhrou detailov a perfektnej 
technológie. S novou výbojkou XENARC® COOL BLUE® INTENSE máte všetky tromfy v ruke. 
Medzi prvými automobilmi využívajúcimi túto technológiu sa radia MERCEDES BENZ, po mo-
deloch triedy E a S, do ktorých sa tieto výbojky už v prvovýrobe dodávajú, budú behom roka 
2011 postupne nasledovať aj ďalšie modely, ktoré sú vybavené xenónovými reflektormi.

  Výkon:
  podstatne vyšší svetelný výkon o 20 % viac svetla* 

pre perfektné osvetlenie cesty a individualizáciu sve-
telného dizajnu

  Účinnosť:
  efekt COOL BLUE® vďaka vyššej teplote farby (5 000 

Kelvinov), čírej vonkajšej banke, a preto rovnomernej 
distribúcii svetla

  Nekompromisná kvalita:
  dlhá životnosť v porovnaní s halogénovými žiarovka-

mi, kvalita OEM, schválenie EHK a ocenenie DOT

  Porovnané s konvenčnými výbojkami s farebným po-
tiahnutím banky.

Kľúčové predajné argumenty pre XENARC® COOL BLUE® INTENSE

Predné svetlá  OSRAM XENARC® COOL BLUE® INTENSE

Rady pre bezpečnú výmenu xenónových výbojok.
Xenónové výbojky môžu byť vybraté alebo vymenené iba školeným technikom.
Prejdite si, prosím, nasledujúce inštrukcie a informácie pre vašu vlastnú bezpečnosť!

Nyní extra modré světlo díky
speciálnímu plnicímu systému
místo obvyklého povrstvení baňky.

Charakteristický znak: modrá
keramická trubice pro jasné optické 
odlišení od standardní verze.

1. Vypnite prívod napätia
Vypnite zapaľovanie a refl ektory. Odpojte svorku od mínusového
pólu batérie a potom odpojte predradník.

2. Káblová spojka / zapojenie
Odstráňte kryt predných svetlometov a odpojte konektor

3. Výmena svetelných zdrojov
Odstráňte existujúce svetelné zdroje a nahraďte ich novými, ktoré sú v zhode 
s pôvodne použitými svetelnými zdrojmi. Vždy vymieňajte svetelné zdroje v pároch!

4. Skontrolujte prepojky
Než vrátite kryt predných svetlometov späť, preverte
všetky relevantné elektrické kontakty.

5. Test funkčnosti
Zapojte batériu, predradník a zapnite refl ektory. Systém preverujte
iba vo chvíli, keď je všetko ochránené krytom. 
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Petr Janováč
Produktový manažer

Petr Janováč
Produktový manažer
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Výber z ponuky brzdových komponentov TRW Automotive pre automobily ŠKODA

Použitie Objednávacie 
číslo Popis Cena

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

LUC DF2803
Brzdový kotúč - predný
(Ø 255,8 mm) - vetraný

33,90

Octavia (1U2) 1.6, 1.8, 1.8 T, 2.0, 1.9 TDI/Octavia Combi (1U5) 1.6, 1.8 T, 2.0, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4x4 LUC DF2804
Brzdový kotúč - predný

(Ø 280 mm) - vetraný
35,80

Fabia (6Y2) 2.0, 1.9 TDI, 1.9 TDI RS/Fabia Sedan (6Y3) 2.0, 1.9 TDI/Fabia Combi (6Y5)
2.0, 1.9 TDI/Octavia (1U2) 1.4 16V, 1.6, 1.8, 1.8 T, 2.0, 1.9TDI/Octavia Combi (1U5) 1.4 16V,
1.6, 1.8 20V, 1.8T, 2.0, 1.9TDI, 1.9TDI 4x4

LUC DF2805
Brzdový kotúč - zadný

(Ø 232 mm) - plný
22,80

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

LUC DF4027
Brzdový kotúč - predný

(Ø 288mm) - vetraný
44,50

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

LUC GDB1357 Brzdové dostičky - predné 31,90

Octavia (1Z3) 2.0TDI 16V/Octavia Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V LUC GDB1550
Brzdové doštičky - predné,

skosené, čidlo
49,90

Octavia (1Z3) 1.4, 1.6, 1.6FSI, 1.9TDI, 2.0 TDI 16V, Octavia Combi (1Z5) 1.6, 1.6FSI, 2.0 FSI, 
2.0 FSI, 2.0 FSI 4x4, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4x4, 2.0 TDI16V

LUC GDB1622
Brzdové doštičky -skosené

bez čidla
36,60

Fabia (6Y2) 2.0, 1.9TDI, 1.9 TDI RS/Fabia Sedan (6Y3) 2.0, 1.9TDI/Fabia Combi (6Y5) LUC GDB1475 Brzdové doštičky - zadné 32,50

Octavia (1U2) 1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.9 SDI, 1.9TDI/Octavia Combi (1U5) 1.4 16V, 1.6, 1.9 SDI, 1.9TDI, 1.9TDI 4x4 LUC DB4262 Brzdový bubon 230 mm 54,90

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

LUC DB4299 Brzdový bubon 200mm 34,40

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

LUC BWD113A
Brzdový valček - ľavý/

pravý
(Ø 19 mm, hliník) 

15,80

Octavia (1U2) 1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.9 SDI, 1.9TDI / Octavia Combi (1U5) 1.4 16V, 1.6, 1.9SDI, 1.9TDI, 1.9TDI 
4x4

LUC GS8639
Brzdové čeľuste - zadné

L/P(Ø 230 mm) 
34,40

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

LUC GS8526
Brzdové čeľuste - zadné

(Ø 200 mm) 
21,90

Uvedené ceny sú maloobchodné ceny v EUR bez DPH. Zmena cien vyhradená.
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Brzdové komponenty sú istotne jednou z najdôležitejších súčastí, 
ktoré môžeme v automobile nájsť. Z hľadiska bezpečnosti sa preto 
odporúča použitie jedine vysoko kvalitných produktov. V opač-
nom prípade je ohrozená ako už spomenutá bezpečnosť, tak aj 
životnosť a funkčnosť ostatných súčastí vozidla. 
V tomto predajnom tipe môžete nájsť brzdové komponenty vý-
robcu TRW Automotive pre automobily značky ŠKODA. Autodiely 
TRW nie sú na aftermarketovom trhu žiadnym nováčikom a znesú 
všetky najprísnejšie kritéria. Všetky náhradné diely výrobcu TRW sú 
testované, a to až na limitné hodnoty.
Kúpou nielen brzdových komponentov značky TRW získavate 
diely, ktoré sú charakteristické vysokou kvalitou použitých ma-
teriálov, dlhou životnosťou a vynikajúcim pomerom cena / 
výkon.   
Pre viac informácií neváhajte kontaktovať vašu najbližšiu 
pobočku Inter Cars.

Výber z ponuky brzdových komponentov TRW Automotive pre automobily ŠKODA
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Kúpou nielen brzdových komponentov značky TRW získavate 
diely, ktoré sú charakteristické vysokou kvalitou použitých ma-
teriálov, dlhou životnosťou a vynikajúcim pomerom cena / 

Michal Peterka
produktový manažer

Žací traktor vybavený výkonným 
štvortaktným motorom Briggs & Stratton

• Robustný jednonožový žací kruh z oce¾ového plechu
• Elektrický štartér na pohodlné štartovanie motora
• Mechanická manuálna prevodovka so spätným chodom
• Mechanická spojka žacieho mechanizmu

Benzínová kosaèka s pojazdom

Benzínová kosaèka + Krovinorez + Motorová píla

Benzínová kosaèka + Krovinorez

CENA
è.3

Február - Marec - Apríl

Ve¾ká jarná akcia s Inter Cars!
Nepokosíme Vám trávnik, nevysekáme krovie, 

  ale stroje ktoré Vám dáme, Vám s tým znaène pomôžu!

Postaráme sa o Vašu záhradu!

CENA
è.1

Benzínová motorová píla triedy „profi“ pre rezanie priemerov od 20 do 40 cm
Obsah: 45,6 cm3 • Výkon: 2,6 kW (3,5 PS) • Palivová nádrž - objem: 0,47 litra 
• Olejová nádrž (na reťaz) - objem: 0,27 litra • Dåžka lišty: 38 cm • Palivová zmes 
(benzín bezolovnatý so špeciálnym olejom Dolmar pre dvojtaktné motory) 
v pomere: 1 : 50 • Hmotnosť: 5,1 kg • Model reťaze: 686 • Delenie reťaze: 0,325“

• 4-taktný motorový krovinorez vybavený priamym hriade¾om a držadlom v tvare „U“
• Výkon: 1,07 kW (1,5 KS)
• Obsah: 33,5 cm3
• Nádrž na benzín: 0,65 litra
• Hmotnosť (bez žacieho nástroja): 7,1 kg
• Štandardne dodávaný žací nástroj: 3-zubý žací nôž

Šírka záberu: 46 cm • Typ motora: Briggs&Stratton 675 Ready Start 
• Šasi: oce¾ • Uloženie kolies: gulièkové ložisko • Nastavenie výšky 
kosenia: 20 - 75 mm • Pohon kolies: 3-stupòový pohon • Priemer 
kolies - predné/zadné (cm): 178/203 mm • Systém štartovania: lankom
Objem koša: 60 litrov • Hmotnosť: 35,0 kg • Ideálna pre trávnatú 
plochu do: 1.800 m2 • Technológia kosenia: 4Cut
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