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Vážení obchodní přátelé,

vítejte na stránkách našeho, a snad se ni-

kdo neurazí, když napíši i vašeho časopisu 

IC Journal. Myslím, že téměř 5 roků, kdy IC 

Journal vychází a přináší informace z dění 

v naší společnosti, informuje o zajímavých 

akcích a také poskytuje prostor vám, našim 

zákazníkům, zaslouží si určitě výraz periodi-

kum společné. Co říkáte?

A když už jsme u krátkého ohlédnutí do minu-

losti, položím vám jednu prostou otázku. 

Jak dlouho vám automobily s logem Inter Cars 

zaváží zboží do vašich servisů a prodejen?

Hádáte přesně. V Čechách to letos budou

4 roky a na Slovensku 3 roky. Přesněji, společnost 

Inter Cars Česká republika byla založena 2. červ-

na 2004, slovenská kolegyně je o 1 rok mladší. 

Pár statistických údajů o IC CZ, aneb 5 let 

vývoje:

– 12 poboček + 1 distribuční centrum

– 25 smluvních distribučních partnerů

– 110 členů VIP Clubu Inter Cars

–  více než 4 000 kupujících zákazníků, o kte-

ré se stará cca 220 zaměstnanců

–  portfolio 450 výrobců, z toho 20 prémio-

vých na evropské vozy a 20 na asijské vozy

Takto bych mohl pokračovat dál, ale nebylo 

by to zase tak zajímavé, nicméně je to jen 

stručný výběr toho, co se za těch necelých 

5 roků podařilo. 

A čas opravdu letí neuvěřitelnou rychlostí 

a otázkou je, co nám přinese blízká budouc-

nost. Mění se kolem nás nejen náš obchod, 

ale také lidé, kteří přicházejí a odcházejí, 

mění se i ekonomické prostředí, ve kterém 

podnikáme. 

A opět čas ukáže, jak hluboké dno ekono-

mické recese bude a kdo z fi rem bude mít 

sílu se z něho dostat dál. V předchozích 

vydáních IC Journalu jsem naznačoval, že 

bude velmi důležité najít si klíčového part-

nera, který v kritických dobách vašemu pod-

nikání pomůže. 

I v tomto čísle svoji nabídku užší spolupráce 

opakuji, protože vím, že skupina Inter Cars 

Group je na tuto dobu připravena nejen co se 

týče portfolia zboží, ale hlavně fi nanční stability, 

která bude v časech budoucích velmi klíčová.

A protože v úvodu jsem zmiňoval významné 

jubileum naší společnosti, rozhodli jsme se 

Vám, našim zákazníkům, připravit malý dá-

rek jako poděkování za vaši spolupráci a čas-

tokrát za velkou trpělivost, kterou s námi 

máte, protože ne vše je vždy 100%. Zalistujte 

stránkami tohoto čísla a najděte toto malé 

překvapení (malá nápověda: 3 x 3).

V tomto vydání najdete jistě mnoho zajíma-

vostí, produktových akcí, novinek v sorti-

mentu, nových služeb, avšak jednu kampaň 

zmíním, neboť je velmi netradiční. Je tu léto 

a přibližně 1 milion našich spoluobčanů se 

vydá na Istrii, na chorvatské pláže. Aby kom-

fort byl maximální a celý pobyt proběhl bez 

komplikací, připravili jsme ve spolupráci 

s našimi kolegy z Inter Cars Chorvatsko asi-

stenční službu, která v našem rodném jazy-

ce pomůže řešit případný problém s vozem 

a pomůže zajistit odtah a opravu v předem 

vybraných servisních místech. 

Věříme, že tito lidé budou vnímat Inter Cars i po 

návratu z dovolené jako subjekt, který umí po-

skytovat široké služby. Nechme se překvapit.

Krásné, úspěšné a pokud možno pohodo-

vé letní období vám přeje za celý Inter Cars 

tým  

 

Martin Havlík

výkonný ředitel 
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V letných mesiacoch myslíme na Vašu bezpečnos�!!!
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august september

nakúpte v júli a auguste
spojky 
za 1 500 Eur
a získajte prípravok na ich 
montáž, alebo bluetooth 
handsfree sadu PARROT s 
dispejom!

3 laclové montérky

nakúpte v auguste
ložiská a náboje kolies 
za 400 Eur
a získajte autolekárničku a 
hasiaci prístroj alebo 
3 x montérky!

Náradie pre 
montáž spojok

Handsfree 
sada Parrot

Hasiaci 
prístroj...

...a autolékárnička

nakúpte v septembri 
remene a kladky 
za 660 Eur
a získajte Alkohol tester AL 
7000 alebo náradie z ponuky 
IC v hodnote 66 Eur s DPH!

Alkohol
tester

Podmienkou získania uvedeného darčeka je zakúpenie sortimentu uvedených značiek minimálne v danej hodnote bez DPH a v uvedenom termíne. Každý zákazník má pri splnení podmienok akcie nárok iba na jeden bonus, ktorý mu bude odovzdaný 
po ukončení a vyhodnotení akcie. Právo na zmeny je vyhradené. Akcia sa nevz�ahuje na zákazníkov, ktorí majú na tieto produkty uzavreté špeciálne podmienky. Viac informácií o tejto akcii obdržíte na ktorejko�vek pobočke Inter Cars.
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První společnou akcí zaměstnanců Inter 

Cars s dětmi ze Strážnice v tomto roce byla 

velikonoční návštěva Domůvku o víkendu

4.–5. dubna 2009. Při této příležitosti nemohl 

samozřejmě chybět tradiční fotbalový zápas 

děti versus dospěláci, na který se už všichni 

předem moc těšili. A protože se ve stejném 

termínu konala v místním skanzenu veliko-

noční akce s názvem „Fašanky, fašanky, Velká 

noc ide,“ zavítali jsme i tam.

Další informace o našem výletě za dětmi 

z dětského domova a výsledek fotbalového 

utkání se dočtete na straně 30. 

Na přelomu března a dubna, konkrétně 24. března až 

4. dubna, se uskutečnila další z exotických výprav pro 

naše top zákazníky. Tentokrát měli členové VIP Clu-

bu Inter Cars z Česka a Slovenska možnost navštívit 

africkou Keňu s jejími působivými scenériemi a safari 

plným divokých a volně žijících zvířat nám známých 

jen ze zoologických zahrad.

Zajímavou reportáž, popisující přípravy, cestu a zá-

žitky z jednotlivých míst, jako například Mombasy, 

již zmiňovaného safari nebo masajské vesnice, vám 

přinášíme na stranách 12 a 13. Zároveň zde zjistí-

te i význam některých, v Keni nejčastěji užívaných, 

slov, jako například Hakuna matata nebo Jambo 

Jambo.

Třetí letošní akcí VIP Clubu Inter Cars byl květ-

nový zájezd do egyptské Hurghady. V polovi-

ně května odletěla skupina členů VIP Clubu 

Inter Cars, čítající rekordních 102 členů, vstříc 

novým zážitkům a hlavně slunečným dnům. 

Každý z účastníků si mohl vybrat, zda zůstane 

celý týden v komplexu hotelu „Arabella Azur 

Resort“ a bude využívat služeb ALL INCLUSI-

VE, nebo se zúčastní některého z výletů. Na 

výběr byly výlety do Káhiry a Luxoru, návštěva 

beduínské vesnice, plavba na lodi spojená se 

šnorchlováním, plavba na speciální lodi s pro-

skleným podpalubím atd.

 Více se o vydařeném zájezdu do Egypta do-

čtete na stranách 10 a 11.

Na poslední čtvrtletí roku 2008, tedy říjen 

až listopad, vyhlásila společnost Bosch pro 

všechny své obchodní partnery soutěž pod 

názvem „Bosch Challenge 2008“. Kritéria této 

soutěže byla jednoduchá: dosáhnout co nej-

většího obratu v sortimentu Bosch. Odmě-

nou byl víkend v Dětenicích s hrami, zábavou 

a pohoštěním. V tomto zápolení byla v rámci 

Inter Cars Česká republika nejúspěšnější po-

bočka Inter Cars Brno, a tak měli všichni za-

městnanci této pobočky možnost, zúčastnit 

se ve dnech 25.–26. dubna 2009 této akce.

Akce se konala přímo v areálu Dětenického 

zámku, jehož prohlídka byla také jedním 

z bodů zajímavého programu. Po prohlíd-

ce měli zaměstnanci pobočky IC Brno pří-

ležitost vyzkoušet si v zámecké zahradě ve 

francouzském stylu, různé hry, jako např. ku-

želky s koulí těžkou jako medicinbal, jízdu na 

trakaři po překážkové dráze a na závěr oblé-

kání do dobového brnění. Následovala ná-

vštěva starobylého pivovaru. Na závěr přišel 

zlatý hřeb programu, a to slavnostní večeře 

ve středověkém stylu ve známé a populár-

ní Dětenické krčmě, kde nechyběla „drsná“ 

dobová obsluha a tanečnice tančící přímo 

na stolech. Podtrženo a sečteno, Brňáci si to 

užili a prožili určitě příjemný víkend.

Velikonoce s IC Family

VIP Club Inter Cars 2008 – Keňa

VIP Club Inter Cars 2008 – Egypt

Bosch Challenge 2008 – Dětenice
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Alkohol tester = bezpečná jízda
V nabídce Inter Cars můžete nyní nalézt alkohol testery. Z naší nabídky bychom vám rádi představili alkohol testery AL9000 a AL7000, 

které splňují veškerá očekávání a požadavky na profesionální alkohol tester a je možné je využít všude tam, kde je potřeba provést 

prevenci užití alkoholu, případně zjistit jeho zbytkovou hladinu. 

objednací číslo: AL9000

– kompaktní, přesný, spolehlivý, elegantně vypadající a snadno ovladatelný

– vysoká přesnost a velký rozsah měření 0,0–4,0 promile

– rychlé zahřátí senzoru a krátká doba regenerace

– počítadlo provedených měření

– kontrola množství vdechnutého vzduchu

– připojení přes USB k počítači

– záznam naměřených hodnot do PC – pokud je připojen USB kabel 

– software nespolupracuje s Windows Vista

– životnost baterie až 500 měření

– čas přípravy k měření – 20 s

– čas reakce – 5 s

– doba regenerace – 15 s

objednací číslo: AL7000

– kompaktní, přesný, spolehlivý, elegantně vypadající a snadno ovladatelný 

– vysoká přesnost (1/100) 

– velký rozsah měření 0,0–4,0 promile 

– počítadlo provedených měření

– kontrola množství vdechnutého vzduchu 

– uživatelsky vyměnitelné čidlo 

– možnost napájení CAR adaptérem

– životnost baterie až 200 měření

– čas přípravy k měření – 20 s

– čas reakce – 4 s

K představeným alkohol testerům je možné doobjednat vyměnitelné náustky (objednací číslo: UST…). V naší nabídce dále naleznete další 

typy alkohol testerů pro domácí, fi remní a poloprofesionální využití pod objednacími čísly: AL2500X, AL6000 LITE, AL 6000 PRESTIGE.

Zapalovací svíčky – BERU Ultra X Titan
Nové zapalovací svíčky BERU s titanovou technologií můžete nově nalézt v sortimentu Inter 

Cars. Díky větší intenzitě jiskry umožňují lepší a efektivnější spalování i při vysokých tlacích 

v prostoru, kde dochází ke spalování. Čím větší tlak v prostoru spalování, tím musí mít jiskra 

větší sílu. BERU zapalovací svíčky Ultra X Titan kombinují vysokou odolnost proti pálení nikl-

titanové slitiny, řešení centrální elektrody spolu s novými trendy vývoje. Tato kombinace 

zaručuje nejvyšší bezpečnost zapalování, vysoký výkon, úsporu paliva a snížení množství 

škodlivých emisí. 

15 typů zapalovacích svíček pokrývá 90 % potřeb trhu. Kromě tohoto širokého sortimentní-

ho rozpětí je u těchto svíček prodloužen garantovaný servisní interval výměny až na 60 tis. 

km, což významně snižuje další náklady spojené se servisem vozidla.

Rozvodové sady HEPU
Další novinkou, kterou nyní naleznete v nabídce Inter Cars, jsou rozvodové sady (řemen + kladky + vodní 

pumpa) předního německého výrobce vodních pump a příslušenství – HEPU. Stávající nabídku, kterou do-

posud tvořily pouze vodní pumpy, jsme doplnili o téměř 150 kitů. Více informací se dočtete na straně 44.

cena: 4 650 Kč bez DPH
 (179 € bez DPH)

cena: 2 100 Kč bez DPH
 (81 € bez DPH)
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Jak mohu začít jednoduše
víc vydělávat?

Začnu používat k vyhledávání zboží IC_Katalog
Uspokojím tak zákazníky všech cenových kategorií a nenechám žádného zákazníka odejít bez zakáz-
ky, tím zvýším své tržby. Hledáním v jednom katalogu ušetřím čas a tedy i peníze.

Pro tvorbu zakázkových listů budu používat IC_Katalog
Ušetřím čas při tvorbě zakázkového listu, protože ve stejném software mám i kompletní databázi 
dílů a cen. Ušetřím čas při tvorbě objednávky ze zakázkového listu, protože ve stejném software 
mám i modul objednávání. Ušetřím peníze za software pro tvorbu zakázkových listů. Zvýším image 
svého servisu.

Pro tvorbu objednávek a jejich odeslání k dodavateli budu používat 
IC_Katalog
Ušetřím peníze za telefon, případně fax. Ušetřím peníze i čas, který musím trávit čekáním, než mi 
u jiných dodavatelů zvednou telefon.

Díly různých značek, které nakupuji od více dodavatelů, začnu naku-
povat v Inter Cars
Většinu značek známých na trhu najdu v nabídce Inter Cars. Vyhledáváním zboží, zaměnitelností, 
cen a dostupností v jednom katalogu (IC_Katalog) výrazně zrychlím tempo obsluhy a ušetřím tím 
hodně času.Tak začnu na jednom místě realizovat větší obrat, než jsem dosud realizoval u více do-
davatelů. Tím získám mnohem zajímavější rabatové podmínky.

Pro zjišťování cen, zaměnitelností a on-line dostupnosti na skladech 
budu používat IC_Katalog
Ušetřím peníze za telefon a budu mít přitom on-line přístup do systému Inter Cars. Ušetřím peníze 
i čas, který musím trávit čekáním, než mi u jiných dodavatelů zvednou telefon.

A tak se stanu členem VIP Clubu Inter Cars:
Tím získám možnost zúčastnit se:

o Zájezdu do exotického Vietnamu

o Poznávacího zájezdu do Egypta s plavbou po Nilu

o Lyžování v Alpách

o Překvapení
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Už štvrtý rok máte možnosť s nami na-

vštíviť zaujímavé miesta, vyskúšať zau-

jímavé aktivity a zažiť veľa zábavy. Vo 

chvíli, keď budete čítať tieto riadky, boli 

naši VIP zákazníci na exotickej a zároveň 

aj trochu dobrodružnej dovolenke v afric-

kej Keni. V polovici mája bola ďalšia akcia 

VIP, tentokrát relaxačný pobyt v Egypte 

s množstvom pamiatok,  potápania, od-

dychu, skrátka pohody. Tak aby ste aj Vy, 

ktorí ešte nie ste členmi VIP Clubu Inter 

Cars, mali možnosť vyskúšať niektorý 

z pripravovaných bonusov a zažiť skvelú 

atmosféru týchto oddychových akcií, pri-

pravili sme si pre Vás malú rekapituláciu 

toho, čo Vás čaká a určite neminie, pokiaľ 

splníte podmienky VIP Clubu Inter Cars 

2009.

Aj naďalej zostávame verní ponuke relaxač-

ných, zaujímavých a adrenalínových aktivít 

i pobytov. Členstvom v našom vernostnom 

programe sa tak môžete vydať do vzdia-

leného exotického Vietnamu, zúčastniť sa 

poznávacieho zájazdu do známeho Egypta, 

doplneného okrem iného aj o plavbu po 

Níle. Ku každému ročníku VIP Clubu Inter 

Cars neodmysliteľne patrí dnes už tradičné 

lyžovanie v Alpách. 

Aby ste sa stali členmi VIP Clubu Inter Cars 

2009, stačí získať jednu z nižšie uvedených 

členských VIP kariet. Základnú VIP kartu, kto-

rú môžete získať, je karta bronzová. Pokiaľ 

získate kartu vyššej hodnoty, získavate zaují-

mavejší balík bonusov, prípadne vyšší počet 

miest na danej akcii, atď.

Hodnota VIP karty počet bodov potrebný 

na jej zisk

Bronzová 9 000

Strieborná 18 000

Zlatá  26 000

Platinová 35 000

Body sa Vám pripisujú automaticky za kaž-

dú realizovanú obchodnú operáciu, tzn. 

produkty objednané, zakúpené a zaplatené 

v cenách bez DPH od spoločnosti Inter Cars. 

Tieto body získavate za každý nákup, ktorý 

uskutočníte v spoločnosti Inter Cars v obdo-

bí od 01/01/2009 - 31/12/2009:

za nákup dielov pre osobné automobily - 

každých  3,32 € = 1 bod

za nákup dielov pre nákladné automobily - 

každých   6,64 € = 1 bod

Čo je pre Vás konkrétne pripravené?

1. 8-dňový pobyt v exotickom Vietname 

– september 2010

Vietnam - táto podstatne hornatá zem dlhá 

2 000 km leží na východnom pobreží polos-

trova Zadná India, je bohatá ako na kultúr-

ne, tak na prírodné bohatstvo a na svoje si 

prídu aj milovníci športu. Vo Vietname je 

veľa krásnych miest, za ktorými sa oplatí vy-

brať. Plavba po zátoke Halong Bay, návšteva 

horského mestečka Sapa či Da Lat, kde je 

možné vidieť plávajúce domy na jazere La 

Nga s vodopádom Lien Knuong. Jednou 

z prekrásnych pamiatok je cisársky palác so 

zakázaným mestom Hue, hrobky dynastie 

Nguyen a mauzólea na Parfémovej rieke. 

Moderné mesta ako sú Hanoi alebo Saigon 

(Ho Či Minovo mesto) s množstvom pa-

miatok a kúzelných zákutí. Pre odpočinok 

a kúpanie sú ideálne pláže juhočínskeho 

mora s letoviskami Nha Trang a Phan Tiet 

s dlhými piesočnatými plážami s kokosový-

mi palmami, vhodné i na potápanie alebo 

k ďalším vodným športom. Veľmi zaujímavá 

je aj plavba po korálových ostrovoch Mieu, 

Tam a Mun alebo typická plavba lodí po ka-

náloch v delte Mekongu.

2. 8-dňový poznávací zájazd do Egypta 

s plavbou po Níle – apríl - máj 2010

Egypt - zem faraónov a pyramíd s tisícroč-

nou históriou, ležiaca na rozmedzí Afriky 

a Arabského polostrova. Táto zem patrí me-

dzi najpopulárnejšie turistické destinácie. 

Tentokrát sme pre Vás pripravili poznávací 

zájazd, v rámci ktorého Vás bude čakať po-

byt v Káhire s prehliadkou egyptologického 

múzea, pyramíd v Gize, Sfi ngy, papyrusové-

ho inštitútu a parfumérie, návšteva Citadely 

a Alabastrovej mešity. Po nočnom prejazde 

pohodlným vlakom do Luxoru sa nalodíte 

na luxusnú loď na Níle a potom navštívite 

chrámy v Luxore a v Karnaku. Ďalší deň si po-

zriete chrám kráľovnej Hatšepsovet, Údolie 

kráľov, Memnonove kolosy a Alabastrové di-

elne. Poobede plavba do Edfu s prehliadkou 

miestneho chrámu. Nasledujúci deň plavba 

do Kom Ombo s miestnym chrámom a po-

tom ďalej do Philae. 6. deň po raňajkách 

Vás bude čakať prehliadka chrámu v Philae, 

obed a plavba do Asuánu a individuálne 

voľno s možnosťou výletu do núbijského 

múzea a do núbijskej dediny. Siedmy deň je 

plánovaný dostatok priestoru na poznáva-

nie Asuánu poprípade fakultatívny výlet do 

Abu Simbel, potom vylodenie, obed a v po-

poludňajších hodinách transfer klimatizo-

vaným autobusom späť do Hurghady, kde 

máte možnosť individuálneho predĺženia si 

pobytu o zodpovedajúci počet dní pri mori 

vo vybranom hoteli.

3. Lyžovanie v Alpách – január 2010

Skvele upravené zjazdovky od tých športo-

vých cez ľahšie svahy pre celú rodinu až po 

náročné freeridové trasy v najznámejších 

strediskách rakúskych Álp v oblasti Ski Ama-

dé. Všetko doplnené modernými lanovkami. 

Na odpočinok a zábavu sú bazény, sauny, 

bowling, alebo nočné lyžovanie a sánkova-

nie.

Ako člen VIP Clubu Inter Cars 2009 mô-

žete získať celý rad ďalších výhod, napr. 

prednostné právo účasti pri návštevách 

výrobných závodov, na školeniach a na 

iných akciách usporiadaných spoločnos-

ťou Inter Cars Slovenská republika s.r.o.

Užívajte si život s nami!
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Máme za sebou první polovinu roku, do 

kterého většina z nás vstupovala s vel-

kým otazníkem, někteří s velkými oba-

vami. V minulém čísle jsme prezentovali 

naše odhady budoucího vývoje a plány 

Jižní skupiny Inter Cars (IC South), která 

zahrnuje Českou republiku, Slovensko, 

Maďarsko, Rumunsko a Chorvatsko.

Pojďme se nyní podívat, jak se naše od-

hady naplnily a jak se nám v rámci jižní 

Evropy dařilo realizovat naše plány.

Situace na všech trzích IC South se vyvíjela 

přesně podle našich odhadů a více méně 

totožně. Řada velkých konkurentů se čím dál 

více dostávala do fi nančních potíží, realizo-

vala měsíc za měsícem ztrátu, a musela při-

stoupit k výrazným, mnohdy až drastickým, 

úsporným opatřením. Zavírání poboček, 

omezování závozů, stop stav na většinu no-

vých projektů, propouštění personálu a pro-

blémy s dostupností zboží, způsobené ne-

schopností platit dodavatelům. Tento proces 

byl u řady konkurentů spuštěn již v průběhu 

ledna a února, kdy byla poptávka po náhrad-

ních dílech celkově slabší. Nicméně v průbě-

hu března a dubna jsme zaznamenali zásad-

ní obrat a silný nárůst poptávky. Ten pak byl 

v našem případě ještě umocněn faktem, že 

tato drastická úsporná opatření konkurence 

uvolnila poměrně zajímavý prostor na trhu, 

který jsme se snažili maximálně využít.

Jak jsme již avizovali v minulém čísle, sou-

časnou situaci považujeme za velkou výzvu 

a příležitost, a proto jsme se rozhodli uplatnit 

naprosto odlišnou strategii. Tou byl masivní 

nábor odborníků, kteří byli v rámci úspor-

ných opatření nuceni opustit konkurenční 

fi rmy, další investice do infrastruktury, po-

kračující expanze pobočkové sítě a spuštění 

řady nových projektů s využitím zkušeností 

právě oněch nově 

rekrutovaných od-

borníků.

Je jistě ještě před-

časné hodnotit, zda 

tato strategie byla zvolena 

a realizována správně, nicmé-

ně výsledky za 1 pololetí roku 2009 

naznačují, že ano. Celá skupina Inter Cars 

zrealizovala nárůst obratu na úrovni 35 %. 

Jižní skupina (IC South) pak dosáhla nárůstu 

na úrovni 45 % v porovnání s tím samým ob-

dobím roku 2008. Speciálním fenoménem 

se stalo Rumunsko, kde se nám podařilo již 

v únoru dosáhnout černých čísel, tzn. zrea-

lizovat zisk, a to pouhé čtyři měsíce po ote-

vření první pobočky. V průběhu první polo-

viny roku se nám podařilo vygenerovat čísla 

pohybující se na úrovni 170 % rozpočtu. 

V průběhu prvního pololetí jsme otevřeli

2 nové pobočky v České republice, 2 na 

Slovensku, 3 v Maďarsku, 2 v Rumunsku

a 1 v Chorvatsku. Další expanze pobočkové 

sítě pak bude pokračovat i ve druhé polovi-

ně roku 2009.

Od 15. června jsou dodávky zboží pro po-

bočky IC South nasměrovány na nově 

otevřený HUB v Myslowicích, který svou 

rozlohou a počtem naskladněných pozic 

bude v krátké době tvořit zrcadlovou kopii 

centrálního skladu ve Varšavě a stane se tak 

centrálním skladem pro celou jižní větev. Po 

odladění a stabilizaci tak dojde k výraznému 

zrychlení dodávek zboží do všech poboček 

zemí IC South, což umožní další expanzi i do 

vzdálenějších regionů.

V současné době dokončujeme přípravy na 

implementaci nového ERP systému v Ma-

ďarsku, kterým bude již v ostatních zemích 

osvědčený Navision Attain, a zároveň připra-

vujeme spuštění nového centrálního skladu 

v Zagrebu, který bude zásobovat země bý-

valé Ju-

goslávie.

Status mezinárodní fi rmy působící na více 

východoevropských trzích nám umožňuje 

realizovat i zajímavé projekty na poli mezi-

národního marketingu, využívající vzájemné 

propojení dceřinných společností v rámci 

IC Group. Příkladem takového projektu je 

kampaň nabízející asistenční služby na ce-

lém území Chorvatska pro české a sloven-

ské motoristy, cestující zde v období letních 

prázdnin. Více podrobností o tomto projek-

tu se dočtete na stránkách tohoto vydání IC 

Journalu.

Jak jsme již avizovali v předchozím čísle, rok 

2009 je a bude rokem velkých změn. Řada 

konkurentů výrazně oslabí, někteří defi nitiv-

ně ukončí svou činnost nebo budou nuceni 

své aktivity prodat těm fi rmám, které uměly 

hospodařit lépe, a fi nanční krize tak nemá na 

jejich aktivity fatální dopad.

Pro naši společnost je vývoj prvního pololetí 

více než pozitivní. Finanční situace je stabilní, 

dostatek fi nančních prostředků nám umož-

ňuje realizovat plánované projekty, posilo-

vat personální zázemí o zkušené odborníky 

a pokračovat v další expanzi a tím výrazně 

posilovat naši pozici na trhu na úkor fi nanční 

krizí oslabených konkurentů. Odhadujeme, 

že turbulence na trzích IC South budou i na-

dále pokračovat, a naším primárním cílem 

bude maximálně jich využít v náš prospěch. 

V příštím vydání se budeme moci podívat na 

to, jak jsme se tohoto úkolu zhostili.

První polovinaPrvní polovina
roku v IC Southroku v IC South

Nové distribuční centrum v polských Myslowitzích
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Vážení čitatelia a obchodní partneri,
dovoľte, aby sme Vás v stručnosti informovali o chystanej veľkej letnej kampani. Na jej príprave niekoľko mesiacov spolupracovali Inter Cars 

Česká republika, Slovensko a Chorvátsko. Čo je vlastne obsahom tejto veľkej letnej akcie? Asi je zbytočné zdôrazňovať, že každý rok sa po-

merne veľká časť obyvateľstva Českej republiky (cca 1 milión turistov) a Slovenska (cca 0,5 milióna turistov) presúva na Jadran do Chorvátska 

a samozrejme ako inak než automobilom. S tým súvisí i zvýšené riziko kolízií, porúch, prípadne iných nepríjemností spojených s dopravou. 

Z tohto dôvodu sme sa rozhodli spríjemniť a urýchliť riešenie takýchto situácií non-stop asistenčnou službou IC-Assistance. Na našich linkách 

pre CZ: +420 725 141 726 a pre SK: +421 940 440 940, budú v období júla a augusta, 24 hodín denne k dispozícii skúsení operátori, ktorí

klientom v ich rodnom jazyku sprostredkujú pomoc v našich zmluvných partnerských servisoch po celom pobreží Jadranského mora. U 

týchto partnerov je zaistená nepretržitá odťahová služba, servis a zaručené prednostné riešenie problémov našich klientov. 

S našimi letákmi a reklamou sa stretnete na turisticky najexponovanejších príjazdoch a miestach v Chorvátsku. Cieľom tejto akcie je pre-

dovšetkým pomôcť našim zákazníkom, ponúknuť im službu, ktorú v tomto rozsahu zatiaľ nikto neposkytol, a zároveň prezentovať medziná-

rodnú silu skupiny Inter Cars. 

Podmienky
V prípade poruchy Vášho automobilu volajte od 1.7. do 31.8. non-stop linku Inter Cars, na ktorej Vám naši operátori v spolupráci s našimi 

chorvátskymi partnermi zaistia odbornú pomoc. Cena hovoru je rovnaká ako bežné volanie z Chorvátska do SR/ČR a riadi sa tarifou Vášho 

operátora.

Táto služba ponúka jednu z možných alternatív pomoci a v súvislosti s ňou nevzniká žiadny právny nárok. 
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V tomto vydaní časopisu IC Journal by 

sme vám radi predstavili najmladšiu 

pobočku spoločnosti Inter Cars Sloven-

ská republika s.r.o.. Tentokrát na severe 

Slovenska, v Ružomberku. Je to v poradí 

jedenásta pobočka a nachádza sa na Bys-

trickej ceste 5116. 

Zákazníci majú k dispozícii sklad s rozlohou 

400 m2 a so zásobou viac ako 8 000 položiek 

od všetkých výrobcov z ponuky Inter Cars. 

Vďaka prepracovanej logistike vieme zabez-

pečiť do 12 hodín od objednania ďalších 

cca 800 000 položiek z najväčšieho skladu 

v strednej a východnej Európe, ktorý sa na-

chádza vo Varšave. Vieme zabezpečiť širokú 

ponuku náhradných dielov pre osobné au-

tomobily všetkých európskych, japonských 

a kórejských značiek, náhradné diely pre 

nákladné automobily, samotné návesy, diely 

pre motocykle, množstvo doplnkov, príslu-

šenstva, dielenské vybavenie a diagnostiku. 

Môžeme hovoriť o bezkonkurenčnej po-

nuke na našom trhu. V regiónoch Oravy a 

Liptova získavame stále viac verných zákaz-

níkov šírkou sotimentu, kvalitnými  službami 

a logistikou. Otvorením novej pobočky sa 

chceme ešte viac priblížiť k zákazníkom a 

posilniť služby. Máme na mysli hlavne rých-

lejšie doručiť tovar na miesta, kde to bolo 

z Banskej Bystrice komplikované. Už po pr-

vom mesiaci od otvorenia prevádzky sme sa 

presvedčili o správnosti nášho rozhodnutia  

a boli sme nútení rozšíriť vozový park a tiež 

posilniť personál. Podarilo sa nám zjednotiť 

team skúsených, odborne zdatných a ochot-

ných ľudí, aby čo najlepšie obslúžili našich 

zákazníkov. Chod predajne zabezpečuje Mi-

roslav „Imro“ Hudák a Ľuboš Bukový. Na pozí-

cii obchodného zástupcu v regióne pracuje 

Roman Hradecký. Výhodou pre zákazníkov 

z blízkeho okolia je možnosť osobného od-

beru v pracovné dni od 8.00 do 17.30 hod. 

a v sobotu od 8.00 do 12.00 hod. Pobočka 

bude intenzívne spolupracovať s pobočkou 

v Banskej Bystrici v oblasti skladových zásob, 

logistiky a poradenstva. Veríme, že otvore-

nie pobočky v Ružomberku bude prínosom 

k zvýšeniu vašej prosperity ako aj zvýšeniu 

spokojnosti konečného zákazníka - motoris-

tu. Srdečne vás týmto pozývame na návšte-

vu našej najmladšej pobočky v Ružoberku.

Kontakt:

Inter Cars Ružomberok 

Bystrická cesta 5116

034 01 Ružomberok 

Tel.: 044/32 60 222 

Mobil: 0917 23 00 00 

Tax.: 044/32 60 229 

E-mail: ruzomberok@intercars.sk

Elena Moravcová
manažér pobočky

Miroslav Imro Hudák
vedúci predajne

Ján Lajčák
rozvoz

Ľubomír Mihula
rozvoz

Roman Hradecký
obchodný zástupca

Luboš Bukový
predaj

Ján Koltunov
rozvoz

David Šooš
skladník
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Inter Cars pro vás otevřel dvě nové poboč-

ky na Vysočině.

Rádi bychom vám je teď ve stručnosti 

představili a alespoň v krátkosti nastínili 

jejich nabídku. Otevření těchto dvou no-

vých prodejně-distribučních míst právě 

na Vysočině se nabízelo již dlouhou dobu 

hned z několika důvodů. Prvním z nich 

bylo velmi snadné napojení nových po-

boček k páteřní logistické síti Inter Cars 

a druhým, neméně podstatným, bylo 

zejména rozšíření naší působnosti právě 

do oblasti Vysočiny, kde jsme dosud byli 

zastoupeni pouze prostřednictvím distri-

bučních partnerů.

První pobočka začala své působení v kraj-

ském městě Jihlava již začátkem roku 2009. 

Na skladové ploše cca 300m2 na vás čeká 

více než 6 500 nejběžnějších referencí k oka-

mžitému odběru a 4členný tým vyškolených 

pracovníků, kteří se na vás velmi těší. Po-

bočka Jihlava samozřejmě disponuje vlastní 

logistikou směrem k vám, zákazníkům, která 

pravidelně obsluhuje oblasti Jihlavy, Havlíč-

kova Brodu, Humpolce, Pelhřimova a jejich 

okolí.

Druhá z poboček je o něco málo mladší 

a svou historii začala psát ve Velkém Meziříčí 

teprve v dubnu 2009. I na této pobočce je 

pro vás připraveno více než 6 500 nejběžněj-

ších referencí k okamžitému odběru, skla-

dová plocha větší než 500m2 a samozřejmě 

velmi profesionální  5-tičlenný tým odbor-

níků připravených vám kdykoliv ochotně 

poradit. Závozové trasy této pobočky jsou 

nastaveny opačným směrem, než je tomu 

u pobočky Jihlava, tak aby se tyto trasy vzá-

jemně nekřížily. Pokud se tedy nacházíte 

v oblasti Velkého Meziříčí, Třebíče, Žďáru nad 

Sázavou, Měřína a jejich okolí, neváhejte nás 

kontaktovat.

Díky již zmiňovanému napojení obou pobo-

ček na páteřní logistiku Inter Cars a centrální 

sklady zvyšují tyto pobočky svou disponi-

bilitu na cca 250 000 referencí náhradních 

dílů dostupných do 24 hodin od objednání. 

V sortimentu těchto poboček je samozřej-

mostí nabídka náhradních dílů a příslušen-

ství na osobní, užitková a nákladní vozidla, 

ale také na motocykly, pro které je právě teď 

ideální čas.

Před námi je již 3. kvartál roku 2009, díky Jih-

lavě a Velkému Meziříčí jsme navýšili počet 

poboček v Česku na 12. Inter Cars slaví 5 let 

působení na českém trhu a právě k těmto pří-

ležitostem jsou pro vás připraveny speciální 

prodejní akce a kampaně, které na vás čekají 

i v Jihlavě a Velkém Meziříčí. Podrobnější in-

formace se dočtete v tomto čísle IC Journalu 

a také vám je rádi sdělí na jakékoliv pobočce 

Inter Cars. V prodejních akcích a kampaních 

máte šanci získat atraktivní i praktické dárky, 

pro které stojí za to s námi 

spolupracovat.

V případě, že se stanete 

věrnými partnery našich 

nových poboček, je pro 

vás připraven program 

VIP Club Inter Cars 2009, 

jehož motto zní: „Užívejte 

si život s námi!“ a přesně podle tohoto motta 

je koncipován. Zjednodušeně řečeno může-

te díky spolupráci s Inter Cars navštívit lokali-

ty jako Vietnam, Egypt, Alpy atp. 

Kromě náhradních dílů, akcí a kampaní je 

pro vás připravena sofi stikovaná nabídka dí-

lenského vybavení, diagnostiky, technických 

informací atp., kterou vám po dohodě s po-

bočkou Jihlava nebo Velké Meziříčí předve-

de a odprezentuje přímo u vás v dílně speci-

alista a odborník na slovo vzatý. 

Zaujala Vás možnost spolupráce s uvedený-

mi pobočkami, neváhejte je kontaktovat na 

níže uvedených telefonních číslech nebo e-

mailem a vezměte prosím toto krátké před-

stavení i jako pozvánku k návštěvě našich 

poboček v Jihlavě a ve Velkém Meziříčí. 

Těšíme se na Vaši návštěvu.
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Kontakty:

Inter Cars Jihlava

Buková 555/1

586 01 Jihlava

Tel.: 561 116 405-6

Mobil: 731 656 127

E-mail: jihlava@intercars.cz

Kontakty:

Inter Cars Velké Meziříčí

Ostrůvek 30

594 01 Velké Meziříčí

Tel.: 566 521 155

Mobil: 777 720 963

E-mail: velke.mezirici@intercars.cz
Zdeněk Hladík

vedoucí pobočky

Ivoš Kujínek
obchodní zástupce

Martin Večeřa
operátor

Jindřich Hora
prodej

Bc. Lucie Janáčková
vedoucí pobočky

Petr Draždil
obchodní zástupce

Milan Kebrle
operátor

Zdeněk Mička
rozvozce, skladník

Jaroslav Souček
prodej

Inter Cars Velké Meziříčí

Inter Cars Jihlava
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Už v septembri minulého roku vývoj obra-

tu a už i v tom čase vysoký počet držiteľov 

niektorej z VIP kariet dával tušiť, že skupi-

na, ktorá sa v máji 2009 vyberie do Egyp-

ta, prekoná aj tie naše najoptimistickejšie 

predpovede.

A to sme ešte netušili, že skupina 192 účast-

níkov bude pre mnohé i renomované ces-

tovné kancelárie nestráviteľným sústom. Po 

mesiaci hľadania a komunikácii s cestovnými 

kanceláriami padlo začiatkom januára  roz-

hodnutie: zájazd sa uskutoční v termíne 2. až 

9. mája, v 5* hoteli a v stredisku Hurghada. 

Hladký priebeh príprav bol 6 týždňov pred 

odletom narušený nepríjemným oznáme-

ním zo strany leteckého prepravcu: Je nám 

ľúto, ale v dôsledku prevádzkových zmien 

rušíme vami objednaný let z Bratislavy do 

Hurghady. Ako náhradný termín navrhuje-

me.....

Tí, ktorí dávali dokopy údaje 192 účastníkov 

vedeli, že zmena termínu je viac než kom-

plikovaná, a tak nám ostávalo iba jediné: 

Nájsť voľné prepravné kapacity. Presvedčiť  

Egyptair ako náhradného prepravcu, aby 

pravidelnú linku Viedeň – Káhira predĺžil o 

dve hodiny s medzipristátím v Hurghade, 

považujem za heroický výkon.  Neželané 

zmeny mali aj pozitívnu stránku. Predĺženie 

pobytu o jeden deň či bezplatný výlet loďou 

na ostrov Giftun, boli príjemnou kompenzá-

ciou zo strany cestovnej kancelárie.

2. máj: 
Vďaka veľkoryso riešenému areálu pred na-

šou bratislavskou pobočkou, stretnutie a 

nástup do piatich pristavených autobusov 

prebehol bez komplikácii až na zistenie, že 

niektorí  z účastníkov boli nahradení inými, 

čo dávalo tušiť mierne komplikácie na letis-

ku Schwechat. (Vzhľadom na komplikácie, 

ktoré sme dovtedy vyriešili, som to nepo-

važoval  za neprekonateľný problém, veď 

ako naši susedia hovoria: “Za peníze i v Praze 

dům.”)

Príchod na check-in 2 a pol hodiny pred od-

letom sme považovali za dostatočný. Ako sa 

však ukázalo, tí ktorí sa obetovali a postavili 

sa na koniec radu, čakali až 2 hodiny. Počas 

nich sme vybavili nové cestovné lístky pre 

našich „nových“  spolucestujúcich. O to viac 

ma zaskočil dotaz jedného z našich zákazní-

kov cca 35 minút pred samotným odletom, 

či fakt, že nedostal letenku, je v poriadku.Na-

priek skutočnosti, že tentokrát  bola chyba 

na strane prepravcu, vystaviť letenku v čase, 

keď aj check-in mal byť  už 10 minút uzatvo-

rený, im spôsobil nemalé problémy.

15.30 hod.  – v počte 192 Inter Cars VIP čle-

nov sedelo na palube lietadla v očakávaní 

krásne prežitých nasledujúcich dní  v slneč-

nom Egypte.

3.-9. máj:
Termín úvodného organizačného stretnutia 

bol stanovený na nasledujúci deň na 10.30 

hod. Najmä naši zákazníci z východného 
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Chcete se u asijských náhradních 
dílů 100% spolehnout  na Vašeho 
partnera? Pak byste se měli 
seznámit s Herth+Buss Jakoparts. 
Pro spolupráci s námi existuje 
  dostatek přesvědčivých argumentů.
 
         Co se týká Dálného východu, 
          jsme s jistotou tím vhodným 
          partnerem pro Vás. A to ve 
          všech dílech.

Naše nabídka 
��������	�
����
�

vhodná pro všechny 
�����	�
�
����	��

Passt immer!

  

www.herthundbuss.com

Slovenska, pre ktorých transfer do Hurghady bol celodennou 

záležitosťou, privítali, že sa mohli výdatnejšie zregenerovať.  Na 

stretnutí  boli dohodnuté termíny 3 hlavných výletov: Luxor (80 

účastníkov), Káhira – pyramídy (50 účastníkov) a Giftun – šnorch-

lovanie (110 účastníkov). V menších  či väčších skupinách sme 

medzitým absolvovali ranné či poobedné štvorkolky, potápanie, 

výlety ponorkou či poloponorkou,  a traja „cestovatelia“ boli na-

vštíviť aj Jeruzalem.

Za očakávaniami zaostalo snáď len počasie. Štyri dni pod mra-

kom – no jednoducho mali sme „šťastie“. Otázkou len zostáva, či 

tí, ktorí vďaka každodennej diskotéke či all inclusive baru otvore-

ného non-stop, to aj stihli zaregistrovať.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že skupinky boli rôzne. Tí, ktorí si 

prišli oddýchnuť, v noci spali a cez deň  si užívali rôznorodých 

možností, ktoré im Egypt ponúkal, ďalej tí, ktorí spali cez deň a 

takisto si užívali rôznorodých možností, ktoré im Egypt ponúkal a 

nakoniec skupinka, ktorá v noci „žila“ a cez deň sa venovala ďalším 

aktivitám, čo na druhej strane malo za následok, že každú príleži-

tosť na čo i len krátky spánok ihneď využili. A verte mi spať sa dalo 

naozaj všade: v autobuse, na lodi, v reštaurácii.... 

10. máj:
Všetko pekné sa raz skončí. Nás teší, že všetkých 192 zákazníkov 

sa v zdraví z Hurghady cez Káhiru, Viedeň a Bratislavu bezpečne 

dostalo do svojich domov.

A ak si aj naďalej budete UŽÍVAŤ ŽIVOT S NAMI, teším sa na ďalšie 

spoločné stretnutia vo VIP Clube aj v roku 2010.

Dovidenia v Alpách, Egypte či Vietname. 

Branislav Bučko

výkonný riaditeľ  spoločnosti

Užívajte si život s nami!



Tak a je to tady. Okamžik, na který se kaž-

dý z nás dlouho těšil, je tady. Po náročných 

přípravách a očkovací kůře proti tyfu, 

žloutence, žluté zimnici a choleře konečně 

uháníme na vídeňské letiště, kde se spoju-

je česká a slovenská výprava a odkud se 

již společně přesouváme do Frankfurtu. 

Odtud už pak míříme do vytoužené desti-

nace, kterou je Mombasa. Celý let probíhá 

v poklidu a v ranních hodinách již krouží-

me kolem Kilimandžára a jdeme na me-

zipřistání v Tanzánii. Zde pár cestujících 

vysazujeme, pár nabíráme a po hodině už 

zase pokračujeme směr Mombasa.

„Jambo, jambo“, vítá nás s úsměvem celní 

úředník. To již začínáme tušit, že jambo bude 

asi ekvivalentem našeho ahoj. Celní proce-

dury probíhají bez problémů a již nastupuje-

me do našeho autobusu, který nás veze do 

hotelu na pobřeží Indického oceánu.

Mombasa, po Nairobi druhé největší město 

Keni, se rozkládá na ostrově, a proto absol-

vujeme velmi zajímavou jízdu trajektem. 

Těm, kteří viděli fi lm Bílá Masajka, můžeme 

potvrdit, že fi lmaři točili úvodní scény sku-

tečně v Mombase, na tom samém trajektu, 

který vezl i náš autobus.

Ubytování v hotelu probíhá lehce chaoticky, 

jak už tomu v těchto afrických zemích bývá 

zvykem, a místní černoušci nás odzbrojují 

svým zářivým úsměvem se slovy: “pole pole 

– pomalu, pomalu“ a „hakuna matata – žád-

ný problém“. O tom, že je tu všechno hakuna 

matata a pole pole, se budeme moci ještě 

přesvědčit mnohokrát. Ale tak to tady pros-

tě funguje a každý z nás si na toto pozvolné 

tempo velmi rychle a rád zvykne.

Mombasa
První dny se nesou 

ve znamení akli-

matizace – velmi 

příjemné záležitosti, 

vezmeme-li v úva-

hu, že teplota vzdu-

chu je 33 °C ve dne, 

33 °C v noci, teplota 

vody 33 °C ve dne 

i v noci. Jakoby 33 °C 

bylo jakýmsi stan-

dardem, kterého se 

všichni v Keni drží. 

Ale nestěžujeme si.

Kvůli loňským po-

volebním nepokojům a násilnostem došlo 

v této zemi k výraznému oslabení cestovní-

ho ruchu, a tak téměř celý hotel a pláž patří 

pouze VIP Clubu Inter Cars. Scény jako vystři-

žené z fi lmu Piráti z Karibiku – velká a prázd-

ná pláž se zářícím pískem, kokosové palmy 

a průzračně modrá voda – a opět si nestěžu-

jeme, poctivě se aklimatizujeme a občas to 

proložíme nějakým tím volejbalem a chlaze-

ným pivíčkem.

První výlet podnikáme do centra Mombasy. 

Už samotná cesta trajektem je zajímavou 

zkušeností. Davy černoušků tlačících se mezi 

auty a mávajících na „Bledé tváře“ za skly au-

tobusu. Pozorujeme, že někteří z cestujících 

nemají normální boty, ale sandály vyrobené 

z použitých pneumatik, jiní mají na chodi-

dlech motouzkem přivázány PET lahve a ně-

kteří sdílejí pár bot ve dvojici – tzn. každý má 

obutou jednu nohu a druhou má bosou. 

Začínáme si pomalu vážit toho, jak se u nás 

v naší malé zemičce máme dobře.

První naše kroky vedou do hinduistického 

kláštera, kterých je v Mombase relativně hod-

ně, přestože 75 % obyvatel se hlásí ke křes-

ťanství a zbytek je rozdělen mezi hinduisty 

a muslimy. Pak pokračujeme do čtvrti výrob-

ců dřevěných sošek. Rozbité dřevěné chýše, 

ve kterých se krčí dělníci kolikrát s početnou 

rodinou, špína a hlad. Tak by se dala pár 

slovy charakterizovat situace. A přesto je tu 

něco zvláštního. Každý z těch lidí se přívětivě 

usmívá a vítá nás obligátním: „jambo, jambo“. 

Poté, co vidíme, v jakých podmínkách zdejší 

dělníci žijí, smlouváme jen naoko, abychom 

neporušili ustálený rituál, a kupujeme sošky 

za vyšší cenu, než jaké bychom mohli při 

pečlivém smlouvání dosáhnout.

Poté se přesouváme do starého města, zbu-

dovaného Angličany v době jejich koloniální 

nadvlády. Opět známé scenérie z fi lmu Bílá 

Masajka. Zchátralé domy starého města jsou 

tím nejlepším, co lze v Mombase najít. Se 

starým městem sousedí pevnost Fort Jesus, 

kterou zde pro změnu zbudovali Portugalci 

a do které se jdeme také podívat. No a pak 

už nás čeká pouze návštěva místního ovoc-

ného trhu (na masný jsme z hygienických 

důvodů raději nešli) – opět známá scené-

rie z Bílé Masajky a už si to frčíme na trajekt 

a domů, tedy do hotelu.

Safari
Další krátká aklimatizace. Tu jsme si zpří-

jemnili malým výletem s rybáři kmene Digo 

na jejich prastarém katamaránu, spojeným 

s chytáním ryb – to vše za použití těch nej-

primitivnějších nástrojů, tzn. silon, háček 

a červ. Za necelou hodinu máme nachytáno 

17 ryb včetně jedné ropušnice a vracíme se 

na pláž. Kmen Digo bude mít dnes slušný 

oběd. Po této zkušenosti zase o něco lépe 

chápeme životní styl těchto domorodců 

– s tím, co bude zítra, se budeme trápit až 

zítra, dnes se budeme mít dobře a to stačí 

– hakuna matata. Celou podstatu jejich ži-

votního postoje nám prozrazuje jeden z ry-

bářů se slovy: “Máte hezké hodinky. Já sice 

nemám hodinky, ale zato mám čas.“ Teď už 

v tom máme úplně jasno.

A už je tady vrcholný zážitek – safari. V čas-

ných ranních hodinách nasedáme do spe-

ciálně upravených safari mikrobusů a vyrá-

žíme. Jedeme „okresní“ cestou, tzn. žádný 

asfalt, jenom písek, prach, výmoly. Při pro-

jíždění vesnic pozorujeme, že Mombasa je 

ještě relativně bohaté město a že pravá chu-

doba na nás teprve čeká. Poslední zastávka 

u plechové chýše, kde si dáváme místní pivo 

na osvěžení, a pak už vjíždíme do národního 

parku Tsavo East, jednoho z nejkrásnějších 

parků v Africe.

Mikrobusy uháněj po prašných cestách 

80 km rychlostí, která nám připadá docela 

nepřiměřená vzhledem ke stavu cesty. A už 

vidíme první zvířata – prasata bradavičnatá. 

A hned následuje pár lvic, odpočívajících 

u jezírka. Foťáky cvakají, kamery jedou napl-

no a my pokračujeme dál. A je tu první slon 

– samotář. Majestátní hora masa s obrovský-

mi kly. Podezíravě si nás prohlíží a my se od 

průvodce dovídáme, že s těmito slony není 
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žádná legrace. Jakmile začnou být nervózní, 

útočí nejen na člověka, ale i na mikrobus. A 

s buvoly je legrace ještě menší, ti útočí na 

mikrobus, i když nejsou nervózní, prostě jen 

tak. A tak raději frčíme dál. A už tu máme 

celé stádo slonů, tak dvacetihlavé, které po-

klidně přechází přes cestu a jde pít k blízké-

mu jezírku. Máme štěstí, končí období sucha 

a vody je ještě stále málo, a tak se zvěř stahu-

je k vodě. Pomalu se blížíme k místu našeho 

prvního nocování – stanovému kempu Sat-

ao.  Stany jsou velké, útulné a čisté. A hlavně 

– kemp není obehnán žádným plotem. Zví-

řata se volně procházejí mezi stany, 100 m 

od našich stanů je jezírko, kde zrovna pije 

velké stádo slonů a kde se líně rochní 2 hro-

ši. Samozřejmostí jsou tlupy makaků, kteří se 

nenuceně procházej kempem a prohlížej si 

nově příchozí.

Po velmi chutném obědě, který se podává na 

zahrádce před stany, u kterého všichni fasci-

novaně pozorujeme slony, opice a antilopy, 

kteří jsou jen pár metrů od nás a hlavně ne-

jsou za žádným plotem, vyrážíme na Crocodi-

le point. Cestou potkáváme první žirafy a pak 

zažíváme další neuvěřitelnou příhodu. Za-

stavujeme na kraji cesty a 3 metry od našich 

vozů právě kopulují lvi. Profesionální fi lmaři 

čekají na podobné scény měsíce, my ji vidíme 

hned první den a dokonce z bezprostřední 

blízkosti. Ani nedutáme. Lvi unaveně uléhají 

k odpočinku a my se vydáváme dál. Na Cro-

codile pointu poprvé riskujeme a opouštíme 

vozy a sestupujeme k řece, kde chvíli pozoru-

jeme odpočívající hrochy a nilské krokodýly, 

v pozadí procházející stáda slonů. Už se stmí-

vá a my se musíme vrátit do kempu. Predátoři 

vyrážejí na lov a nebude tu bezpečno.

P o 

ve-

če-

ř i 

s e 

Část výpravy se ukládá ke spánku do stanů, 

zatímco druhá se přesouvá na posed, odkud 

dalekohledem s nočním viděním pozoruje-

me noční cvrkot u jezírka. Hroši vyrážejí na 

pastvu a přicházejí se napít sloni samotáři. 

Chvílemi kolem jezírka proběhnou šakali. Od 

průvodce se dovídáme, že předchozí noc 

v kempu nocovali lvi. Lvi v Tsavu jsou lidou-

žrouti, kterým lidské maso vyloženě chutná, 

tak máme z této zprávy trošku smíšené po-

city. Lahev slivovice koluje rychlejším tem-

pem, částečně na posílení kuráže, částečně 

jako obrana proti agresivním moskytům. 

Ještěže máme všichni antimalarika, jinak by 

to byla asi tutovka.

Ranní probuzení je jedním z nejsilnějších 

zážitků. Nejde popsat pocit, jaký prožíváte, 

když otevřete ráno oči a první, co uvidíte, je 

stádo slonů napájejících se 100 m od vás. Je 

to tu jako v ráji a nikomu se odsud nechce. 

Ale musíme vyrazit dál, čeká nás druhý den 

safari, který je neméně famózní jako ten prv-

ní. Stáda zeber, žiraf, slonů, buvolů a antilop, 

vše z bezprostřední blízkosti a vše naživo. 

Celý den nevycházíme z údivu a připadáme 

si jak Alenky v říši divů. Večer přijíždíme do 

hotelu Hilton, stavby, ze které se tají dech. 

Malé domečky stojící na vysokých kůlech, 

které jsou vzájemně propojené sítí mostů, 

tvoří malé městečko vznášející se cca 15 m 

nad zemí. A dole pod námi se volně prochá-

zej zvířata. Uprostřed divočiny nepředstavi-

telný komfort, ale shodujeme se na tom, že 

zážitkům a adrenalinu v kempu, kde jsme 

byli přímo mezi zvířaty, se to nevyrovná. Ale 

večerní pozorování zvěře si stejně nikdo ne-

nechá ujít.

A máme tu další ráno, třetí den safari. Dnes 

pro změnu vyráží-

me hned za svítání, 

před snídaní. Sna-

žíme se vystopovat 

levharta. Bohužel 

jsme neuspěli, vi-

děli jsme „jen“ velká 

stáda buvolů. Pár 

fotek s Kilimandžá-

rem a mažeme na 

snídani a pak ještě 

jednou po stopách 

levharta. Ani tento-

krát jsme bohužel 

neuspěli. Takže nám z Velké pětky – pětice 

nejvzácnějších zvířat, kterou tvoří slon, lev, 

buvol, nosorožec a levhart – zbývá stále lev-

hart a nosorožec (ten se v Tsavu nevyskytuje 

– žije v parku Massai Mara na západě Keni). 

Tak ty si budeme muset nechat napříště.

Masajská vesnice
Kolem oběda končí tato třídenní extáze a je 

čas na návrat do hotelu. Po dohodě s prů-

vodci děláme ještě jednu neplánovanou 

zastávku. Být v Keni a nenavštívit Masaje, to 

by si nikdo s nás neodpustil. Masajové jsou 

posledním kmenem, který se drží tradičního 

způsobu života. Živí se pastevectvím a žijí 

v chýších uplácaných z kravského a sloní-

ho trusu. Od ostatních kmenů se liší také 

fyzicky, jsou vysocí a hubení. A působí vel-

mi hrdým a vznešeným dojmem. Vítají nás 

svými tradičními rituálními tanci a pak nás 

provázejí celou vesnicí a všechno podrobně 

popisují. Připadá nám, jako bychom se vrátili 

o pár tisíc let zpět, do doby kamenné. A opět 

vše jako vystřižené z fi lmu Bílá Masajka. Plni 

dojmů a neuvěřitelných zážitků se vracíme 

zpět na pobřeží Indického oceánu. Čekají 

nás tři dny koupání, relaxu a povídání si o zá-

žitcích, které nás potkaly. 

Je to tady. Konec, šmitec a musíme domů. 

Přestože se každý z nás těší domů, do civi-

lizace, uvnitř cítíme jakýsi smutek nad tím, 

že opouštíme tento ráj na zemi. Zemi, kde 

se volně prohánějí stáda slonů a žiraf, zemi 

kde jsou ještě místa, kam civilizace úplně 

nepronikla, zemi, kde rybáři kmene Digo či 

bojovníci kmene Masajů přežívají za pomo-

ci technologií starých desítky tisíc let, zemi, 

kde je všechno hakuna matata.

Bude se nám stýskat, ale už teď většina 

z nás ví jistě, že tu není naposledy. Takže: 

„kwaheri Kenya“ (na shledanou Keňo), 

„asante sana“ (moc děkujeme) a za chvíli 

zase „jambo, jambo“.

Užívejte si život s námi!
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Výber z ponuky brzdových komponentov TRW pre automobily Škoda

Spoločnosť Inter Cars je známa svojou rozsiahlou ponukou automobi-

lových dielov všetkého druhu. V tomto predajnom type sa zameriame 

na sortiment brzdových komponentov, ktorý je jedným z najdôležitej-

ších faktorov bezpečnej jazdy. Zameriame sa na značku Škoda - kon-

krétne na brzdové kotúče, brzdové platničky, brzdové bubny a čeľuste 

- to všetko od výrobcu TRW, ktorý má na trhu automobilových dielov 

vynikajúce renomé. Všetky diely sú v TRW testované a to až na limit-

né hodnoty. To zákazníkom zaručuje skutočný pocit bezpečia a istotu 

dobre vynaloženej investície.

Pre tých, ktorí azda ešte nemajú skúsenosť

s produktmi TRW, je na mieste zmieniť sa

o základných vlastnostiach týchto výrobkov:

-  vysoká kvalita použitých materiálov

-  dlhá životnosť

-  vynikajúci pomer cena/výkon

Použitie
objednávacie

číslo
Popis

MOC
s DPH

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
40,34

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
42,61

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
28,92

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)
52,96

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 platničky - predné 37,96

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

skosené, čidlo 
59,38

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 platničky - skosené, 

bez čidla
43,55

FABIA (6Y2) 2.0, 1.9TDI, 1.9 TDI RS/FABIA Sedan (6Y3) 2.0, 1.9TDI/FABIA Combi (6Y5) LUC GDB1475 Brzdové platničky - zadné 37,96

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 65,33

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 40,94

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)
18,8

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)
40,94

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)
26,06

Všetky uvedené ceny sú maloobchodné v EUR s DPH. Zmena cien vyhradená.
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Naplnili jsme lásku k Va‰emu vozidlu do lahve Castrol EDGE. Syntetická technologie
testovaná na závodech, vytvofiená s nad‰ením pro lidi, ktefií milují své vozidlo.
Na‰e nejlep‰í fiada - na‰e kompletní fie‰ení. 

CASTROL EDGE
EMOCE VÍTEZÍ
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Spoločnosť Filtron, ktorá sa výrobou fi ltrov zaoberá od roku 1982, je členom medzinárodného automobilového konzorcia Affi  -

nia Group, ktoré je súčasťou americkej kapitálovej skupiny Cypress group. 

Dnes vám prinášame ponuku kabínových alebo peľových fi ltrov tejto prednej poľskej značky. Kabínové fi ltre majú za úlohu čo 

najviac vyčistiť vzduch nasávaný do kabíny vozidla priamo nad povrchom vozovky. Vo vzduchu sa nachádzajú nečistoty s rôz-

nou veľkosťou a v rôznom skupenstve. Miera znečistenia sa potom odvíja od rôznych faktorov, medzi ktoré patrí ročné obdobie, 

momentálne počasie, sústredenie priemyslu v okolí, hustota cestnej premávky a pod. Pri automobiloch, ktoré nemajú kabínový 

fi lter sa dokonca môže prašnosť vyšplhať na vyššiu úroveň, než je mimo tohto vozidla.  

Pri výrobe fi ltrov sa nepoužívajú vlákna celulózy ako je to pri klasických materiáloch pre fi ltráciu vzduchu, ale je využívaný princíp 

priťahovania nečistôt elektrostaticky nabitými časticami, čím sa zvyšuje účinnosť fi ltrácie. Syntetické materiály, z ktorých sa fi ltre 

vyrábajú, tak majú schopnosť zadržovať čiastočky, ktoré sú menšie než póry vo fi ltračnom materiáli, čím veľmi efektívne zabraňujú 

šíreniu mikroorganizmov a rôznych procesov organických nečistôt. Ďalšou ich hodnotnou vlastnosťou je skutočnosť, že dokážu odo-

lávať premenlivému počasiu (nedochádza k deformácii tvaru fi ltru vplyvom vlhkosti) počas celej životnosti fi ltra. 

Kabínové fi ltre s aktívnym uhlíkom prečisťujú vzduch nasávaný do vozidla ešte efektívnejšie  ako klasické peľové fi ltre, pretože  ho 

zbavujú aj škodlivých plynov. Filtrácia prebieha pomocou dvoch vrstiev syntetickej tkaniny, ktorá má schopnosť zachycovať pevné aj 

kvapalné častice. Medzi týmito vrstvami je potom uložená ešte jedna, zložená z aktívneho uhlia, ktorá vďaka absorbčným schopnos-

tiam, k svojmu povrchu priťahuje škodlivé plyny a tým od nich veľmi účinne čistí vzduch. Vrstva aktívneho uhlíka umožňuje elimino-

vať až 90% škodlivých plynov (ako ozón, uhľovodíky, zlúčeniny dusíku a síry…) počas celej dĺžky svojej životnosti.

Medzi znaky, ktoré nám napovedajú, že by bolo vhodné peľový fi lter vymeniť, sa dá  pomenovať:

- predné sklo sa odhmlieva dlhšiu dobu než je obvyklé,

-  horšia kvalita vzduchu vo vozidle po aktivácií klimatizácie alebo ventilácie – nepríjemný zápach, ktorý nám napovedá, že nečistoty 

organického pôvodu (výtrusy, kvetový peľ, zvyšky listov alebo rastlín…), nahromadené vo fi ltri, začali svoj hnilobný proces,

-  nižšia účinnosť klimatizácie – pri zapnutej ventilácii alebo klimatizácii klesá výkon fúkania vzduchu do vozidla. Dôvodom je skutoč-

nosť, že nahromadené nečistoty bránia voľnému pohybu vzduchu fi ltrom, čím sa vytvára podtlak a dochádza k poklesu produkti-

vity ventilátoru.

Dnes sa kabínové fi ltre montujú do všetkých moderných automobilov, čím sa zvýšil komfort posádky vozidla, ktorá je vo zvýšenej 

miere chránená pred škodlivými vplyvmi z okolia, ako sú alergény (peľ, roztoče, výtrusy húb…), či anorganické nečistoty (kremičitý 

prach, popolček, sadze…). Peľové fi ltre však nechránia len naše zdravie, ale aj naše vozidlo, resp. súčasti jeho klimatizačnej a venti-

lačnej sústavy.

V nasledujúcej tabuľke nájdete výber kabínových fi ltrov z ponuky Inter Cars.

Kabínové 
fi ltre

Kabinové fi ltre s 
aktívnym uhlím

Príklady použitia
Objednáva-

cie číslo
MOC

s DPH
Objednávacie 

číslo
MOC 

s DPH

K 1000 9,85 K 1000A 15,36 Opel Astra, Corsa B (s klimatizáciou) 3/93-, Tigra (s klim.) 

K 1004 9,88 K 1004A 17,26 Audi 80, 90 6/93-, A4 1/95-, VW Passat 10/96-

K 1006 7,07 K 1006A 11,5 Audi A3, TT; VW Bora, Caddy 12/95-, Golf III, Polo 10/94- 

K 1007 17,02 Citroen Berlingo, Xantia 3/93-, Xsara; Peugeot Partner 1/96-  

K 1008 12,5 K 1008A 20,12 Ford Mondeo 1.6i, 1.8i, 2.0i 16V 3/93-

K 1009 11,7 K 1009A 15,95 Opel Vectra B 10/95- 

K 1010 15,71 K 1010A 17,49 Ford Fiesta 1/96-, Ka 10/96-, Puma 3/97- 

K 1014 13,69 K 1014A 21,19 Opel Astra G (s klimatizáciou Delphi)

K 1020 13,45 K 1020A 16,43 Peugeot 406 10/95-

K 1022 18,57 Renault Laguna I 1/94-, Laguna II 9/98- 

K 1024 10,6 K 1024A 20,12 Ford Galaxy 11/95-, Seat Alhambra, VW Sharan 

K 1030 12,74 Renault Megane 1/98- (s klimatizáciou)

K 1035 8,1 K 1035A 13,45 Alfa Romeo 156, Fiat Bravo, Brava, Marea 9/95-

K 1037 15,83 K 1037A 18,33 VW Transporter T4

K 1042 7,3 K 1042A 33,44 Mercedes Actros

K 1045 11,81 K 1045A 26,18 VW Passat 1.6 7/94-12/95, 1.8 8/94-9/96

K 1047A 17,14 VW Golf IV 

K 1051 6,53 Renault Megane Scenic 1/98-

K 1054 11,38 K 1054A 19,4 Ford Focus

K 1055 15,24 Opel Astra II

K 1060 7,16 Nissan Almera 3/00-

K 1066 12,02 Peugeot 206 1.1i, 1.4i, 1.6i, 1.8HDI, 1.9DI, 2.0HDI

K 1078 15,12 K 1078A 24,28 Audi A4 11/00-, A6

K 1079 9,08 K 1079A 17,38 Audi A2, Škoda Fabia, VW Polo 2002

K 1087 11,42 Honda Civic s klimatizáciou 11/95-

K 1088 11,3 K 1088A 17,5 Mercedes Sprinter; VW LT28, LT35, LT46 - 2.5TDI, 2.8TDI 

K 1093 10,67 K 1093A 16,31 Peugeot 307 4/01- , Citroen C2, C3

K 1101 6,55 Fiat Punto / Doblo 01/01- (s klimatizáciou) 

K 1103A 15,83 Fiat Stilo 10/01- (s klimatizáciou)

K 1111 12,14 K 1111A 17,74 Octavia II, Audi A3 03-, Seat Toledo 04-, VW Golf IV, Passat

K 1148 13,45 K 1148A 17,62 Ford Mondeo III 11/00-

K 1187 19,16 Honda Accord  VIII 1/03-

K 1188 17,26 Mercedes Viano, Vito II 9/03-

Všetky uvedené ceny sú maloobchodné v EUR s DPH. Zmena cien vyhradená.
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Počátek fi rmy rodiny Svárovských sahá 

do hluboké historie rodu. Jméno Josef 

Svárovský bylo v Pelhřimově známé již 

v době před druhou světovou válkou.

V tomto předválečném období založil 

fi rmu s autodopravou nejstarší Josef. 

Přestože tato doba nebyla pro podnikání 

zrovna příznivá, hlavně na počátku vál-

ky, tak se fi rmě poměrně dařilo. A to pře-

devším velkou pílí a obětavostí majitele 

a jeho ženy Růženy, kteří vsadili na solidní 

jednání a spolehlivost amerických vozi-

del Chevrolet, Oldsmobile, Dodge a GMC 

z akce UNRA (pomoc od americké vlády 

válkou postiženým státům). Tyto oprav-

dové klenoty si patřičně hýčkal a dokázal 

si je také z větší části sám opravit. Bohužel 

komunistická mašinérie podnikání v rodi-

ně Svárovských zpřetrhala a garáže, kde 

vše vzniklo, na několik let sebrala. Pan 

Svárovský – zakladatel fi rmy v roce 1980 

zemřel, ale vůně benzinu ve vile Svárov-

ských je cítit dodnes. Škoda jen, že se toho 

„děda“ Svárovský nedožil. 

O navrácení majetku v roce 1990 už bojo-

val syn, také Josef Svárovský, a po velkých 

problémech dílny vybojoval zpět. Jelikož 

byl jako pokračovatel rodu také autome-

chanik, rozhodl se po svém otci navázat na 

podnikání a v tomto objektu si otevřel  první 

soukromý autoservis v Pelhřimově. Později 

se k němu přidal i jeho syn, v pořadí třetí se 

jménem Josef Svárovský. Hned na počátku 

podnikání nakoupili dražší, ale kvalitnější pří-

stroje od fi rmy Bosch. A Bosch se stal i part-

nerem tohoto servisu. Snaha otce a syna 

byla úspěšná a poměrně brzo si získali věrné 

a dobré zákazníky. Během dalších let vznika-

ly v Pelhřimově i další autodílny, a proto se 

nejmladší Josef rozhodl doplnit služby ser-

visu o prodejnu náhradních dílů pro osobní 

a užitková vozidla. Nejprve jako maloob-

chodní a později i velkoobchodní prodejce. 

A právě zde jsou i počátky spolupráce se 

společností Inter Cars. Po vyzkoušení něko-

lika dodavatelů se fi rma rozhodla doplnit 

sortiment o kvalitní a cenově dostupné díly. 

Inter Cars jim v této snaze vyšel vstříc. Pan 

Svárovský nejdříve spolupracoval s fi rmou 

JC Auto a po převzetí této fi rmy společností 

Inter Cars pokračovalo obchodování i s tím-

to novým majitelem, a to fi rmou Inter Cars. 

Nejdříve spolupracovali s českobudějovic-

kou pobočkou a posléze s nově vznikající 

pobočkou v Jihlavě. Díky otevření pobočky 

Inter Cars v Jihlavě 

si pan Svárovský po-

chvaluje včasné 

rozvozy, dostupnost 

dílů a tím i spoko-

jenost svých zákaz-

níků.

V současné době 

se fi rma Autoslužby 

Svárovský zabývá 

prodejem autodí-

lů včetně několika 

denních rozvozů po 

Pelhřimově a okolí, dále půjčuje autoboxy, 

střešní nosiče, nosiče kol včetně nosičů na 

tažné zařízení a nosiče lyží. Samozřejmě po-

kračuje i v rodinné tradici a opravuje vozy 

všech značek se zaměřením na diagnostiku 

benzinových motorů, přípravou na STK včet-

ně měření emisí a ověřování katalyzátorů na 

dovozových autech. Snaží se být ve své práci 

důslední a zákazníkům, pokud to jde, zajistit 

a nabídnout vše, co má moderní autoservis 

mít a umět. 

Ještě bych se rád zmínil o velké lásce pana 

Svárovského st., který se zabývá renova-

cí autoveteránů. Zde může naplno využít 

zkušeností svých i svého otce, od kterého 

se mnohému naučil. Renovace veteránů je 

opravdovou chloubou této fi rmy a na zreno-

vovaná auta jsou právem pyšní. V prostorách 

fi rmy je také stálá expozice olejomalby od 

paní Marty Svárovské. Některé její práce mů-

žete spatřit i na internetových stránkách fi r-

my www.autosvarovsky.cz, kde najdete i veš-

keré důležité informace týkající se servisu.

 V budoucnu by chtěl pan Svárovský i nadále, 

za přispění dobré spolupráce se společností 

Inter Cars, rozšiřovat nabídku poskytovaných 

služeb a udržovat jejich vysokou úroveň.

Na závěr musím říci, že prioritou rodiny Svá-

rovských vždy bylo a bude mít kolem sebe 

spolehlivý tým, jak uvnitř fi rmy, tak i v podo-

bě kvalitních dodavatelů. Vždyť na tom záleží 

spokojenost všech zákazníků.
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V tomto čísle IC Journálu by sme vám 

radi predstavili servis Autoslužby 4 x 4. 

O rozhovor sme požiadali pána Jarosla-

va Žídeka. 

Aké služby ponúkate svojim zákazníkom?

Ponúkame kompletný servis vozidiel, hlav-

ne BMW a VW Group. Máme aj značkovú 

diagnostiku na autá BMW.  Opravujeme ale 

všetky značky vozidiel. V najväčšej miere 

však robíme klampiarske práce. Pre našich 

zákazníkov ponúkame komplet vybavenie 

poistných udalostí. To znamená, že keď má 

niekto dopravnú nehodu, tak nám zavolá 

a my už vybavíme odtiahnutie vozidla, ko-

munikáciu s poisťovňami, obhliadku, opravu 

aj striekanie vozidla. Zákazník si príde až po 

opravené vozidlo. 

Aká je história vášho servisu? 

Začínali sme na jar v roku 2001 na Hradskej 

ulici v Bratislave. Mali sme 2 klampiarov 

a jedného mechanika. Neskôr sme sa pres-

ťahovali do väčších priestorov na Galvaniho 

ulici, kde pribudli ďalší klampiar, mechanik, 

zásobovač a človek, ktorý sa venuje vybavo-

vaniu poistných udalostí. V roku 2005 sme sa 

presťahovali na Kopčiansku ulicu v Petržal-

ke, kde sme dodnes. Tu máme 2 klampiarske 

miesta, 1 elektrikárske miesto, 1 miesto na 

mechanické opravy a 1 zdvihák s geometri-

ou. Od tohto roku máme v ponuke aj umý-

vanie vozidiel.

Tento rok ste otvorili aj druhú prevádzku. 

Povedzte nám niečo o nej.

Áno, od januára sme otvorili novú pobočku 

na Hradskej ulici v priestoroch, v ktorých sme 

začínali. Je to zrekonštruovaná prevádzka, na 

ktorej máme klampiara, mechanika a člove-

ka, ktorý má na starosti výmenu skiel a vyba-

vovanie poistných udalostí. Túto prevádzku 

sme otvorili z dôvodu, aby sme boli bližšie aj 

zákazníkom z druhej časti Bratislavy.

Čo preferujete pri výbere dodávateľa ná-

hradných dielov?

Preferujeme hlavne rýchlosť a schopnosť 

dodania tovaru. A je dobré, aby dodávateľ, 

s ktorým spolupracujeme, bol čo najbližšie

k nám. Keďže opravujeme hlavne novšie 

autá vyššej triedy, náš dôraz kladieme na 

prvovýrobnú kvalitu dodávaných náhrad-

ných dielov. Samozrejme, potrebujeme, aby 

na strane dodávateľa boli ľudia, s ktorými sa 

dobre komunikuje a musia vedieť, čo potre-

bujeme. 

Čím vás zaujal Inter Cars?

V Inter Cars máte veľmi široký sortiment 

náhradných dielov. Nájdu sa u vás aj diely, 

ktoré sme predtým kupovali iba v originál-

nych servisoch. Veľmi nám vyhovuje, že ste 

otvorili pobočku v Petržalke, na ktorej máte 

skúsený personál, s ktorým sa nám veľmi 

dobre komunikuje.

Aké sú vaše ciele do budúcnosti?

Našim cieľom je skvalitniť naše služby a pos-

kytovať našim zákazníkom ešte väčší kom-

fort pri oprave ich vozidiel.

Ďakujeme za rozhovor a prajeme veľa 

úspechov do budúcnosti.
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S NGK do 
Japonska

Nakupujte sortiment NGK a získajte

zájazd zájazd dodo Japonska Japonska 
v hodnote 

5.000 5.000 €€
Program zájazdu:
Návšteva miest: 

� Tokio � Osaka � Kyoto � Nara � Kagoshima

Prehliadka:

� centrály NGK v Nagoyi

� továrne NGK v Komaki, Kagoshima

� továrne Toyota

Cesta vysokorýchlostným vlakom Shinkansen.

Podmienky akcie:
Zákazník, ktorý v spoločnosti Inter Cars nakúpi v obdo-
bí apríl až  september 2009 sortiment NGK v najvyššej 
hodnote zo všetkých, najmenej  však 4.000 €, získa 
zájazd do Japonska v hodnote 5.000 €.



Lambda sonda zaisťuje správnu reguláciu prívodu 

vzduchu a paliva do motora. Je tak garantom nízkej 

úrovne škodlivín, rovnomerného chodu motora, za-

isťuje optimálnu spotrebu paliva a správnu funkciu 

katalyzátora.

Spoločnosť NGK je svetovo najväčším výrobcom 

lambda sond. Vo svojom sortimente ponúka viac 

ako 200 lambda sond pripravených k montáži 

pre takmer všetky typy vozidiel.

Aby vyhovel požiadavkám trhu ponúka NGK 

5 univerzálnych lambda sond, ktoré spĺňa-

jú požiadavky na najvyššiu kvalitu. To 

je umožnené okrem iného tým, že sa 

znovu použije konektor lambda sond 

namontovaných vo vozidle. Pripo-

jenie vyvinuté špeciálne pre túto 

manipuláciu potom zaisťuje ich vo-

dotesnosť, bezpečnosť a trvanlivosť. 

Všetky tieto lambda sondy nájdete v 

sortimente spoločnosti Inter Cars.

Výhody NGK univerzálnych lambda 
sond:
+  Najširšie pokrytie trhu zaistené

iba 5 typmi lambda sond

+  Ľahká manipulácia

+  Vysoká kvalita

+  Podrobný montážny návod

NGK  - Lambda sondyNGK  - Lambda sondy

Objednávacie 
číslo

Počet vodičov Uzemnenie
MOC

s DPH

Neohrievané sondy

OZA624-E1   1951 1 krytom 48,55

OZA624-E2   1918 2 kostra izolovaná 59,76

Ohrievané sondy

OZA624-E3   0412 3 (2 x topný článok) krytom 82,16

OZA624-E4   1952 4 (2 x topný článok) kostra izolovaná 82,16

OZA624-E5   1919 4 (2 x topný článok) ukostrenie s priechodom ku krytu 82,16

Všetky uvedené ceny sú maloobchodné v EUR s DPH. Zmena cien vyhradená.
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Beep&park parkovací asistenti prinášajú 

pre vodičov pridanú hodnotu ako z hľa-

diska bezpečnosti, tak aj z pohľadu ich 

pohodlia.

Beep&park:

�  odhaľuje prekážky, ktoré vodič nevidí,

�  pri jeho používaní klesá pravdepodob-

nosť nehody pri cúvaní a parkovaní,

�  výrazne znižuje riziko stretu s okolitými 

predmetmi (stĺpiky, stenami …) aj oso-

bami (chodci, deťmi).

To všetko prináša vodičovi ďaleko väčšiu istotu 

za volantom, hlavne pri cúvaní a parkovaní.

Zadné čidlá

�  Ultrazvukové čidlá sú umiestnené  na 

zadnom nárazníku. K ich aktivácii do-

chádza po zaradení spiatočky.

�  Čidlá reagujú na prekážky za vozidlom 

stupňujúcim sa zvukovým signálom. 

Intenzita signálu rastie úmerne s pribli-

žovaním vozidla k prekážke, od 30cm je 

potom zvuk nepretržitý.

Predné čidlá

�  Ultrazvukové čidlá sú umiestnené na 

prednom nárazníku. Aktivujú sa na 30 

sekúnd po naštartovaní, a ďalej potom 

opäť až po zaradení spiatočky.

�  Čidlá reagujú na prekážky pred vozi-

dlom rovnako sa stupňujúcim zvukom 

ako to je pri zadných čidlách, rovnakým 

spôsobom sa zvyšuje aj intenzita signá-

lu s priblížením k prekážke, od 30cm je 

zvuk opäť nepretržitý.

�  Predné čidlá sú zlúčiteľné so zadnými.

Kontrolný displej

�  V závislosti od typu súpravy je v sade ob-

siahnutý aj displej, ktorý vodičovi ukazu-

je vzdialenosť či polohu prekážky.

�  Displej môže diagnostikovať, či došlo po 

prípadnom náraze k poškodeniu niekto-

rého čidla

Reproduktor

�  Podľa typu sady je obsiahnutý reproduk-

tor s nastaviteľnou hlasitosťou.

�  Pri sadách s displejom je reproduktor 

vstavaný do displeja.

Beep&park®/vision

Obj. č. VAL632060

Tato súprava obsahuje čidlá a širokouhlú 

kameru, inštalované na zadnej časti vo-

zidla. Kamera prenáša informácie na LCD 

displej umiestnený na palubnej doske, 

ktorý poskytuje vodičovi vizuálnu kontro-

lu nad vzdialenosťou a polohou prekážok 

za vozidlom. Systém pracuje aj pri horších 

svetelných podmienok (< 2 lux).

V ponuke Inter Cars nájdete veľké množ-

stvo náhradných čidiel a displejov:

Objednávacie čísla náhradných čidiel:

č. VAL632005 – čierna farba, matná

č. VAL632006 –čierna farba, lesklá

č. VAL632007 – šedá farba, kovová 

č. VAL632008 – tmavo šedá farba

č. VAL632009 – biela farba

č. VAL632014 – k nalakovaniu

Objednávacie čísla náhradných displejov:

č. VAL632010 - čierna farba

č. VAL632011- hnedá farba

č. VAL632012 – šedá farba

Beep&park
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Beep&park sada VAL632000 4 × × 126,28

Beep&park sada VAL632001 4 × LED × × 152,36

Beep&park sada VAL632002 4 × digitálny × × 157,96

Beep&park sada VAL632003 4 × × 112,93

Beep&park sada VAL632004 8 × × digitálny × × 205,01

Beep&park sada VAL632015 4 × digitálny × × 157,92

Beep&park®/vision VAL632060 4 ×
farebný 

LCD
× × 394,97

Všetky uvedené ceny sú maloobchodné v EUR s DPH. Zmena cien vyhradená.
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Nejširší nabídka dílů pro japonská a korejská vozidla

•  více než 68 000 položek mechanických dílů, motorových částí i origi-

nálních karosářských dílů 

Originální díly za skvělou cenu

•  originální díly vyráběné přímo v Japonsku a Koreji

•  dodávky do prvovýroby japonských a korejských automobilek

•  díly pro korejská vozidla jsou nabízené i v dealerské síti

• originální díly za mnohem nižší cenu

Vlastní brandy za ještě příznivější ceny

•  levnější alternativy k nabízeným originálním dílům ve srovnatelné 

kvalitě vyráběné přímo pro nás v Koreji, Číně a Tchaj-wanu

• 10ti letá zkušenost s vlastními brandy

•  vlastní značky JC, JC Premium (mechanické díly), Yamato (díly řízení), 

Magnum Technology (tlumiče a pružiny), Kanaco (sady ložisek do 

kol) a Pascal (homokinetické klouby)

Vlastní laboratoř na testování náhradních dílů

•  certifi kovaná laboratoř pro vstupní kontroly veškerého nově zavá-

děného sortimentu

•  na trh se zavádí vždy jen prověřené kvalitní zboží

Dostupnost

•  veškerý běžný sortiment je ihned k dispozici na pobočkách Inter 

Cars

•  málo frekventovaný sortiment je dostupný z centrálního skladu do 

druhého dne

Sortiment pro
asijské automobily

  Tlumiče a jejich uložení

KAYABA

Japonsko

PARAUT

Japonsko

TOKICO

Japonsko

MAGNUM TECHNOLOGY

Japonsko

UNION

Japonsko

MICRO

Japonsko

JC PREMIUM

  Asie, EU

KASHIYAMA

Japonsko

WOKING

  Španělsko

NISHIMBO

Japonsko

AKEBONO

Japonsko

JC PREMIUM

  Asie, EU

MOUNTAIN

Japonsko

UBD

  Švédsko

HI-LEX

Japonsko

FRENKIT

Španělsko

PARAUT

Japonsko

GMB

Japonsko

VERNET

Francie

HKT

Japonsko

MITSUBOSHI

Japonsko

GMB

Japonsko

NTN

Japonsko

  DAYCO

Japonsko

BANDO

Japonsko

REV

Japonsko

SUN

Japonsko

KOYO

Japonsko

TSUBAKI

Japonsko

JC PREMIUM

Asie, EU

EXEDY

Japonsko

AISIN

Japonsko

ASCO

Japonsko

KOYO

Japonsko

FRENKIT

Španělsko

GLO

Itálie

NKN

Japonsko

PASCAL

Asie, EU

MARUICHI

Japonsko

GMB

Japonsko

  Sady ložisek do kol

KOYO

Japonsko

KANACO

Japonsko

CTR

Japonsko

YAMATO

Asie

555

Japonsko

QSTEN

Japonsko

CTR

Japonsko

555

Japonsko

QSTEN

Japonsko

NAKAMOTO

Japonsko

YAMATO

Asie

YEC

Japonsko

SANKEI

Japonsko

TRANSPO

USA

PHOENIX

Japonsko

KOITO

Japonsko

DENSO

Japonsko

NGK

Japonsko

SEIWA

Japonsko

HKT

Japonsko

WALKER

USA

AJUSA

Španělsko

ELWIS

Dánsko

STONE

Japonsko

ACL

Austrálie

HASTINGS

USA

NDC

Japonsko

TAIHO

Japonsko

Filtry

Brzdy

Quick Brake

Dánsko

Vodní pumpy, 
termostaty, chladiče

Řemeny, řetězy,  
kladky, napínáky

DAIKIN

Japonsko

Spojky

Homokinetické klouby,
manžety, kříže do poloos

Kulové čepy, spojovací
tyče řízení, silentbloky

  Čepy do ramen, ramena, 
  tyče stabilizátorů

  Rozdělovače, čidla, spínače, 
alternátory, startéry, žárovky

MOBILETRON

Tchai-wan

Svíčky, lambda sondy, 
zapalovací moduly

  Těsnění hlavy, sání, 
  výfuku, olejové vany

  Vstřikovací trysky, palivová 
čerpadla, písty, pánve, ventily

COFLE

Itálie

LPR

Itálie

JC PREMIUM

Asie, EU

AJUSA

Španělsko

DOKURO

Japonsko

NKK

Japonsko

SUPLEX

Německo

OBK

Japonsko

ROC

Švédsko

TOPTUL

Tchaj-wan

PROFITOOL

Asie

Pružiny zavěšení

  Nářadí, dílenské vybavení

MAGNUM TECHNOLOGY

Japonsko



NEJVĚTŠÍ VÝBĚR 

NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO 
JAPONSKÉ A KOREJSKÉ 

AUTOMOBILY

VŠECHNY CESTY VEDOU K NÁM

� tlumiče � řemeny

� brzdy

� díly řízení� fi ltry

� svíčky

� elektro

� oleje

� ložiska

� napínáky, 
vodní pumpy

� baterie

� spojky



Spoločnosť SACHS, jedna z naj-

predávanejších európskych zna-

čiek, vyrábajúca tlmiče pruženia 

a spojkové systémy, určené ako 

pre prvovýrobu, tak i pre trh s ná-

hradnými dielmi, určite nie je po-

treba nijako viac predstavovať. 

Pre 50 svetových automobilek 

za viac než 100-ročnú históriu 

bolo pod touto značkou vyrobe-

ných viac ako 50 miliónov spojok 

a 500 miliónov tlmičov pruženia. 

Prednosťou spoločnosti SACHS 

nie je len široký sortiment, ale 

predovšetkým vysoká kvalita!

Radi by sme Vám predstavili naj-

predávanejšie spojkové sady 

značky SACHS v sortimente Inter 

Cars:

Objednávacie 
číslo

Typ automobilu
MOC

s DPH
3000 846 201 VW GOLF IV 1.9 TDI rv. 00� / SEAT CORDOBA, IBIZA, LEON, TOLEDO II rv. 00�    249,9

3000 243 001 FORD ESCORT,FIESTA 1.8D rv. �95    149,94

3000 842 803 ŠKODA FABIA 1,4 rv. 2000�    145,18

3000 843 601 SEAT CORDOBA / IBIZA / LEON 1,9SDI, ŠKODA OCTAVIA 1.9SDI   232,05

3000 158 001 VW GOLF / POLO 1,0-1,3 rv. 85�92  154,7

3000 311 002 OPEL ASCONA,CORSA A-B,ASTRA F,KADETT E,VECTRA A 1,0-1,3 86-90 / 1,4 rv. 89� 172,55

3000 561 001 CITROËN BERLINGO 1,8/1,8D rv. 96�    138,04

3000 845 701 VW, AUDI, ŠKODA, SEAT 1,9TDI rv. 96�   324,87

3000 389 002 FORD TRANSIT 2.5D rv.7/91� 217,77

3400 122 101 DAF 75CF.235, 85CF.340/380/420, 95.500, 95XF.380/430/480 866,32

3400 122 801 DB ACTROS 1835/40/43,2540/43/48,2640/43,3240/43,3340/43,4140/43  799,68

3000 859 501 PEUGEOT 206,307,406 2,0HDI rv.12/99� / CITROËN C3 1,4 16V / C5 2,0 HDI rv. 01� 236,81

3000 208 002 VW T4 / PASSAT 1,6TD /1,8/ 1,9D/TD 166,6

3000 287 002 VW GOLF 1,9D, VW POLO 1,9SDI / SEAT CORDOBA, IBIZA 1,9D/SDI 163,03

3000 815 001 AUDI A4 / VW PASSAT 1,9TDI (motor AFN) rv. 10/95� 283,22

3000 814 001 ŠKODA FELICIA 1,9D mot.AEF rv. 95� 124,95

3000 951 706 VW PASSAT,VARIANT, ŠKODA SUPERB, AUDI A4,A6/Avant 1.9TDI 96KW 11/00� 380,8

3400 700 431 IVECO EUROCARGO TECTOR 65/75E13,75/80/90/100E15,100/120/130E18 649,74

3400 127 401 MAN TG-A 921,06

3000 581 001 VW GOLF, VENTO 1,6 rv. 9/92� / VW POLO 1,6 rv. 10/94�    207,06

3400 122 201 MAN F90 .362/372/402/422/462/502, F2000 .373/403 852,04

3400 127 701 DB ATEGO 1017-1023, 1214-1228, 1317-1328, 712-717, 812-823, 915-925, VARIO  453,39

3000 824 501 VW / AUDI / ŠKODA OCTAVIA / SEAT LEON 1.4,1.6 rv. 97�   182,07

3000 836 701 PEUGEOT 106,206,306 / CITROËN AX  rv. 86�98, SAXO 1.0i/1.4i rv. 9/99�  155,89

3000 951 775 FORD TRANSIT 2,0 DI rv. 08/00� 359,38

3000 951 230 FORD TRANSIT 2.4DI rv. 04/02� / 2,4TDE rv. 04�   440,3

3000 951 255 CITROËN JUMPY, EVASION / PEUGEOT EXPERT / FIAT SCUDO 1,9TD rv.96� 241,57

3000 970 004 AUDI, SEAT, VW 2,0i TDi rv. 03� 353,43

3000 951 120 VW, SEAT, ŠKODA 2,0 FSI / 1,9TDI 77 / 110kW rv. 03� 383,18

3400 121 501 DB ACTROS 1843/53,2543(OM501/2LA rv. 96�) 2237,2

3000 332 001 VW T4 2,4D/2,5 rv. 90� ,ŠKODA OCTAVIA, AUDI A3 1,9TDI  motor AGR rv. 96�       214,2

3000 822 601 VW, AUDI, ŠKODA, SEAT 1,6 (74kW) rv. 96�      259,42

3000 826 001 CITROEN XANTIA 2,0T/HDi rv. 95� 232,05

3000 844 101 FORD FOCUS 1,8DI,TDi rv. 10.98-11.04 289,17

3000 846 101 AUDI A4, ŠKODA SUPERB, VW PASSAT (3B3/3B6) 1,9TDI 74kW rv. 00�    353,43

3000 951 796 FORD FOCUS 1.8TDCi rv. 01-04 / MONDEO III 2.016V DI / TDDi rv. 11.00 - 02.03 297,5

3000 951 259 CHRYSLER VOYAGER III  2,5 CRD rv. 01/02-12/04 105 kW  666,4

3000 970 001 VW GOLF V, TOURAN 1.9TDI rv. 03� 353,43

3400 700 433 IVECO DAILY UNIJET S2000 xxS/C.10  261,8

3000 951 707 VW GOLF IV / ŠKODA / SEAT / AUDI 1,9 TDI  rv.96�      361,76

3000 951 210 VW PASSAT / AUDI A4/A6 1.8  rv. 10/95�   283,22

3400 700 303 MAN L2000, M2000L/M, TG-A 779,45

3400 121 801 MAN F/L/M2000L, M90 852,04

3000 329 001 FORD ESCORT 1,4 rv. 8/90�95    123,76

3000 581 002 VW CADDY / SEAT INCA 1,4 (AEX) rv. 11/95� 160,65

3000 777 001 VW POLO 1,9D (mot.AEF) rv. 01/95� 223,72

3000 724 001 BMW 525 rv. 95�97 / BMW 528 rv. 95� 322,49

3000 826 401 PEUGEOT 106 / CITROEN AX 1,5D rv. 94� / NISSAN MICRA 1.5D rv.98�03        193,97

3000 823 901 FORD MONDEO 2,5i V6 rv. 94� 283,22

3000 822 701 VW, AUDI, ŠKODA OCTAVIA 1.8 rv. 10/97 -mot.AGN 277,27

3000 840 601 SUZUKI BALENO 1,3-1,6 rv. 07.95� / WAGON R 1,3 rv. 00� ;OPEL AGILA 1,0-1,2 rv. 00� 287,98

3000 264 003 MITSUBISHI L400 / PAJERO 2,5 TD (PA5W,PD5W) rv. 12.94�    284,41

3000 950 601 VOLVO S40/V40 1,6-2,0 rv. 07.95� / RENAULT LAGUNA 2,0 rv. 95-01 102kW     364,14

3000 951 054 ŠKODA FABIA/VW POLO/SEAT IBIZA CORDOBA 1,9 SDI 99� 276,08

3000 951 710 VW LT 28-46 2,5TDI rv. 99�    410,55

3000 951 798 FORD TRANSIT 2,0 DI  rv. 08.00-11.01  411,74

3000 951 206 VW, AUDI, ŠKODA  2,5TDI rv. 01� 491,47

3000 951 220 RENAULT ESPACE IV, LAGUNA II 1,9dCi rv. 03.01� 362,95

3000 846 301 VW 1.6 16V GOLF IV, BORA / SEAT LEON rv. 00� 247,52

3000 951 318 OPEL MOVANO 2,5DTI rv. 10/01� / RENAULT MASTER 2,5dCi rv. 10/01� 370,09

3000 133 002 BMW 2,4TD rv. 86� / 2,5TDS rv. 91� 265,37

Uvedené ceny sú maloobchodné v EUR s DPH. Zmena cien vyhradená.
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Oslávte s nami 
4. narodeniny!

Nakúpte sortiment pre japon-
ské a kórejské automobily 
uvedených značiek najmenej 
za 700 €  v období od 1. 7. do 
31. 8. 2009 a získajte od nás 
narodeninový darček v podo-
be ďalších 200 EXTRA bodov 
naviac do VIP Clubu Inter Cars 
a sadu náradia.

Príďte si aj vy Príďte si aj vy 
pre svoj darček!pre svoj darček!

Zákazník má nárok vždy iba na jeden 
narodeninový darček (VIP body 
+ sada náradia), ktorý mu bude 
odovzdaný po ukončení a vyhod-
notení akcie. Právo na zmeny je 
vyhradené.



júl - august 
V letných mesiacoch myslím

júl
august

august

Podmienkou získania uvedeného darčeka je zakúpenie sortimentu uvedených značiek minimálne v danej hodnot
mienok akcie nárok iba na jeden bonus, ktorý mu bude odovzdaný po ukončení a vyhodnotení akcie. Právo na z
tieto produkty uzavreté špeciálne podmienky. Viac informácií o tejto akcii obdržíte na ktorejko�vek pobočke Inter

nakúpte v júli a auguste
spojky 
za 1 500 Eur
a získajte prípravok na ich 
montáž, alebo bluetooth 
handsfree sadu PARROT s 
displejom!

3 laclové mo

nakúpte v aug
ložiská a ná
za 400 Eur
a získajte auto
hasiaci prístroj
3 x montérky!

Náradie pre 
montáž spojok

Handsfree 
sada Parrot ...a a



- september
me na Vašu bezpečnos�!!!

september

e bez DPH a v uvedenom termíne. Každý zákazník má pri splnení pod-
zmeny je vyhradené. Akcia sa nevz�ahuje na zákazníkov, ktorí majú na 
r Cars.

ontérky

guste
áboje kolies 

olekárničku a 
j alebo 

Hasiaci 
prístroj...

utolékárnička

nakúpte v septembri 
remene a kladky 
za 660 Eur
a získajte Alkohol tester AL 
7000 alebo náradie z ponuky 
IC v hodnote 66 Eur s DPH!

Alkohol
tester
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y První společnou akcí s dětmi ze Strážnice 

v tomto roce byla velikonoční návštěva 

spojená s fotbalovým zápasem a prohlíd-

kou známého skanzenu. Z této akce se 

nám pomalu, ale jistě stává tradice, a tak 

jsme se už nemohli dočkat na novinky, co 

všechno se v zimě v Domůvku událo a jak 

se všichni mají. Pojďme se tedy podívat, 

jak jsme si víkend 4.–5. dubna 2009 pěk-

ně užili.

V pátek okolo páté hodiny vyrazila nemalá 

skupinka zaměstnanců centrály Inter Cars 

směr Strážnice, 9 kolegů plus tři automobily, 

z toho jedno až „po okraj“ naplněné veliko-

noční nadílkou. 

Do Domůvku jsme přijeli okolo dvacáté 

hodiny, děti nás s Olinkou (paní ředitelka) 

a tetami vřele uvítaly, všichni mávali z oken 

i dveří, a jen co jsme zaparkovali auta, už byli 

před domem, podávali nám ruce a nechy-

běly také pusy. Hned jsme byli „nahnáni“ do 

jídelny, kde na nás už čekalo velké pohošte-

ní, panáček na zdraví a k tomu samozřejmě 

nechyběl ani dezert, který pekly samy děti. 

Pohoštění se jim povedlo a moc jsme si 

pochutnali. Do toho nám děti začaly hned 

vyprávět, co je u nich nového, jak se učí-

neučí, a my jsme ani nestačili otáčet hlavy 

a nevěděli koho sledovat dříve. Všichni byli 

moc hodní a ti, co byli z týmu Inter Cars na 

návštěvě poprvé, byli mile překvapeni, jak 

jsou všichni přátelští a plni energie. Následo-

vala prohlídka domova, domluva, co bude-

me dělat v sobotu, a nakonec přání na dob-

rou noc, protože už bylo pozdě a děti chodí 

v deset hodin spát, ti nejmenší dokonce už 

v devět. Rozloučili jsme se a ubytovali v míst-

ním areálu TJ Jiskra, který je určen mimo jiné 

pro školní skupiny apod., dýchly tady na nás 

staré časy a nostalgicky jsme si zavzpomína-

li, jak jsme ještě sami seděli ve školních lavi-

cích… No a mohli jsme vyrazit okusit noční 

život ve Strážnici, s malou zastávkou v kul-

turním domě na největší místní diskotéce. 

Na druhý den jsme měli přichystanou snída-

ni přímo v Domůvku, tentokrát byla šikovná 

Olinka a tety. Okolo půl jedenácté za námi 

do jídelny začali postupně přibíhat a naku-

kovat kluci, kteří nám, oblečeni do fotba-

lových dresů, dávali nenápadně najevo, že 

už je čas… fotbal nepočká. Kluci se na nás 

prý celý týden připravovali, a tak jsme byli 

všichni zvědaví, jak fotbalový zápas mezi 

týmy Inter Cars a Strážnice dopadne! Dopili 

a dojedli jsme poslední kousky a šup také do 

fotbalového a boj mohl začít. Nejprve foto 

obou týmů a už nic nebránilo fotbalistům, 

aby mohli porovnat síly – mládí proti zku-

šenostem. Počasí nám přálo, sluníčko svítilo 

od rána a vydrželo až do večera. Zápas byl 

celou dobu nerozhodný, ale nakonec přece 

jen bylo vidět, kdo trénoval a kdo ne, a tým 

Inter Cars prohrál 5 : 4! Pro všechny to byla 

veliká zábava a pro náš tým i docela náročné 

chvilky, zvlášť když si strejda Michal natáhl 

kolení vazy a byl po zbytek dne bohužel 

„out“. Naštěstí to nebylo zase tak vážné a tým 

Strážnice se může při první příležitosti těšit 

na odvetu.

Po absolvování turnaje na nás čekal výborný 

oběd opět v režii šikovné Olinky a tet. Když 

jsme byli všichni plni, ti nejmenší šli do po-

stýlek a celý Domůvek měl polední klid, kte-

rého jsme také využili a odpočinuli si. 

Hodinku nato jsme už byli před vchodem 

Strážnického skanzenu, kde se každoročně 

o Velikonocích koná víkend s názvem „Fa-

šanky, fašanky, Velká noc ide“, což je akce se-

znamující návštěvníky s masopustními a jar-

ními zvyky. Součástí programu je řemeslný 

jarmark s ukázkami zdobení kraslic, pletení 

pomlázek, ochutnávky vín apod. Cesta skan-

zenem byla moc příjemná, zastavili jsme se 

u každého stánku, poslušně poslouchali vý-

klad a poznávali tradice dřívějších dob. Jak 

se co dělalo, co se peklo, nechyběly ukázky 

tradičních tanců v krojích, ochutnávky ty-

pických velikonočních pokrmů a zabijačky. 

K tanci byla vyzvána i jedna z našich kolegyň 

Šárka, která se toho nebála, a tanec si jistě 

naplno užila. K vidění bylo i předení na kolo-

vrátku nebo vlastnoruční výroba píšťal z mla-

dých proutků. Po cestě jsme se nevyhnuli 

koledníkům, kterým neunikla Kristýnka, a že 

ji nešetřili! Potkali jsme i malé kozičky, které 

jsme si mohli pohladit, ty se líbily opravdu 

všem. Pomalu jsme se uťapaní asi okolo páté 

hodiny vraceli zpět. V Domůvku nás ještě če-

kaly ukázky moderního a street tance, zpěvu 

v podání těch nejšikovnějších a prohlídka 

fotek z akcí a dovolené, kterou si děti užívaly 

minulý rok v Chorvatsku. Před odjezdem od 

nás ještě každý dostal velikonoční nadílku, 

a ani my jsme neodjížděli s prázdnou. Děti 

nám namalovaly spousty krásných obráz-

ků a vyrobily vtipné postavičky z moduritu. 

Ještě jednou děkujeme! Pak jsme se už jen 

rozloučili, nastartovali automobily a asi oko-

lo šesté hodiny plni nových zážitků vyrazili 

zpět do Prahy.

Jsme moc rádi, že se nám výlet na Moravu 

opět vydařil, a věříme, že si ho obě strany 

pěkně užily.

Další společná akce nás čeká v červnu, 

více se ale dozvíte později, a to v příštím 

čísle IC Journalu. Budeme se těšit brzy na

shledanou!

AKCIA

4 + 1 ZDARMA
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COMMA OIL
Viac než 30 rokov je značka COMMA synony-

mom kvality v obore automobilových mazív 

a produktov starajúcich sa o dvoj- i štvor-

stopých miláčikov. Oleje značky COMMA sú 

súčasťou petrolejárskeho gigantu MOBIL 

oils Co., vďaka čomu si v podvedomí svojich 

zákazníkov uchovávajú záruku vysokej kvali-

ty. Spoločnosť COMMA Oil spolupracuje na 

vývoji svojich produktov s Formule Palmer 

Audi a vzájomnou spoluprácou sa snaží 

dosiahnuť najvyššej kvality celého portfólia 

olejov tejto značky. Značka COMMA vznikla 

za prispenia automobilových nadšencov a je 

preukázateľne vnímaná jej veľmi vysoká úro-

veň, čo dokazujú mnohé ocenenia. COMMA 

bola veľa rokov spájaná s víťaznými tímami 

TOCA britského šampionátu cestných auto-

mobilov a so sériou Caterham Motorsport. 

Spoločnosť COMMA Oil taktiež spolupracuje 

ako sponzor a technická podpora v FPA For-

mula Palmer Audi. Rafi néria tejto spoločnosti 

je umiestená v Kente, na juhu Veľkej Británie. 

Distribučná sieť v krajinách Beneluxu zaru-

čuje dobrú dostupnosť produktov značky 

COMMA v krajinách  Európskej únie. Oleje 

značky COMMA sa snažia byť pre zákazníkov 

jedničkou pri voľbe olejov do svojich auto-

mobilov, vzhľadom k svojej kvalite a cene. 

Maximalizujú výkon a predlžujú životnosť 

automobilu. Ak hľadáte kvalitu za rozumnú 

cenu, tak sú práve oleje značky COMMA tým 

najvhodnejším variantom pre vás.

Oleje zn. COMMA zaručujú:
-  ochranu motoru pri všetkých prevádz-

kových podmienok

- dokonalú čistotu motoru

- nízke trenie pre nižšiu spotrebu paliva

- dobrú ochranu proti opotrebeniu

Moto spoločnosti:
Zdieľajte naše nadšenie pre náročných

 

NOVINKA 

* Uvedené ceny sú maloobchodné v EUR s DPH v prepočte na 1l a platia len počas doby
   tejto akcie, tj. od 1.7.2009 do 30.9.2009. Zmena cien vyhradená.

4,97*

3,95*

4,07*

7,83*

6,40*

7,59*

V SORTIMENTE OLEJOV V PONUKE INTER CARS

AKCIAAKCIA

4 + 1 ZDARMA
nakúpte 5L balenie olejov COMMA X-FLOW za cenu 4L
Akcia prebieha od 1. 7. do 30. 9. 2009

„1L ZDARMA“
„1L ZDARMA“

X-FLOW TYPE LL 5w30

Plne syntetický pomáha udržiavať motor čistý, predlžuje životnosť motoru

a redukuje emisie.

Špeciálne navrhnutý, aby spĺňal požiadavky výrobcov GM/Vauxhall/Opel,

určený pre benzínové a dieselové vozidlá, predĺžený výmenný interval.

Klasifi kácia: ACEA A3/B3 A3/B4 API SL CF

Vyhovuje požiadavkám: GM-LL-A-025 / GM-LL-B-025, VW 502 00 / VW 505 00s

X-FLOW TYPE G 5w40

Plne syntetický pomáha udržiavať motor čistý, predlžuje životnosť motoru a redu-

kuje emisie.

Vhodný pre benzínové a dieselové vozidlá vrátane motorov vstrekovacích, viac 

ventilových a s turbokompresorom.

Klasifi kácia: ACEA A3/B3 API SL CF

Vyhovuje požiadavkám: MB 229.1, VW 502 00 / VW 505 00o: „

X-FLOW TYPE PD 5w40 

Plne syntetický pomáha udržiavať motor čistý, predlžuje životnosť motoru a redu-

kuje emisie.

Špeciálne navrhnutý, aby spĺňal požiadavky výrobcu VW/Audi vhodný pre PD, ale-

bo vstrekovacie motory.

Klasifi kácia: ACEA A3/B3 A3/B4 API SL CF

Vyhovuje požiadavkám: VW 505 01, FORD WSS M2C917-A

X-FLOW TYPE S 10w40 

Polo syntetický, vhodný pre benzínové a dieselové vozidlá vrátane motorov vstre-

kovacích, viac ventilových a s turbokompresorom. Efektívna ochrana pri všetkých 

podmienkach - extrémne teplo a chlad.

Klasifi kácia: ACEA A3/B3 API SL CF

Vyhovuje požiadavkám: MB 229.1, VW 502 00 / VW 505 00

X-FLOW TYPE MF 15w40

Minerálny, vhodný pre benzínové a dieselové vozidlá vrátane motorov vstrekova-

cích, viac ventilových a s turbokompresorom. Vysoko výkonná minerálna formula 

pomáha znižovať poškodenie a predĺži životnosť motoru.

Klasifi kácia: ACEA A3/B3 E2 API SL CF-4

Vyhovuje požiadavkám: MB 228.1, MB 229.1, VW 502 00 / VW 505 00, VOLVO VDS, 

MAN 271, ALLISON C4

 X-FLOW TYPE F 5w30

Polo syntetický, vhodný pre benzínové a dieselové vozidlá vrátane motorov vstre-

kovacích, viac ventilových a s turbokompresorom. Efektívna ochrana pri všetkých 

podmienkach - extrémne teplo a chlad. 

Klasifi kácia: ACEA A1/B1 API SL CF

Vyhovuje požiadavkám: FORD ZETEC ENGINESDARMA

júl
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Výfuky

kvalita v sortimente Inter Cars
Spoločnosť Inter Cars Vám prináša ponuku pružných členov (fl exi) zo sortimentu BOSAL,

určených pre opravy výfukových systémov.

Pružné členy (fl exi) Bosal zamedzujú prenosu vibrácií motora do výfukového systému a vďaka tomu znižujú 

prenos rezonancií do vnútorného priestoru kabíny vozidla.

Výhody fl exi členov:

�  univerzálne použitie

�  vysoká životnosť

�  jednoduchá montáž

�  zvýšenie komfortu jazdy

�   ochrana výfukového systému pred 

poškodením

�  redukcia hluku

Výber zo sortimentu pružných členov (fl exi) BOSAL
INNER BRAID - trojvrstvové prevedenie s vnútornou vodiacou fl exi trubkou

Objednávacie číslo Typ Vnútorný priemer (mm) Dĺžka pružného člena (mm) Celková dĺžka (mm) Cena
BOS265-307 B 45 153 153 14,83   
BOS265-309 B 45 200 200 16,69   
BOS265-311 B 45 230 230 19,84   
BOS265-313 B 45 260 260 22,19   
BOS265-305 B 45,5 102 102 13,15   
BOS265-315 B 50 95 95 14,82   
BOS265-321 B 50 230 230 22,85   
BOS265-325 B 50 282 282 27,36   
BOS265-317 B 51 150 150 16,37   
BOS265-323 B 51 252 252 27,41   
BOS265-329 B 55 150 150 21,28   
BOS265-333 B 55 220 220 27,23   
BOS265-335 B 55 250 250 28,67   
BOS265-337 B 55 280 280 30,29   
BOS265-327 B 56,5 101 101 13,15   
BOS265-339 B 63 203 203 31,92   
BOS265-341 B 63 252 252 37,14   
BOS265-709 A 38 158 272 26,78   
BOS265-711 A 42 158 272 26,78   
BOS265-713 A 42 269 383 35,70   
BOS265-701 A 45 158 272 24,50   
BOS265-703 A 45 208 322 26,51   
BOS265-705 A 45 269 383 29,23   
BOS265-731 A 48 158 272 28,00   
BOS265-319 A 49 166 200 23,80   
BOS265-717 A 50 158 272 28,00   
BOS265-719 A 50 208 322 30,10   
BOS265-721 A 50 269 383 37,45   
BOS265-707 A 51,5 156 270 24,29   
BOS265-723 A 52 126 240 28,00   
BOS265-725 A 52 208 322 30,10   
BOS265-727 A 54 158 272 29,75   
BOS739-137 A 54 200 345 34,62   
BOS265-729 A 60 158 272 34,65   

INTERLOCK  - trojvrstvové prevedenie s vnútornou vodiacou fl exi trubkou
(použitie hlavne v kombinácii s katalyzátorom)

Objednávacie číslo Typ Vnútorný priemer (mm) Dĺžka pružného člena (mm) Celková dĺžka (mm) Cena
BOS265-609 A 38 158 272 29,57   
BOS265-611 A 42 158 272 29,93   
BOS265-613 A 42 269 383 41,13   
BOS265-631 A 48 158 272 31,84   
BOS265-517 A 50 158 272 31,84   
BOS265-519 A 50 208 322 35,00   
BOS265-521 A 50 269 383 43,58   
BOS265-623 A 52 126 240 31,84   
BOS265-625 A 52 208 322 35,00   
BOS265-627 A 54 158 272 34,30   
BOS265-629 A 60 158 272 39,20   
BOS265-561 B 45 95 95 17,19   
BOS265-677 B 45 250 250 34,65   
BOS265-679 B 50,5 200 200 29,93   
BOS265-681 B 50,5 250 250 39,72   
BOS265-573 B 51 190 190 23,42   
BOS265-571 B 55,5 190 190 25,24   
BOS265-585 B 55,7 105 105 21,87   
BOS265-587 B 60 120 120 22,05   

Uvedené ceny sú maloobchodné v EUR s DPH. Zmena cien vyhradená.
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Prinášame vám ďalšiu osobnú skúsenosť s jednou z najvýkonnejších mašín sveta – 

Dodge Viper SRT10.

Nepochybujem, že začítať sa do článku vás všetkých prinútili obrázky. Neverím, 

že existuje človek, ktorý by mohol úprimne tvrdiť, že Viper sa mu nepáči. Dizajn 

prvej i druhej generácie sú len svaly, testosteron a všetko, čo v komiksoch cha-

rakterizuje slapské auto. A to sa páči chalanom, samozrejme, babám a dokon-

ca i buzíkom. Viper 2. generácie vyhral vo veľkom celosvetovom hlasovaní 

gayov v roku 2007 titul Najlepšie auto pre nočné kluby – Best night club car 

2007. Toto v žiadnom prípade nie je dehonestácia, ale pocta. Pocta jeho 

aure, tvarom a výkonom. Skôr, než prezradím, aké to je jazdiť vo Viperi, 

stručne vám jeho 2. generáciu predstavím. 

O projekte Viper sa začalo v hlavnej budove Chrysleru hovoriť už v roku 

1988. Od počiatku to bol projekt retrohotrodu ako znovuzrodenie vý-

konného amerického športiaku. Hlavnou duševnou predlohou kon-

ceptu bola legenda AC Cobra. Prvá generácia zmije (viper) prišla na 

svet v roku 1992 a vyrábali ju celých 10 rokov. Zhruba v polovici 

svojho života, koncom roka 1996, podstúpila modernizáciu, kto-

rú v USA považujú za dosť veľkú na to, aby tvrdili, že ide o nové 

auto. Klasickí Amíci – stále preháňajú a zveličujú. Skutočná 

2. generácia s úplne novou mechanikou a karosériou prišla 

v roku 2003. Tú tiež nedávno pre rok 2008 modernizovali. 

Mašina na obrázkoch je z poslednej série, ale nebudem 

predbiehať. Viper od začiatku charakterizuje veľkoobje-

mový motor V10. Prvá generácia mala osemliter a už ten-

to objem budil u mnohých závistlivcov pohoršenie. Podľa 

klasického amerického hesla podkutého megalomániou, 

že objem ničím nenahradíš (there is no replacement for 

displacement), dostala 2. generácia roku 2003 motor 

so zväčšeným objemom na 8,3 litra. To a ďalšie úpravy 

motora posunulo max. výkon na 368 kW (500 k). Naoko 

veľké číslo. Ale keď skontrolujete dôležitý parameter lit-

rového výkonu, ktorý Amíkom nikdy nešiel, zistíte, že je 

to veľmi biednych 44 kW (60 k) na liter. Prvá generácia 

s osemlitrom s výkonom najskôr 294 kW (400 k) a neskôr 

331 kW (450 k) mala litrový výkon ešte biednejší, 36,8 kW 

(50 k)/l a 41,3 kW (56 k)/l. 

Ako som uviedol, objem motora pre 2. generáciu zväčšili na 

8,3 litra. To posunulo i krútiaci moment na hodnotu ohrom-

ných 712 Nm. Čiastočne sa konštruktérom podarilo znížiť po-

Dodge Viper SRT10
rok výroby 2008

Motor: zážihový liatinový V10 uložený pozdĺžne za prednou nápravou 

s hliníkovými hlavami valcov, uhol rozovretia valcov 90 °, vŕtanie x zdvih 

– 103 x 100,6 mm, kompresný pomer 10,2 : 1, objem 8 383 cm3, 2 ventily 

na valec, rozvod 2 x OHV, variabilné časovanie výfukových ventilov, variabilné 

sanie, dvojitá el. škrtiaca klapka, max. výkon 447 kW (600 k)/6 100 ot., max. krútiaci 

moment 760 Nm/5 000 ot., litrový výkon 53,2 kW (72,3 k)/l.

Pohon: jednokotúčová suchá spojka, 6-stupňová mechanická prevodovka Tremec 

6060, pohon zadných kolies cez torsen samozáverný diferenciál.

Podvozok: nezávislé zavesenie všetkých kolies, vpredu i vzadu lichobežníková náprava, na-

staviteľné tlmiče, skrutné stabilizátory.

Karoséria: dvojdverová, dvojmiestna typu roadster uložená na centrálnom ráme.

Rozmery/hmotnosti: š x v x d – 4 460 x 1 910 x 1 210 mm, pohotovostná hmotnosť – 1 570 kg,

výkonová hmotnosť – 3,51 kg/kW.

Dynamické parametre: max. rýchlosť – 310 km/h, zrýchlenie z 0 na 100 km/h – 3,7 s.

Super hotrod Super hotrod 
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hotovostnú hmot-

nosť káry a značne vylepšiť pod-

vozok i torznú tuhosť rámu, čím sa značne 

zlepšili jazdné vlastnosti tohto kladiva, do-

vtedy vhodného azda len na šprinty a dlhé 

tiahle zákruty. Prekvapivé je, že samotný 

pevnejší rám novej generácie je navyše 

o 36 kg ľahší. V oddelení SRT (Street and 

Racing Technology) mali dokonca pripra-

vený ešte pevnejší rám, ktorý však kvôli vý-

robným nákladom nakoniec nepoužili, čo 

je veľká škoda, pretože pomer cena/výkon 

je v prípade Vipera SRT10 jednou z najlep-

ších na svete. Iste vás dostane do kolien 

informácia, že táto zelená mrcha na obráz-

koch vyšla v prepočte len na 3,5 milióna 

korún! Nemám Inko o tom, že by na svete 

existovalo sériovo vyrábané auto, ktoré 

by dokázalo ponúknuť viac kilowattov za 

menej peňazí. A to ešte neviete, aký 

výkon má moderni-

zova-

ná verzia. 

Čoskoro sa to dozviete, 

nemajte obavy! Špičkovo pripravený 

podvozok však celkom nezapadol pra-

chom. Väčšina jeho dielcov sa objavila na 

superšialenom Hennessy Viper Venom 

1000 twinturbo. 

Vždy ma dosť prekvapovalo, prečo je zá-

kladnou karosárskou verziou Vipera verzia 

s otváracou strechou, najprv targa a teraz 

roadster. Toto riešenie je vo svete supervý-

konných mašín veľmi ojedinelé. Ale všet-

ko som po len černej nakladačke celkom 

rýchlo pochopil! S Viperom si kupujete 

nielen moderný hotrod, ale i saunu. Už 

sa nedivím, že drvivá väčšina predaných 

Pskov sú verzie s odnímateľnou strechou. 

Teploty za obrovským motorom pri veľkej 

prevodovke a vedľa rozmerných výfukov 

vyvedených po každej strane v prahoch 

v kokpite dosahujú slušne cez 40 °C bez 

ohľadu na počasie. Samozrejme, má to 

klímu, ale nič sofi stikované, ako by mala 

väčšina európskych mašín pyšných na titul 

supercar, teda niečo automatické, či digi-

tálne. Tu to funguje len tak, že buď mrazí, 

alebo nechladí. Buď je človek chorý, ale-

bo je chorý. Rozdiel je len či od prechlad-

nutia, alebo od prehriatia. 

Druhá generácia po modernizácii z konca 

minulého roka pre modelový rok 2008 je 

doposiaľ najvýkonnejším bežným Vipe-

rom. Motor má objem 8,4 litra. Samotný, 

v tomto prípade 
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teľný, nárast objemu o 0,1 litra vôbec nie 

je zodpovedný za veľmi slušný nárast 

výkonu. Najnovší model má totiž výkon 

rovných 600 koní, teda 442 kW. Značne 

prepracovaný motor má zväčšené kanály 

sania i výfuku v hliníkových hlavách val-

cov, väčšie sacie ventily, variabilné časo-

vanie výfukových vačkových hriadeľov 

Mechadyne a dvojitú elektronickú škrtiacu 

klapku. Nové profi ly vačkových hriadeľov 

a tuhšie ventilové pružiny umožnili po-

sunúť elektronický obmedzovač otáčok 

o 300 ot vyššie. Na vývoji tohto motora sa 

okrajovo podieľali i páni z McLarenu a spo-

ločnosti Ricardo Consulting Engineers. Ria-

diacu elektroniku majú na svedomí páni 

z Continental AG, nedávno ešte divízia Sie-

mens Automotive. 

Novinkou v modeli 2008 je použitie no-

vej 6-stupňovej mechanickej prevodov-

ky Tremec 6060, ktorá má až 3-násobný 

synchrón na prvom prevodovom stupni 

a po dva synchróny na každom ďalšom. 

Zadná náprava Dana M44-4 má v porov-

naní s modelmi 2003 – 2006 teraz GKN 

ViscoLok samozáverný diferenciál torsen, 

ktorý výrazne pomáha preniesť ohromný 

krútiaci moment 760 Nm na povrch, no 

zároveň s autom riadne cvičí a pri každej 

príležitosti ho berie bokom. Viezť sa na tej-

to mrche nie je problém, ale jazdiť na nej 

vyžaduje extrémnu dávku odvahy, citu, 

schopností a skúseností. Každé neopatr-

né stlačenie plynu znamená buď dym od 

kolies, alebo taký bok, až z toho ostávajú 

zelení nielen pasažieri, ale i všetci naokolo. 

Toto je pravý hardcore pre všetkých, ktorí 

sa neboja smrti. Viete prečo? Čítajte po-

zorne! Viper SRT10 vám ovládanie uľahčí 

jedine dvoma prvkami, a to takými, ako 

mali autá v Európe už v 80. rokoch! Má len 

posilňovač riadenia a ABS. Nič viac, prisa-

hám! Samému sa mi to nechcelo veriť. Je 

to s ním o to strašidelnejšie, o čo horšie 

sú cesty, po ktorých jazdí. A teda, že u nás 

o tie zlé, so zvlneným povrchom, zlým klo-

pením a biednou priľnavosťou vôbec nie 

je núdza, iste viete i sami. Všade tam ide 

pri rýchlej jazde na tejto zmiji o život! A to 

doslova. A práve to je to, čo na tejto hard-

corovej mašine mnohých láka. V tlačových 

materiáloch o novinke sa všade uvádza, že 

jazdné vlastnosti i ovládateľnosť ostatnej 

verzie sú vďaka zrušeniu použitia run-fl at-

ových pneumatík v prospech špičkových 

Michelin Pilot Sport 2, inému nastaveniu 

pružín, tlmičov a skrutných stabilizátorov 

podstatne čitateľnejšie a lepšie než pred-

tým. Nechcem byť zlý, ale fakt by ma zau-

jímalo, aké asi boli predtým? Vo viacerých 

testoch kvalitných európskych magazínov 

som hlavne pri 1. generácii čítal, že svižná 

jazda je relatívne v pohode, ale nakladačka 

je vo verzii RT/10 i GTS doslova hrôzostraš-

ný zážitok plný adrenalínu. Všetci si vlastne 

gratulovali, keď auto na konci každej takej 

jazdy ostalo celé.

Stále tu však budú prvky, pre ktoré sa opla-

tí vraždiť! Tvar Vipera, bez ohľadu na gene-

ráciu, je jedným z nich. Druhým je, samo-

zrejme, výkon surová sila krútonmetrov 

a v neposlednom rade zvuk motora. V10 

v akcii robí rovnaké zimomriavky ako stí-

hačka alebo dobre urobený motor v moto-

rovom člne. Nebudem sa tu o tom rozpiso-

vať viac, lebo je to len mlátenie prázdnej 

slamy. To jednoducho treba počuť a cítiť. 

Tie vibrácie sú nezameniteľné a Amíci ve-

dia, prečo sa ani extra nesnažia motoru za-

bezpečiť hladký, zamatový chod, ako majú 

moderné zážihové desaťvalce v BMW, Por-

sche, Lambo či Audi.

Mať sériové auto, ktoré vystrelí na kilo len za 

3,7 s, štvrť míle zvládne za 11,6 s a dosiah-

ne skoro 310 km/h, a to za 3,5 milióna ko-

rún, je skutočne neskutočné. Každé iné 

auto s podobnými parametrami stojí o 50 

– 100 % viac. Viper SRT10 za všetkou svo-

jou konkurenciou v oblasti technológie, 

pokrokovosti konštrukcie a vymožeností 

výrazne zaostáva, ale práve to je jeho plus. 

Viper totiž vlastne ani nie je pravý supercar. 

Je to moderný hotrod, presne taký, akým 

mal byť svojho času Plymouth Prowler, 

ktorý mal vlastne všetko, len nie motor... 

Je to moderný hotrod, presne taký, akým 

mal byť svojho času Plymouth Prowler, 

ktorý mal vlastne všetko, len nie motor...
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Lakované
brzdové kotúče
Prednosti kotúčov Bosch:
 Rozsiahle know-how v oblasti brzdových systémov
 Vysoká tepelná vodivosť
 Minimálna výrobná tolerancia
 Vysoká mechanická a tepelná stabilita

Brzdové kotúče Bosch sú vyrábané z oceľoliatiny, čím je minimalizovaná prítomnosť prímesí vzduchu 

(tzv. lunkrov) a vnútorných pnutí. Nároky na komfort sa stále zvyšujú. Preto Bosch už niekoľko rokov 

ponúka program kotúčov tipu High-Carbon. Tie sú vyrábané z vysoko kvalitnej šedej liatiny s vysokým 

obsahom uhlíkov a vykazujú výrazne lepší odvod tepla v porovnaní s bežnými kotúčmi. Tým sa znižuje 

tepelná deformácia, čoho priamym dôsledkom je dlhšia životnosť., lepšie brzdné vlastnosti a brzdenie 

bez trhania.

Brzdové kotúče s nižšou teplotou majú väčší brzdový účinok, a preto predovšetkým kotúče pre brzdové 

systémy automobilov s vysokým výkonom majú vnútorné vzduchové chladenie.

Medzi oboma brzdnými plochami ležia priechodné duté priestory obstarané vetracími lopatkami. Tie sú 

usporiadané tak, aby pri jazde dochádzalo k prúdeniu vzduchu cez duté priestory. Prúdiaci vzduch pri 

tom odvádza teplo z kotúčov. 

Pri brzdových systémoch je dôležitá aj ich povrchová úprava, lebo pri zlej odolnosti voči okolitým vply-

vom sú náchylné ku korózií. Preto má spoločnosť vo svojej ponuke lakované kotúče, ktorých špeciálne 

lakovanie chráni kotúče pred koróziou minimálne päťkrát dlhšie ako konzervačné prípravky na báze 

oleja.

V ponuke spoločnosti Inter Cars nájdete rozsiahly sortiment brzdových systémov od spoločnosti Bosch, 

vrátane celej rady brzdových kotúčov.

objednávacie číslo: MOC s DPH
0 986 479 310 96,69
0 986 479 320 93,5
0 986 479 322 120,92
0 986 479 324 115,39
0 986 479 325 120,92
0 986 479 326 99,02
0 986 479 327 92,44
0 986 479 328 76,93
0 986 479 330 105,62
0 986 479 333 126,44
0 986 479 334 148,33
0 986 479 335 56,1
0 986 479 336 62,69
0 986 479 337 60,56
0 986 479 338 65,03
0 986 479 339 60,56
0 986 479 340 81,39
0 986 479 342 109,87
0 986 479 343 107,75
0 986 479 346 68,22
0 986 479 348 117,73
0 986 479 352 66,1
0 986 479 353 78,2
0 986 479 355 90,1
0 986 479 356 78,2
0 986 479 357 89,04
0 986 479 358 91,39
0 986 479 359 94,56
0 986 479 361 108,81
0 986 479 364 105,62
0 986 479 365 76,93
0 986 479 367 74,81
0 986 479 368 95,63
0 986 479 369 93,5
0 986 479 370 56,1
0 986 479 372 75,87
0 986 479 373 82,46
0 986 479 374 82,46
0 986 479 377 66,1
0 986 479 378 99,02

Všetky uvedené ceny sú maloobchodné 
v EUR s DPH. Zmena cien vyhradená.

srpen
2008

júl
2009Predajný tip

36



P A R T N E RY O U R

Málokteré autodíly jsou tak intenzivně namáhány jako ložiska uložení tlumiče pérování. 
Ta totiž v dnešní době nejen tlumí otřesy, ale zároveň i optimalizují dynamiku jízdy 
a ovládání vozu, snižují vibrace a zabezpečují nejvyšší možné tlumení hluku. Pro 
uspokojování těchto vysokých nároků naše díly ve spolupráci s nezávislými instituty 
důkladně prověřujeme. Tak vzniká kvalita, která s úspěchem obstojí u Vás i na silnici. 
Další informace na internetové adrese www.ruville.de

MOTOR | PODVOZEK | SERVIS       KOMPETENTNÍ VÝROBCE AUTODÍLŮ PRO OSOBNÍ VOZY

KVALITA A OVĚŘENÁ 
PRECIZNOST JSOU PRO 
NÁS ROZHODUJÍCÍ: 
NAŠE LOŽISKA ULOŽENÍ 
TLUMIČE V KVALITĚ ORIGINÁLNÍHO 
VÝROBCE (OEM).
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Společnost FASEP patří mezi přední hrá-

če na trhu s garážovou technikou. Její 

historie se začala psát ve zlomovém roce 

1969, kdy byla v srdci Itálie založena malá 

rodinná fi rma. Byla založena s malým ka-

pitálem, který představoval ve větší míře 

pouze inovativní řešení a nové myšlenky. 

A právě schopnost přeměnit vize ve sku-

tečnost způsobila, že se FASEP stal celo-

světovým dodavatelem hi-tech garážové-

ho vybavení. 

Silnou stránkou FASEP je 40 let zkušenos-

tí, vlastní design a vývoj nových technolo-

gií, elektroniky a mechanických dílů.  Díky 

svému know-how se FASEP stal technolo-

gickým partnerem mnoha společností 

pohybujících se v oblasti vyvažování 

a geometrie kol. 

Výrobky FASEP můžeme najít ve více než 

50 zemích světa. Mezi klíčové trhy patří 

samozřejmě Evropa, ale také Střední vý-

chod nebo dokonce Japonsko. Od roku 

2000 je FASEP držitelem certifi kátu kvali-

ty ISO 9000:2000. Za 40 let se ze společ-

nosti FASEP stal přední výrobce a důležitý 

hráč, ale nezapře svoje skromné a rodin-

né začátky – i proto je jedním z jejích 

hesel: „Nebýt jen dodavatel, ale hlavně 

partner.“

Vzhledem k tomu, že se už výrobky FASEP 

zabydlely v sortimentu společnosti Inter 

Cars, podíváme se v tomto čísle do histo-

rie a připomeneme vám několik novinek, 

se kterými společnost FASEP přišla jako 

první v oblasti servisu kol. Představíme 

vám také zajímavosti a konkurenční vý-

hody výrobků FASEP – konkrétně zařízení 

pro geometrii kol:

Historie: 

1970 UNITRON GEUS: FASEP představu-

je první integrovanou mobilní vyvažovač-

kou kol – měřicí jednotka a hnací motor jsou 

v jednom zařízení. Tohoto plně elektronické-

ho zařízení se v letech 1970–1980 prodaly ti-

síce kusů. Přestože je dnes již zastaralá, stále 

se používá pro svoji sílu a přesnost.

1974 SINCROLEVEL je první italskou elek-

tronickou geometrií. Díky využití Synchro 

senzorů (původně vojenská technologie) 

dosahuje dosud nevídaných přesností v mě-

ření.  

1981 SINCROLOGIC: Představuje na trhu 

novou digitální technologii měření všech 4 

kol. FASEP je prvním výrobcem používajícím 

pro měření geometrie mikroprocesory. 

1982 SINCROLOGIC-V: První geometrie na 

světě, která využívá elektronickou databanku 

a monitor k zobrazení výsledků měření. Další 

světovou premiérou je užití tiskárny. Původ-

ně byla přijata s velkými pochybnostmi, ale 

dnes se stala standardem pro všechny geo-

metrie.

1983 VIDEOTRONIC: První vyvažovačka 

kol vybavená monitorem. Spolu s tím FASEP 

představil systém SENSONIC – zadávání dat 

kola. Dnes je patentován po celém světě. 

1987 VIDEOLOGIC CHROMATIC je první 

geometrie na světě vybavená osobním počí-

tačem. Uživatel může přidávat a upravovat vo-

zidla a poprvé je představena autokalibrace. 

1989 VIDEOTRONIC 2000 je první po-

čítačem řízená vyvažovačka kol. Pokročilý 

systém automaticky zastaví kolo v pozici pro 

aplikaci závaží. Je také vybavena tiskárnou 

a obrazovkou s vysokým rozlišením. 

1997: FASEP představuje TRAX system.

Celosvětová novinka – první senzor geome-

trie, který využívá k přenosu dat centrální 

jednotce rádiové vlny. Nové řešení dnes vy-

užívané mnoha výrobci.

2005: FASEP je průkopníkem technologie 

Windows XP v oblasti geometrií pro zvýšení 

užitné hodnoty a z důvodů zvládnutí složi-

tostí moderního zavěšení. 

Inovativní řešení: 

Samocentrovací svorky

Unikátní systém tříbodových synchro svo-

rek byl již od svého vzniku obdivován nejen 

zákazníky, ale i konkurencí. Sebepřesnější 

senzor nemůže spolehlivě fungovat bez 

správného a 100% spolehlivého uchycení 

na kole. Proto jsou všechny řady geometrií 

FASEP vybaveny vysoce kvalitními a robust-

ně zpracovanými svorkami. Použitím těchto 

svorek odpadá riziko špatného uchycení 

senzoru vlivem nepřesností ráfku. Odpadá 

taktéž ne zcela spolehlivé a bezpochyby 

časově náročné kompenzování případných 

nerovností. 

Samocentrovací svorky FASEP byly navr-

ženy tak, aby zaručily 2 základní funkce: 

1.  samovycentrování svorky na ráfku kola; 

2.  kolmou pozici (90 stupňů) osy senzoru 

k ose kola. 

Jenom pro představu – každá svorka pro-

chází během procesu výroby náročným tes-

továním a odchylka při testu kolmosti nesmí 

překročit 0,15 mm.

RÁDIOvý přenos signálu Systém senzo-

rů WinTRAX nabízí digitální rádiový přenos 

Hlavní rozdíly oproti infračervenému 

přenosu: 

1.  Infračervený přenos musí být v přímé linii, 

zatímco při použití rádiových vln dochází 

k toku dat, i když senzory nejsou v přímém 

kontaktu s centrální jednotkou.

2.  Infračervený přenos je mnohem poma-

lejší, jelikož je zpožděn, aby se zabránilo 

konfl iktům při přenosu dat. (Infračervený 

přenos nemůže být upravován během 

měření.)

3.  Infračervený přenos je mnohem náročněj-

ší na energii než rádiový. 

Výhody rádiového přenosu signálu:

1.  Vzhledem k tomu, že není vyžadován 

přímý vizuální kontakt senzorů s centrál-

ní jednotkou, je instalace celého zařízení 

mnohem více fl exibilní a taktéž měření 

může být prováděno ve vzdálenosti od 

montážní jámy nebo zvedáku.

2.  Rychle se obnovující měřené hodnoty 

umožňují úpravy téměř v reálném čase. 

3.  Baterie vydrží více než 8 hodin bez nut-

nosti nabíjení, což s přehledem pokryje 

celý pracovní den.

Zákaznická DATABANKA

„Zákaznická Databanka“ umožňuje obsluze 

uložit veškerá data hned poté, co je měření 

ukončeno. Poslední údaje jsou uloženy pro 

každého zákazníka a každé auto. Uložená 

data se dají vyvolat pokaždé, když zákazník 

navštíví dílnu. Uložená data se navíc dají po-

rovnat s aktuálním měřením. 

Zákaznická databanka geometrií FASEP se 

značně liší od konkurenčních. Například na 

geometriích Corghi můžou zákazníci na 

konci měření uložit výsledky, které se dají 

v budoucnu opět vyvolat. To je ale vše. U ge-

ometrií FASEP se dají zákaznická data zobra-

zit před započetím měření, dají se dopisovat 

poznámky a připomínky, ale hlavní výhodou 

je možnost porovnávat všechna dosavadní 

měření. To je velmi důležitá funkce, která 

umožňuje odhalení problémů. Názorné 

zobrazení výsledků i porovnání na monitoru 

může sloužit jako důkaz o správně provede-

ném seřízení.
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Z nabídky vybíráme:

PNEUSERVIS FASEP

– špičková italská kvalita

– 3D konzole pro intuitivní ovládání

– autokalibrace, autodiagnostika

– určeno pro osobní a lehké užitkové vozy

DIAGNOSTIKA TEXA TRIBOX / NAVIGATOR 

– kompletní diagnostika pro osobní i nákladní automobily a motocykly

– jednoduché ovládání

– doprava a zaškolení personálu zdarma

ZVEDÁKY EUROLIFT

– profesionální garážové vybavení – vyrobeno v Itálii

– elektromechanický / hydraulický pohon

– asymetrická ramena

– nosnost až 3,5 t

GEOMETRIE FASEP

– unikátní systém přenosu pomocí rádiových vln

– jednoduchá a rychlá příprava vozidla – pod 2 min

– vlastnosti 3D geometrie za nepoměrně lepší cenu

– doprava a zaškolení personálu na místě instalace zcela zdarma

VOZÍK S VYBAVENÍM TOPTUL GCAJ0012

– 227 kusů nářadí s neomezenou zárukou

– součástí vozíku je pracovní plocha

– zámkový systém zamezuje převrácení a vysypání vozíku

S Inter Cars to není problém! Všichni registrovaní zákazníci mají nyní možnost vybavit si svou dílnu
potřebným zařízením na splátky. Nabízíme zvedáky a geometrie, diagnostiku a klimatizační jednotky, 
vybavení pneuservisu, dílenské vozíky, plničky a odsávačky olejů a mnoho dalších vč. příslušenství.

Sami si určíte délku splácení!

Neztrácejte čas a využijte naší nabídky!

POTŘEBUJETE VYBAVIT VÁŠPOTŘEBUJETE VYBAVIT VÁŠ
SERVIS A CHYBÍ VÁM PENÍZE?SERVIS A CHYBÍ VÁM PENÍZE?

Podrobnější informace získáte u našich obchodních zástupců nebo na kterékoli pobočce Inter Cars.
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Mezi strategické dodavatele společnosti

Inter Cars patří fi rma WABCO, která je 

jedním z předních světových výrobců ří-

dicích systémů elektronických brzd, sta-

bilizace podvozku a pérování pro těžká 

užitková vozidla.

V tomto čísle bychom vám rádi představi-

li produkt fi rmy WABCO – TIRE PREMIUM 

SEAL, který umožňuje rychle a snadno 

provést opravu pneumatiky užitkového 

vozidla.

Výhody:

� Jednodušší a bezpečnější oprava.

� Zkrácení doby opravy na silnici.

�  S opravenou pneumatikou lze ujet až 

1 000 km.

� Není nutné rezervní kolo.

� Technologie bez obsahu latexu.

� Šetrné k životnímu prostředí.

Úspora peněz

Po důkladném utěsnění propíchnuté pne-

umatiky pomocí WABCO Tire Premium 

Seal lze s pneumatikou ujet dalších téměř 

1 000 km nebo ji používat až 14 dní. Nebu-

dete muset čekat na pojízdný servis nebo 

kupovat novou pneumatiku. Pneumatiku 

lze trvale opravit a není třeba kupovat 

novou, čímž se prodlouží její životnost. 

Není zapotřebí vozit rezervní kola, pokud 

to není vyžadováno vyhláškou, čímž lze 

snížit hmotnost vozidla až o 300 kg, snížit 

náklady a zvýšit užitečnou zátěž. 

Rychlost

Nástroje na demontáž ventilku v sou-

pravě WABCO Tire Premium Seal jsou 

konstruovány tak, abyste mohli ventilek 

rychle a snadno demontovat, přes otvor 

ventilku naplnit pneumatiku přípravkem 

WABCO Tire Premium Seal a ventilek zpět 

namontovat. Dojde k vzduchotěsnému 

spojení pneumatiky a WABCO Tire Pre-

mium Seal Container, které zabraňuje 

jakémukoli úniku. WABCO Tire Premium 

Seal umožňuje provést opravu pneuma-

tiky rychle a bezpečně. S pneumatikou 

můžete ihned jet rychlostí do 80 km/h, 

v závislosti na místních dopravních 

předpisech. WABCO Tire Premium Seal 

doplňuje integrovaný systém monitoro-

vání tlaku v pneumatikách WABCO IVTM 

(Integrated Vehicle Tire Pressure Monito-

ring). IVTM dokáže rozpoznat významné 

změny tlaku v pneumatikách způsobené 

netěsností ještě dříve, než dojde ke zni-

čení pneumatiky.

Prodloužení životnosti pneumatik

WABCO Tire Premium Seal je založen na 

bezlatexové technologii a využívá čás-

tice mikrovláken s vynikajícími těsnicí-

mi vlastnostmi a velkými výkonovými 

rezervami. Při tomto nedestruktivním 

procesu opravy nedochází ke změnám 

fyzikálních vlastností pneumatik. Díry po 

propíchnutí (např. od šroubů či hřebů) až 

do průměru deset milimetrů lze spoleh-

livě utěsnit a pneumatiku dále používat. 

Později může být pneumatika po konzul-

taci v pneuservisu opravena a dokonce 

protektorována, aby vyhovovala místním 

normám a požadavkům.

Čistota

WABCO Tire Premium Seal je šetrný k život-

nímu prostředí, neboť používá vodou ředi-

telné částice mikrovláken, které lze snadno 

a bez nebezpečí pro životní prostředí umýt. 

Když nastane čas na řádnou opravu defek-

tu, vytře se pneumatika tkaninou a zbytky 

těsnicího prostředku se vypláchnou vo-

dou, kterou je možné ve shodě s místními 

předpisy vypustit do odpadu.

Tento těsnicí prostředek byl posouzen, 

testován a schválen předními výrobci 

vozidel a získal bezpečnostní osvědčení 

průmyslových certifi kačních orgánů, jako 

je Technischer Überwachungs-Verein 

(TÜV) a DEKRA.

WABCO Tire Premium Seal si můžete 

objednat na pobočkách Inter Cars pod 

číslem 899 900 001 0.

Pomocí kompresoru nákladního vozidla 
načerpejte těsnicí hmotu přes nástroj na 
demontáž ventilku, který také zabraňuje unikům.

Během deseti minut opravíte defekt 
a můžete pokračovat v jízdě!

Pomocí tlakoměru, který je společně 
s 10 m dlouhou hadicí součástí soupravy, 
pravidelně kontrolujte tlak v pneumatice.

Nástroj na demontáž ventilku umožňuje snadno 
odstranit ventilky z jednoduchých i dvojitých 
pneumatik bez nutnosti demontovat kolo.

TIRE PREMIUM SEAL WABCO
nepostradatelná nouzová sada

pro pneumatiky s defektem

Michal Holík
Produktový manažer LKW
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Nejširší nabídka náhradních dílů pro 
nákladní vozidla, přívěsy a návěsy

v České a Slovenské republice

MAN, DAF, VOLVO, MERCEDES, SCANIA, RVI, IVECO,

nápravy: SAF, BPW, ROR, SMB

V naší nabídce naleznete:

• Vzduchové brzdové systémy.  

• Brzdové desky a obložení.  

• Brzdové kotouče a bubny.

• Spojky a lamely.

• Světla.

• Chladiče. 

• Filtry. 

• Měchy pérování.

• Tlumiče pérování. 

S vaším požadavkem se můžete obrátit na

jakoukoliv pobočku Inter Cars v ČR a SR.

• Karosářské díly. 

• Motorové díly. 

• Díly řízení.

• Výfukové díly. 

• Díly palivové soustavy.

• Díly převodovky.

• Brzdové páky.

• Provozní kapaliny.  

• Příslušenství a doplňky.
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40 rokov HEPU

HEPU sa môže na seba pozrieť späť o viac 

ako 40 rokov ako na dobre známeho výrob-

cu kvalitných vodných púmp pre motorové 

vozidlá. Kdekoľvek kde bežia motory a vozi-

dlá používané na mobilitu a transport, jedi-

nečné značkové produkty HEPU sú žiadané. 

Nazbierané know-how, kompletná kvalita 

výrobkov, vysoká spoľahlivosť dodávok 

a blízke vzťahy so zákazníkom spravili z fi r-

my vedúceho nemeckého výrobcu vodných 

púmp. HEPU výrobky nájdete u špecialistov 

na náhradné diely, dielňach a opraváren-

ských centrách po celom svete. Reputácia 

náhradných dielov HEPU je postavená na 

ich originálnej kvalite príslušenstva, zatiaľ čo 

úplná škála uisťuje, že správna vodná pum-

pa je dostupná pre každé vozidlo. To je to, čo  

robí HEPU jednou z najžiadanejších značiek 

v sektore dielov do motora.

HEPU stojí na kvalite, spoľahlivosti a kon-

tinuite – HEPU „Made in Germany“

HEPU vodné pumpy – bezpečné roz-

hodnutie

Keď motor funguje výborne po dlhé roky, 

veľa za to dlží vodnej pumpe. Motor môže 

dokázať vysoký stupeň efektívnosti a op-

timálnych prevádzkových podmienok, ak 

je udržiavaný na optimálnych teplotách. 

V opačnom prípade komponenty trpia 

a s nimi aj celý motor. Vysoká kvalita HEPU 

vodných púmp zaisťuje, že sa môžete spoľa-

hnúť na naše výrobky a užiť si najdlhší možný 

prevádzkový život vášho motoru. HEPU vod-

né pumpy ponúkajú výraznú úroveň toku 

chladiva v bežných jazdných podmienkach, 

v pokoji alebo vo vysokých rýchlostiach. Ten-

to pôsobivý hydraulický výkon je garantova-

ný vďaka spoľahlivej tesniacej technológii, 

ochrane proti korózii, odolnosti proti kavitá-

cii a používaniu vysoko-kvalitných kompo-

nentov. HEPU vodné pumpy dosahujú opti-

málnu efektivitu s maximálnou odolnosťou 

proti tlaku. Nielen toto určuje HEPU vodné 

pumpy na ochranu proti prehrievaniu, ale 

v tom istom čase aj zlepšuje spotrebu paliva 

a redukuje znečisťujúce emisie.

Rozmanitosť a inovácia

Ako atraktívny partner pre zákazníkov v sek-

tore náhradných dielov HEPU ponúka správ-

nu stratégiu pre úspech so škálou výrobkov 

vyrobených na mieru podľa požiadaviek pre 

chladenie motora. Úplná škála zahŕňa vodné 

pumpy pre takmer všetky európske vozidlá, 

tiež ako širokú škálu pre ázijské autá. Ako vý-

robca s úplnou ponukou rozširuje ponuku 

produktov priebežne novými a inovatívnymi 

modelmi, čo zabezpečuje úspech. S HEPU 

vy a vaši zákazníci máte prospech nepretrži-

te na najmodernejšej technológii.

Vysoko-kvalitné komponenty a mate-

riály

HEPU vodné pumpy sú charakteristické 

inovatívnou technikou, vysokým stupňom 

materiálových expertíz a vynikajúcimi štan-

dardmi kvality. Robustné kryty púmp sú zlo-

žené z takmer exkluzívne vysoko-kvalitného 

hliníkového odliatku, zatiaľ čo ich precízne 

spracovanie má vysoký stupeň tvarovej 

presnosti. Používaním najaktuálnejšej, lepšie 

zjednotenej tesniacej technológie s uhlíko-

vými a keramickými kruhmi, HEPU vodné 

pumpy spĺňajú podmienky pre O.E. dodá-

vateľov, garantovaním optimálnej tesnosti 

toku a trvanlivosti. Masívna ložisková jednot-

ka s guľôčkovými a valčekovými ložiskami je 

navrhnutá pre najvyššie osové a radiálne 

napätie, zaručujúca bezúdržbové používa-

nie v dlhodobej prevádzke vo vysokých ro-

táciách. Obežné koleso čerpadla s optima-

lizovaným tokom a odolnosťou voči korózii 

ponúka maximálny tok chladiva a efektivity, 

garantuje optimálne chladenie motoru.

Zabezpečenie kvality podľa TÜV ISO 

9001

HEPU vodné pumpy sú podrobené prísnej 

kontrole kvality počas procesu výroby. Všet-

ky vodné pumpy musia splniť špeciálne 

skúšky tlaku a tečenia. Toto zabezpečuje, že 

každá predaná HEPU vodná pumpa spĺňa 

naše vysoké štandardy v kvalite a spoľahli-

vosti. Operačný QM (Quality Management) 

systém v súlade s TÜV CERT DIN ISO 9001 je 

záväznou zárukou pre zákazníkov, že majú 

kvalitný výrobok, ktorému môžu veriť. HEPU 

vodné pumpy spĺňajú a prevyšujú požia-

davky pre originálne príslušenstvo. Precízna 

výroba všetkých komponentov zaručuje 

správne zmontovanie, ľahšiu inštaláciu a pr-

votriednu prevádzku. HEPU kvalita znamená 

prvú voľbu vždy a po celom svete.

Čo je nové v ponuke?

Novinkou v sortimente Inter Cars sú rozvo-

dové sady HEPU, vďaka ktorým máte v jed-

nej krabičke príslušný remeň, potrebný po-

čet kladiek a, samozrejme,  vodnú pumpu 

HEPU. Všetko pod jedným objednávacím 

číslom PKxxxxx!

Vodné pumpy HEPU
 v ponuke Inter Cars 

rozvodová 
sada HEPU

príklad aplikácie sada ešte obsahuje
MOC 

s DPH
vodná pum-

pa HEPU
MOC 

s DPH
PK00940 Fiat Punto 55 1.1 remeň + napínacia kladka 65,33 P094 35,47
PK03120 Opel Corsa A 1.2 09/82-08/90 remeň + napínacia kladka 42,72 P312 39,19
PK03160 Opel Astra F 1.7 TD 11/94-09/98 remeň + napínacia + vodiaca kladka 159,46 P316 51,71
PK03170 OPEL ASTRA F 1.4i 16V 02/96-09/98 remeň + napínacia + 2x vodiaca kladka 171,36 P317 52,69
PK05400 VW POLO 45 1.0 10/94-09/96 remeň + napínacia kladka 130,90 P540 63,12
PK05450 VW GOLFiV 1.6 08/97-02/00 remeň + napínacia kladka 141,61 P545 63,83
PK05470 SKODA OCTAVIA (1U2) 2.0 04/99- remeň + napínacia kladka 141,61 P547 63,52
PK05490 AUDI A3 1.9 TDI 09/96-07/01 remeň + napínacia + 3x vodiaca kladka 272,51 P549 63,52
PK05500 VW GOLFiV 1.9 TDI 09/00-12/02 remeň + napínacia + vodiaca kladka 236,81 P550 79,40
PK05570 VW GOLFiV 1.4 16V 08/97-06/05 remeň + napínacia + 3x vodiaca kladka 236,81 P557 63,83
PK05650 Ford Galaxy 1.9TDi, 2003– remeň + napínacia + vodiaca kladka 248,71 P565 86,86
PK08130 Peugeot 106 II 1.0i 05/96- remeň + napínacia kladka 83,18 P813 35,47
PK08360 Citroen Berlingo 1.8 D remeň + napínacia + vodiaca kladka 141,61 P836 46,61
PK08410 Citroen Berlingo 1.9 D 07/98- remeň + napínacia + vodiaca kladka 141,61 P841 48,03
PK08420 Ranault Clio II, 1.4 16V remeň + napínacia + vodiaca kladka 210,63 P842 55,42
PK08460 Citroen Saxo 1.1i remeň + napínacia kladka 134,47 P846 48,98
PK08490 Dacia Logan 1.4 09/04- remeň + napínacia kladka 129,71 P849 48,71
PK09550 Renault Laguna II 2.0 16V 08/02- remeň + napínacia + vodiaca kladka 257,04 P955 69,01

Všetky uvedené ceny sú maloobchodné v EUR s DPH. Zmena cien vyhradená.
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Seriál vytrvalostných pretekov na okru-

hoch pokračoval svojím druhým poduja-

tím na 4219m dlhom okruhu v Moste. 

Pred necelým rokom sme si tieto prete-

ky vyskúšali po prvýkrát a už vtedy sme 

vedeli, že sa sem vrátime. Prípravy na 

preteky začali niekoľko mesiacov pred sa-

motným štartom. Nákup vhodných pneu-

matík s Ečkom (sliky nie sú povolené), vý-

ber správnych brzdových komponentov, 

nastavenie podvozku, montáž shift lightu 

(malá dióda, ktorá upozorňuje na včasné 

preradenie) a mnoho iných nevyhnutných 

drobností. 

V stredu 27. mája sme sa vybrali na 460 km 

dlhý presun z Bratislavy do Mostu. Suzuki 

Swift Sport na vozíku ťahal teamový Trafi c. 

V aute vládla dobrá nálada a my sme už 

myšlienkami boli na  trati okruhu v Moste. 

Boss, manažér, vodič, jazdec a v podstate 

hlava teamu Roland Sikhart nenechal nič 

na náhodu. Nápojov, jedla, kávy, sladkostí 

a ovocia sme mali asi ako menšia rodina pri 

ceste na lowcostovú dovolenku do Chor-

vátska. Mechanik Miki Borovský už tradične 

nevyspatý predriemal polovicu cesty. Zolo 

Sikhart dával pozor na Rolandovu bdelosť 

za volantom a Miki Čambal sa venoval svo-

jej obľúbenej činnosti, slovnému rýpaniu do 

spolucestujúcich. 

Vyrazili sme o 10.30 hod. z predajne Inter 

Cars na Vyšehradskej, ale po pár kilometroch 

cesty sme usúdili, že bez klobásy na pumpe 

za českými hranicami nemôžeme ďalej po-

kračovať. Najedli sme sa výborne a smerova-

li do Brna, kde sme vyzdvihli tretieho jazdca 

Láďu Ázsotha. Tento divoch za volantom do-

plnil náš team po nútenom odstúpení Braňa 

Bučka. Láďu sme s radosťou privítali, veď kto 

by nevyužil príležitosť uťahovať si z jediného 

zahraničného člena našej posádky. 

Do Mostu sme dorazili bez komplikácií a  na 

parkovisku Autodromu v Moste sme zložili 

Swift z vozíku. Swift musel prejsť technic-

kým preberaním, ktoré okrem iného zahŕňa 

aj meranie hlučnosti výfuku. Štartovné sa 

platí vopred, a tak poslednou prekážkou 

bolo administratívne preberanie samotných 

jazdcov. Odovzdali sme doklady, podpísali 

papiere, kde sme sa vzdali práva na všetko 

možné. Zaplatili sme si box, presunuli tam 

auto a zložili najpotrebnejšie veci. 

Pomaličky sme sa presunuli do hotela na 

večeru. Pri jedle sme prebrali taktiku a do-

hodli si čas raňajok a následného odchodu 

na okruh. 

Prezutie auta, vybalenie náradia, proviantu 

a jemná nervozita z očakávania boli prvé 

veci, ktorým sme sa venovali po príchode do 

boxov. Pred samotnými pretekmi nechýbala 

rozprava jazdcov, kde nás informovali o všet-

kom podstatnom, čo nás bude čakať počas 

šiestich hodín na pretekárskej dráhe. 

Štart pretekov  naplánovali na 11.00 hod. 

a radenie sa na štart o 10.30 hod. Kombiné-

za, topánky, rukavice a prilba - na nič som 

nezabudol? Sadám do auta, prejdem boxy, 

pomaly prechádzam celý okruh a zastavu-

jem na cieľovej rovinke. Radenie sa na štart 

je podľa divízií. V divizíí č.5 sú na čele Radi-

cal SR3 v počte 2 kusy, Caterhamy, Kaipan, 

Ariel Atom. Divízia č.4 je početne obsadená 

najmä BMW M3, je tam Lotus Elise 2x  a iné. 

Naša divízia č.1 bola zlúčená s divíziou č.2, 

čiže s autami s 2-litrovými motormi. Náš 

Swift je 1,6 a pri pohľade na štartovné pole 

sme veľmi rýchlo zistili, že výkonovo sme tu 

najslabší. Nevadí, neprišli sme sem za každú 

cenu vyhrávať, na to nám okrem iného zatiaľ 

chýbajú skúsenosti. Stále sa chceme učiť.

Jedenásta hodina sa blížila a my sme sa za 

Safety Carom vybrali na zavádzacie kolo. Na 

rozprave nám povedali, že pridávať môžeme 

až po preťatí cieľovej čiary. Tohto faktu som 

sa snažil držať, a tak som sa držal mojich sú-

perov. Na moje prekvapenie som ale už na 

zákrute pred cieľom bol pozadu, lebo všetci 

pridali oveľa skôr, než bolo povolené. Nevadí, 

pridávam aj ja a blížim sa do prvej šikany po 

cieľovej rovinke, samozrejme, posledný. Swift 

je skvele podvozkovo pripravený a máme vý-

borné brzdy, ktoré začínam hneď po prvom 

zabrzdení využívať vo svoj prospech. 

Mám pred sebou sled zákrut. Doťahujem 

sa a v priebehu prvého kola predbieham 

približne 5 áut. Na niekoľko kôl to bude naša 

pozícia. Predo mnou sú rýchlejšie autá z vyš-

ších divízií a súperom za mnou som jemne 

poodišiel. Našiel som si svoje tempo, ktoré 

podľa časomiery v aute udržujem pomerne 

konštantne. Sme na vytrvalostných prete-

koch a tu rozhoduje práve konštantnosť, šet-

renie paliva a pneumatík. Moja prvá zastávka 

prichádza približne 1,5h po štarte. Svieti na 

mňa rezerva a je jasné, že treba ísť tankovať. 

Tankuje sa výhradne na pumpe priamo na 

okruhu. Zolo mi vysielačkou dáva signál, že 

tam práve nikto nie je a tak prichádzam na 

tankovanie. 

V boxe už čaká nervózny Láďo, pomaly sa blí-

ži jeho čas. Štartuje po prvýkrát. Je to divoch, 

čo dokazuje na kopcoch, kde jeho štýl jazdy 

je už legendou. Dávame mu pokyny, že vytr-

valosť je o inom, že treba šetriť auto, gumy, 

palivo a aj brzdy. Nemá význam nahnať 2-3 

sec na kolo, keď miniete o 30% viac paliva 

a pri tankovaní stratíte 7 min. Láďo vyrazil 

na trať a po pár kolách začína jazdiť časy, aké 

sme od neho chceli. Po chvíli sledujeme, že 

stále zrýchľuje. Po 800m dlhej cieľovej rovin-

ke sa brzdí zo 180–190 km/h do dvojky, na 

cca 40km/h. Vidíme len oblak dymu a Swift sa 

otáča. Láďo bojuje ďalej, vyťahujeme tabuľku 

s informáciou, či sú pneumatiky v poriadku. 

Pri prejazde okolo nás vidíme len vrtenie pril-

bou a je nám jasné, že gumy sú k.o. Sťahuje-

me auto do boxov. Nasleduje rýchla výmena 

pneumatík, na trať vyráža Roland. Nasledujú 

široké úsmevy a povinné foto Láďu s guma-

mi prebrzdenými až na plátno. 

Po približne 4h jazdy sa odhodlávame na 

nutnú výmenu brzdových platničiek. Časo-

miera nám aj s tankovaním ukázala približ-

ne 9 minút. V tom čase je aj prejazd boxami 

povinnou 40km/h. Excelentná práca našich 

mechanikov a vyrovnané výkony jazdcov 

nás radili na približne 14.–15. pozíciu v abso-

lútnom poradí a na 3.–4. miesto v divízii 1 a 2. 

Pri celodennej teplote okolo 15 °C nám 

mračná dávali jasne najavo, že si užijeme aj 

jazdu na mokrom okruhu. Pršať naozaj zača-

lo a najmä posledné 2 hodiny to bol v pod-

state vytrvalý dážď. To boli podmienky, ktoré 

nám maximálne vyhovovali. Silné autá majú 

na mokrej trati problém s prenosom výkonu 

a celkovo udržaním sa na trati. Využili sme 

to na posun štartovým poľom a predbiehali 

alebo sme sa držali áut, ktoré nám na suchu 

nedávali najmenšiu šancu. 

Blížila sa 17. hodina, Swift krúžil bez pro-

blémov po okruhu a my sme si pripisovali 

jedno kolo za druhým. Niektorí naši súperi 

mali technické problémy a my sme sa tak 

prepracovali na druhé miesto v našej divízii. 

Takýto výsledok nikto z nás neočakával a na-

jmä ráno by sme každého, kto by to predpo-

vedal, považovali za blázna. 

S veľkou radosťou sme si prebrali trofej za 

druhé miesto a chystali sa na dlhú cestu 

domov. Ešte dobrá večera a prakticky mlčky 

sme sa vydali na nočnú cestu. Mlčky, lebo 

plní dojmov a zážitkov sme si to všetko pre-

berali v hlavách. Najmä zážitkov máme ne-

úrekom.

Aby tento príbeh nebol len pozitívny, máme 

aj jedno negatívum. Náladu nám pokazil 

pán, ktorý počas slávnostného vyhlásenia 

nabúral pri cúvaní do Swifta. Odtrhol držiaky 

nárazníka a pokrčil celý blatník. S pánkom 

nebolo reči a keď sa snažil vinu hodiť na nás, 

poslali sme ho radšej preč, aby sme sa vyhli 

fyzickému násiliu. 
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Spoločnosť Tyll sa špecializuje prevažne 

na výrobu katalyzátorov pre vozy Škoda. 

Pre zabezpečenie širšieho sortimentu a 

uspokojenie dopytu na celom trhu, uza-

vrela v roku 2004 strategickú spoluprácu 

s talianskou fi rmou MTS, ktorej sortiment 

má 2 500 položiek výfukov a pokrýva 

95 % európskeho vozového parku. Firma 

Tyll sa tak stala distribútorom výrobkov 

tejto značky pre český a slovenský trh. 

Prednosti výrobkov MTS distribuovaných Prednosti výrobkov MTS distribuovaných 

spoločnosťou Tyll:spoločnosťou Tyll:

TrubkyTrubky - sú ohýbané na špeciálnom stroji, kto-

rý zachováva predpísaný priemer i v ohyboch

Väčšina konkurentov: ohyby trúbok sú ne-

rovnakého priemeru

TrubkyTrubky - šev trúbok je vždy pokrytý vrstvou 

hliníku

Väčšina konkurentov: šev trúbok je nepohli-

níkovaný

TrubkyTrubky - sila materiálu je 1,5 mm

Väčšina konkurentov: sila materiálu je 1,4 mm

DržiakyDržiaky – vždy je použitá kvalitná nerezová 

oceľ 

Väčšina konkurentov: používa bežnú oceľ

Koncové viečkaKoncové viečka – sila materiálu je 2 mm 

Väčšina konkurentov: sila materiálu je 1,5 mm

Systém“CLIP-ZIP”Systém“CLIP-ZIP” – vyrábané výhradne

v guľatom tvare

Väčšina konkurentov: vyrábané v hranatom 

tvare

Vonkajšie zvaryVonkajšie zvary – sú ošetrené 

Väčšina konkurentov: neošetrené zvary

Vnútorné viečkaVnútorné viečka – sila materiálu je 1,5 mm

Väčšina konkurentov: sila materiálu je

1,2 mm

Vnútorné častiVnútorné časti – sú vlisované do seba, nie sú 

zvarované

Väčšina konkurentov: vnútorné časti sú

zvarované

Vnútro tlmičaVnútro tlmiča – je 100% mechanické

Väčšina konkurentov: používa sklenenú 

vatu, ktorá sa pri prevádzke výfuku rozpadá

Vnútro rezonátoruVnútro rezonátoru – je použité omnoho sta-

bilnejšie nekonečné sklenené vlákno

Väčšina konkurentov: používa sklenenú 

vatu, ktorá sa pri prevádzke výfuku rozpadá

Telá tlmičovTelá tlmičov – sú vyrobené z dvojplášťového 

pohliníkovaného plechu 2 x 0,6 mm (4 hliní-

kové vrstvy) 

Väčšina konkurentov: telá tlmičov sú často 

vyrobené z jedného plechu (len 2 vrstvy hli-

níku)

UniverzálneUniverzálne katalyzátorykatalyzátory

V nasledujúcej tabuľke nájdete výber uni-

verzálnych katalyzátorov TYLL z ponuky 

Inter Cars.

UNIVERZÁLNE KATALYZÁTORY
Číslo Tvar Priemer trubiek Dĺžka Vnútorný materiál MOC s DPH

A.        PRE BENZÍNOVÉ MOTORY

I.          Obsah motoru 700 - 1500 cm3

TYLLCP15 Oválny Ø 50 325 Keramika 104,72 

TYLLCO15 Guľatý Ø 45 300 Keramika 114,24 

TYLLCO15 1N Guľatý Ø 45 285 Keramika 122,57 

TYLLMO15 Guľatý Ø 50 300 Oceľ 127,33 

TYLLMP15 Oválny Ø 45 325 Oceľ 127,33 

II.         Obsah motoru 1600 - 2000 cm3

TYLLCO20 Guľatý Ø 50 360 Keramika 120,19 

TYLLCP20 Oválny Ø 50 375 Keramika 148,75 

TYLLCO22 1N Guľatý Ø 50 392 Keramika 135,66 

TYLLMP20 Oválny Ø 45 345 Oceľ 157,08 

TYLLMO20 Guľatý Ø 55 380 Oceľ 155,89 

III.        Obsah motoru 2000 - 3000 cm3

TYLLCP30 Oválny Ø 60 400 Keramika 148,75 

TYLLCO30 1N Guľatý Ø 55 420 Keramika 166,60 

TYLLCO30 Guľatý Ø 55 455 Keramika 157,08 

TYLLMO30 Guľatý Ø 55 430 Oceľ 186,83 

B.        PRE NAFTOVÉ MOTORY

IV.        Obsah motoru do 1900 cm3

TYLLDO19 Guľatý Ø 50 285 Oceľ 161,84 

TYLLDP19 Oválny Ø 50 325 Oceľ 166,60 

V.        Obsah motoru do 3000 cm3

TYLLDO30 Guľatý Ø 55 430 Oceľ 204,68 

VI.       Obsah motoru do 5000 cm3

TYLLDP50 Oválny Ø 60 400 Oceľ 241,57 

Uvedené ceny sú maloobchodné v EUR s DPH. Zmena cien vyhradená.  
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NKK Nippon Clutch Co., Ltd.  NKK Nippon Clutch Co., Ltd.  
Spoločnosť Nippon Clutch Co., Ltd. je japonský výrobca vyrábajúci spojkové diely vysokej kvality pod registrovanou znač-
kou NKK. Ako špecialista na výrobu týchto náhradných dielov sa spoločnosť snaží, aby svojou ponukou produktov uspokoji-
la zákazníkov na celom svete, a jej hlavným heslom je „kvalita ako prvá!“ Hlavným zameraním spoločnosti sú jednotlivé diely 
automobilových spojok - spojkové lamely a prítlačné disky. Za zmienku určite stojí nezanedbateľné prednosti spoločnosti, 
ako je široká škála odborných znalostí o výrobe (kovanie dielov, lisovanie, obrábanie, tepelné spracovanie, výroba trecích 
materiálov a pod.), rozšírenie pôsobnosti na celosvetový trh a zameranie vývoja produktov aj pre vozidlá nielen japonskej 
výroby. Snaha rýchlo reagovať na zákaznícke požiadavky, postupné získavanie dôvery v širokých radoch odberateľov a 
predovšetkým nemalé investície do zlepšenia technológií výroby, stáleho vývoja nového sortimentu vrátane starostlivosti o 
životné prostredie a ekológiu, robia zo spoločnosti Nippon Clutch Co., Ltd. silného konkurenta v danom obore. Bližšie infor-
mácie o spoločnosti všeobecne sa dajú nájsť na internetových stránkach ‚‘http://www.nkk-clutch.co.jp/english/‘‘ 

 
                Spoločnosť Inter Cars ako ofi ciálny distribútor značky NKK v Poľsku 

teraz ponúka vo svojom sortimente 335 položiek pre japonské 
automobily. V našom internetovom katalógu ich 

nájdete pod referenčným označením: 
F2 .... - Prítlačný tanier - spojka 

F3 .... - Spojková lamela

Prehľad najpredávanejších položiek sortimentu:
Obj. číslo Popis dielu + príklad aplikácie

MOC
s DPH

F38007 Spojková lamela - SUZUKI SAMURAI 1.3 84-, JIMNY 1.3I 16V 98-      47,45
F28007 Prítlačný tanier, spojka - SUZUKI SAMURAI 1.3 84- SJ413 - SJ416      70,83
F37010 Spojková lamela - SUBARU LEGACY 4WD 1.8I 89-, 2.0I 90-,LEONE 4WD 1.8I,1.8IT 84-    47,64

F34021
Spojková lamela - HONDA CIVIC 1.4,1.5 91.01-94.02 1.6 90-,1.7I 16V 01.02-, ACCORD 1.6I 16V 98-, CIVIC MA,MB 94-, 
STREAM 1.7I 16V 00.10-   

53,92

F35005 Spojková lamela - MITSUBISHI GALANT 2.0I 91-93, GTI 91-, 2.3TD, PAJERO 2.6 83-, 2.5TD 86-L300 2.0, 2.3D,2.5D     73,04

F33011
Spojková lamela - MAZDA 626 2.0 83-87, 2.0I 85-92, 626 GE 2.5I 91-, 929 2.0,2.0I,2.2,2.2I 83-, PREMACY 2.0TDVI 16V, 
626 2.0,2.0I 87-91,2.2I 88-,2.0D 83-, E2000, FORD PROBE  

76,35

F23035 Prítlačný tanier, spojka - MAZDA 323 1.8I 16V OHC 89-, 323 BA 1.3,1.5 94-, BJ 1.5I 16V (Z5) 98-         118,89
F32044 Spojková lamela - TOYOTA CAMRY 2.0I -91,2.2I 91-, CARINAII 2.0I -92, CARINA E 2.0, CAMRY 2.0TD -91       45,03
F33061 Spojková lamela - MAZDA 6 2.0TDVI 16V 02.07-      96,31
F35016 Spojková lamela - MITSUBISHI COLT/LANCER 1.8 GTI 89-94,HYUNDAI SONATA 2.0I 89-     50,68
F33002 Spojková lamela - MAZDA 323 1.5 80-,1.6 85-,1.7D 85-        36,07
F32040 Spojková lamela - TOYOTA COROLLA 1.6I 91- , CARINA II 1.6 89-, CELICA 1.6 90-, YARIS 1.3, 1.5 99-       39,58
F34024 Spojková lamela - HONDA PRELUDE 2.0I 91-, 2.3I 93-    69,16
F22043 Prítlačný tanier, spojka - CAMRY 1.8TD, 2.0TD, 2.0I 84-, CARINAII 2.0I 87-, CELICA 2.0I 85-     104,36
F38010 Spojková lamela - SUZUKI VITARA 1.6 88-91     47,60
F32066 Spojková lamela - TOYOTA AVENSIS 2.0TDI 16V 99-       106,22
F23065 Prítlačný tanier, spojka - MAZDA 6 2.0TDVI 16V 02.07-    258,02
F31045 Spojková lamela - NISSAN PATROL GR 2.8TD 88-, MAXIMA 3.0I -95, 280ZXT 82-, 300ZX 84-, PRAIRIE 2.4I 92-       95,35
F31033 Spojková lamela - NISSAN TERRANO 3.0I 88-,3.3I (VG33) 97-, TERRANO II 2.4I (KA24) 93-,300ZXT 3.0IT 84-90      122,81

Všetky uvedené ceny sú maloobchodné v EUR s DPH. Zmena cien vyhradená.
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Co nabízíme?
 ■  spojení se silným a spolehlivým partnerem 

v oblasti dodávek náhradních dílù
 ■  stabilní zázemí celoevropské servisní sítě 

AutoCrew
 ■  speciální nákupní podmínky a bonusy
 ■  společný a cílený marketing na celostát-

ní i regionální úrovni
 ■  fi nanční podporu na školení, reklamu, 

marketing a vybavení autoservisu
 ■  kompletní softwarové řešení pro profe-

sionální autoservis
 ■  značné konkurenční výhody
 ■   možnost členství ve VIP Clubu Inter 

Cars

Vaše předpoklady:
 ■   jste nezávislý profesionální autoservis
 ■   máte alespoň 4 servisní stání
 ■   disponujete odpovídajícím servisním vy-

bavením
 ■   poskytujete široké spektrum profesionál-

ních servisních služeb
 ■   váš autoservis se nachází v obchodně zají-

mavé lokalitě
 ■  máte stálé připojení k internetu a odpovídající 

IT vybavení
 ■  máte 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

Provozovatelem servisní sítě Provozovatelem servisní sítě AutoCrew AutoCrew v ČR a SR je společnost v ČR a SR je společnost Inter Cars Česká a Slovenská republikaInter Cars Česká a Slovenská republika

www.autocrew.cz / www.autocrew.sk



Predstavujeme partnera servisnej siete 

AutoCrew – Autoservis P-KLAMP v Seredi 

Mesto Sereď leží na brehu Váhu a jeho exis-

tencia je úzko spätá práve s touto najväčšou 

slovenskou riekou.  Pôvodne zemno - valové 

drevené hradisko z 9. storočia sa zmenilo na 

mocný hrad Šintava. Prirodzeným pohybom 

hlavného riečišťa sa stalo, že niekedy v 16. 

storočí Váh odrezal hrad od domovského 

mestečka Šintava a odvtedy sa hradu hovorí 

aj seredský hrad, podľa obce, ktorá vznikla 

ako obydlie hradných zamestnancov pred 

valmi a vodnou priekopou hradu. Význam 

Serede a vlastne aj jej vznik bol podmiene-

ný dôležitosťou obchodnej cesty z Budína 

do Prahy, tzv. Českej cesty, ktorá podnie-

tila vznik chýrnych seredských dobytčích 

a obilných trhov. Význam dobytčích trhov sa 

skončil až v 19. storočí, kedy bola do Serede 

privedená prvá železnica v Uhorsku z Trnavy 

a Bratislavy (1846). Až do prehradenia Váhu 

Nosickou priehradou v roku 1943, bolo v Se-

redi veľké prístavisko pltí, ktoré robili z Váhu 

dôležitú dopravnú tepnu. 

Do mesta s tradíciou jarmokov a pivných 

festivalov sme však prišli s trocha iným zá-

merom. Radi by sme vám predstavili part-

nera servisnej siete AutoCrew, Autoservis 

P-KLAMP.

Autoservis P-KLAMP sa nachádza na konci 

mesta Sereď pri hlavnej ceste z Nitry sme-

rom do Sládkovičova a  vďaka  polohe je do-

slova neprehliadnuteľný.

Začiatky podnikania v automobilovej bran-

dži pána Hrabárika, majiteľa servisu, siahajú 

len do nedávnej minulosti k roku 2005, keď-

že po skončení štúdia pracoval v zahraničí 

ako automechanik v značkovom servise Re-

nault v Nemecku, neskôr v servise v Rakúsku. 

V uvedených krajinách nadobudol znalosti 

a praktické skúsenosti, ktoré chce rozvíjať pri 

svojom súčasnom podnikaní. 

Už názov P-KLAMP napovedá, že na začiat-

ku podnikania sa chcela spoločnosť zaobe-

rať predovšetkým klampiarskou činnosťou. 

Postupom času sa jeho aktivity smerom 

k zákazníkom v rámci autoopravárenstva 

rozrástli na servisné prehliadky, pneuservis, 

mechanické opravy, geometriu podvozko-

vých častí ako aj diagnostiku motorov na 

všetky typy vozidiel. 

V súčasnej dobe má servis štyroch auto-

mechanikov. Disponuje šiestimi zdvihákmi. 

„Poskytujeme všetky druhy služieb a opráv 

pre všetky typy osobných aj úžitkových 

áut. Našu klientelu tvoria fi rmy, ale aj sú-

kromné osoby zo širšieho okolia Serede. 

Vždy sa snažíme poskytnúť maximálnu 

kvalitu za primeranú cenu.“  dodáva pán 

Hrabárik. Jeho slová potvrdzuje aj pohľad do 

jednotlivých častí umne riešenej dielne, kde 

sú využité všetky zdviháky. 

Na otázku prečo sa zapojil do servisnej siete 

AutoCrew a aké výhody mu táto spolupráca 

prinesie má pán Hrabárik jasnú odpoveď.  

„Budúcnosť autoopravárenstva nespočí-

va len v rýchlom zásobovaní kvalitnými 

náhradnými dielmi, ale predovšetkým tiež 

v špičkovej diagnostike, aktualizovaných 

technických informáciách a pravidelnom 

vzdelávaní servisných odborníkov. Servis-

ný koncept by mal tuto fi lozofi u odrážať. 

Mal by svojim klientom uľahčiť prístup 

ku kvalitnému prístrojovému vybaveniu 

a predovšetkým tiež k systematickému 

vzdelávaniu a k toľko potrebným infor-

máciám. Som spokojný s tým, ako funguje

spolupráca so spoločnosťou Inter Cars. 

Oceňujem hlavne rýchlosť a  periodicitu 

rozvozu, širokú ponuku  v sortimente za 

výborné ceny. Ako bolo spomenuté, podni-

kaniu sa venujem len krátku dobu. Mojou 

snahou je tiež zviditeľniť servis v regióne. 

Na základe týchto skúseností a ponuky od 

spoločnosti Inter Cars som sa rozhodol za-

pojiť do konceptu AutoCrew.“ 

Autoservis prešiel zmenou vonkajšieho ozna-

čenia do farieb značky AutoCrew. V najbližšej 

dobe plánuje pán Hrábarik rozšíriť služby au-

toservisu o umývačku automobilov.  

Na záver návštevy sa zvykneme opýtať na 

záľuby, tak ani teraz tomu nebude inak. 

Podľa slov pána Hrabárika sa ani vo svojom 

voľnom čase nezvykne vzdialiť od motorov 

a automobilizmu. Jeho vášňou sú veterány, 

predovšetkým americkej výroby. Venuje sa 

ich kompletnej renovácii, preto mu už neo-

stáva čas na ďalšie koníčky.  

Na záver našej návštevy by sme sa radi po-

ďakovali pánovi Hrabárikovi – majiteľovi 

autoservisu P-KLAMP a novému partnerovi 

servisnej siete AutoCrew za srdečné prija-

tie, úspešnú spoluprácu  a prajeme mu veľa 

spokojných zákazníkov. 

Váš AutoCrew team 

Kontakt:

AutoCrew Sereď
Autoservis P-KLAMP
Bratislavská 803/11,

926 01 Sereď

www.autocrew.sk
tel.: 031/78 92 428 

e-mail: p-klamp@autocrew.sk
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I v tomto čísle IC Journalu pokračujeme 

v představování nových členů servisního 

konceptu AutoCrew. Položili jsme proto 

několik otázek majiteli nově přistoupivší-

ho servisu ACS auto v Praze 5, panu Ro-

bertu Bartoszukovi.

Kdy byla vaše společnost založena a co 

tomu předcházelo? Jak jste se dostal 

k podnikání v oboru autoopravárenství?

Dlouhou dobu jsem profesně působil v ob-

lasti obchodu a marketingu a dále v posled-

ních více než deseti letech ve vrcholových 

manažerských funkcích u zastoupení impor-

térů vozidel. Přestože se mi naskytla lukrativ-

ní nabídka na manažerskou pozici v zahrani-

čí, větší výzvou pro mě byla myšlenka využít 

svých zkušeností a řídit vlastní fi rmu. Tento 

záměr jsem realizoval v září 2005 založením 

společnosti ACS – Autocentrum Stodůlky. 

Od počátku jsem se snažil, aby byl opravdu 

naplněn název autoservisu, aby se stal sku-

tečným centrem služeb pro motoristy.

Jaké spektrum služeb poskytujete ve

vašem autoservisu?

Poskytujeme servisní služby širokého spek-

tra pro osobní, užitková, nákladní, přípojná 

vozidla a autobusy. Pro osobní a užitková 

vozidla provádíme běžnou údržbu, auto-

diagnostiku, mechanické a elektro opravy, 

výměny autoskel, opravy a lakování karose-

rií, servis klimatizací, montáže nezávislých 

topení a jejich opravy, montáže autoalarmů 

a příslušenství. V oblasti užitkových vozidel 

jsme kromě výše jmenovaného servisním 

partnerem fi rem WABCO, KNORR BREMSE 

a HALDEX, kde provádíme kompletní servis 

včetně diagnostiky. Jako autorizovaný servis 

provádíme montáže a opravy nezávislých 

topení a klimatizací. 

Našimi zákazníky jsou především subjekty 

podnikající v oblasti nákladní a autobusové 

dopravy, ale současně nemohu opomenout 

soukromou klientelu, tj. majitele především 

osobních vozidel, kdy právě v tomto seg-

mentu zaznamenáváme velký příliv nových 

zákazníků.

Začátkem prosince 2008 jste se stal čle-

nem servisní sítě AutoCrew. Proč jste se 

rozhodl zapojit do servisní koncepce Au-

toCrew a co očekáváte od členství v ní?

Jedna z našich strategických priorit je za-

chovat si maximálně možnou nezávislost, 

a to byl hlavní impuls pro podepsání part-

nerské smlouvy a zapojení se do servisní sítě 

AutoCrew. Než jsme ke zmíněnému podpisu 

dospěli, předcházela poměrně dlouhá doba, 

kdy jsme spolupracovali s mnohými distri-

butory náhradních dílů, včetně společnosti 

Inter Cars. Po více než dvouleté zkušenosti 

jako odběratel a následném porovnání pod-

mínek možné spolupráce jsme zvolili pro 

náš budoucí rozvoj cestu spojenou se ser-

visní sítí AutoCrew.

Provozovatel servisní sítě AutoCrew je 

společnost Inter Cars, která je také jedním 

z dodavatelů náhradních dílů pro váš ser-

vis. Jak hodnotíte spolupráci s Inter Cars?

Jedním z hlavních důvodů pro zmíněný krok 

byla velmi dobrá zkušenost se společností 

Inter Cars jako dodavatelem náhradních dílů. 

Jsme spokojeni především s širokou nabíd-

kou sortimentu Inter Cars, a to jak po stránce 

kvality, tak i ceny. Nemohu opomenout ještě 

jeden velmi důležitý faktor, který jsme dlou-

ho prověřovali, a tím je logistika a rychlost 

závozu. Dostupnost požadovaných náhrad-

ních dílů je při dnešní konkurenci v oblasti 

poskytovatelů poprodejních služeb jedním 

z nejsilnějších prodejních argumentů, a tudíž 

i pro nás je prioritou zvolit dodavatele, který 

je dlouhodobě schopen plnit naše požadav-

ky v krátkých dodacích termínech.

Plánujete v tomto roce další aktivity pro 

zákazníky nebo rozšíření nabídky slu-

žeb?

Rozšiřování nabídky našich služeb je naše 

každodenní dilema, a to především proto, 

že je naše snaha zaměřena tak, aby byl náš 

zákazník na jednom místě, tj. v našem ser-

visním centru, uspokojen v maximální šíři 

požadovaných služeb. Z toho plyne i další 

doplnění našich služeb v oblasti osobních 

vozidel o pneuservis a měření geometrie. 

Na závěr našeho rozhovoru bych se ještě 

rád zeptal, jak trávíte volný čas, když ne-

jste právě ve svém servisu?

Od založení fi rmy, to je tedy už skoro čtyři 

roky, jsem neměl dovolenou v tom pravém 

slova smyslu. Samozřejmě, že po práci ně-

jakým způsobem relaxuji. Je logické, že mě 

zajímá automobilový sport nebo všechny 

novinky v oblasti výroby nových vozidel, 

nové technologie, a také sleduji změny v le-

gislativě, ale to se vlastně zase vracím k prá-

ci. Mimopracovně mám rád jízdu na in-line 

bruslích, občas hraji bowling nebo zajdu do 

kina, pokud dávají nějaký dobrý fi lm.

Děkuji vám za rozhovor a přeji do bu-

doucna mnoho úspěchů.

Kontakt:

AutoCrew Praha 5
ACS - Auto, s.r.o.

Bavorská 856,
155 41 Praha 5 – Stodůlky

tel.: 733 126 300
e-mail: viktora@acs-auto.cz

www.autocrew.cz

Ing. Otakar Dvořák
Manažer servisní sítě AutoCrew

1351

P
řed

staven
í servisu

 A
u

to
C

rew
 P

rah
a 5

P
ře

d
stave

n
í se

rvisu
 A

u
to

C
rew

 P
rah

a 5

júl
2009 AutoCrew



Tr
ia

l
Tr

ia
l

Trial, nebo také šlapačky, jak se jim kvůli 

způsobu hodnocení často říká, je hodně 

náročným motocyklovým sportem, ale 

řekl bych, že je trochu ve stínu mnohem 

„atraktivnějších“ motocyklových sportů, 

což je velká škoda. Podobně jsou na tom 

i spousty dalších motocyklových sportů, 

ale ty dnes necháme stranou. 

Dnes, teď a tady bychom si napsali něco 

málo o trialu a trochu si ho představili. Roz-

hodně to stojí za to, alespoň podle mě. Ne 

že bych byl odjakživa zarytý trialista a jez-

dil jako Toni Bou nebo Adam Raga. Když to 

vezmu kolem a kolem, tak jsem se k trialu 

vlastně dostal náhodou, za kterou jsem vel-

mi vděčný, páč bych jinak nevěděl, o co při-

cházím. Jedno z prvních pořádných svezení 

jsem absolvoval na kamarádovo Gas Gasu. 

Měl jsem ho doma asi týden a neuvěřitel-

ně mě to chytlo. Když mi oznámil, že bude 

kupovat novou šlapačku a „Gasíka“ prodá, 

bylo rozhodnuto, kde ten starý skončí. Toho 

původního, svého prvního, už nemám, na-

hradil ho mladší, ale zase ze Španělska. Takže 

vlastně díky kamarádovi zase o motorku víc.

Ale ode mne z garáže zpět k trialu, jako tako-

vému. Je to určitě jeden z nejlevnějších mo-

tocyklových sportů co se týče nákladů jak 

na motorku a vybavení, tak i závodní sezonu. 

Samozřejmě záleží, na jaké úrovni budete 

jezdit a jak moc se budete trialu věnovat. 

Tak jako u všeho. Ale třeba oproti motokrosu 

jsou náklady velmi malé. Například pneuma-

tiky určitě nebudete měnit jak na běžícím 

pásu, stejně tak spotřeba na závodní víkend 

je velmi malá. Výdrž motoru je díky nízkým 

otáčkám a malému zatížení také poměrně 

dlouhá. Takže samé dobré zprávy.

Soutěž se jezdí v několika kategoriích a sice: 

Kategorie A – MČR – startovní čísla 1 až 100, 

přičemž 1 až 29 jezdí se žlutou tabulkou podle 

žlutých značek na trati, 31 až 100 mají též žlu-

tou tabulku, ale vybavenou kruhovým znače-

ním bílé barvy o průměru tří centimetrů v pra-

vém dolním rohu a jezdí podle bílých značek. 

Kategorie C – kvalifi kace pro MČR – zelené 

tabulky i značky a startovní čísla 101 až 199, 

kategorie V – Volná – červené tabulky i značky 

a čísla 201 až 250 a kategorie Ž – Žáci – modré 

tabulky i značky a čísla 251 až 299. 

Letos nově přibyla třída H – Hobby, kde 

mohou startovat jezdci, kteří mají vydanou 

licenci poprvé, nebo jezdci, kteří neměli 

licenci vystavenou v loňském roce. Trať je 

obtížností kategorie Ž, ale jezdci jedou se še-

divými tabulkami se startovním číslem 301 

a výše. Jezdí podle modrých značek, stejně 

jako žáci. 

Pokud se v tom marně snažíte zorientovat, 

klidně si to přečtěte ještě jednou, pomale-

ji chápající klidně dvakrát. Pokud je vám to 

jedno, vaše věc. Samozřejmě, že se jednot-

livé tratě od sebe liší obtížností, nejjedno-

dušší jsou samozřejmě žáci a „hobíci“, nejná-

ročnější pak MČR. Žlutá je už celkem mazec. 

Je pak ale radost sledovat mistry při jejím 

zdolávání.

Úkolem je projet jednotlivou sekci s co 

nejmenším počtem chyb v daném  časovém 

limitu – ten je minuta a půl. Pokud jezdec 

nedodrží časový limit, je jeho pokus v sekci 

hodnocen jako neúspěšný. Doporučená dél-

ka sekce je maximálně 60 metrů. Průměrná 

rychlost nesmí být vyšší než 20 kilometrů za 

hodinu. Trestné body se sbírají za každé šláp-

nutí, cizí pomoc, poničení značení, přejetí 

ohraničení, křížení vlastní stopy a další krité-

ria. Maximální počet nasbíraných trestných 

bodů v sekci je pět, stejně jako neúspěch.

Ještě něco málo o trialových motocyklech. 

Nejznámější značky jsou Gas Gas, Beta, Sher-

co, Montesa a Scorpa. Donedávna se jezdilo 

pouze na strojích dvoudobých, ale už i v tria-

lu se pomalu, ale jistě začínají objevovat čtyř-

takty. Jestli je to dobře, nebo špatně, těžko 

říct. Všechno má něco. Ale já osobně bych se 

přikláněl ke dvoutaktům, už jenom kvůli vůni 

spáleného benzinu s ricinem. Váha motorky 

z roku 2008–2009 je někde pod sedmdesá-

ti kily. Obsahově se vyrábí někde od 50 cm3 

pro ty nejmenší trialisty až do 300 cm3 pro 

ostatní.

Každopádně, pokud vás trial alespoň tro-

chu zaujal, přijeďte se podívat naživo na 

některý z následujících závodů, rozhodně 

nebudete litovat. Zažijete velmi příjemný 

závodní den ve skvělé atmosféře, kde si ni-

kdo na nic nehraje a je připraven pomoci 

jeden druhému. Tak jak to bývalo v moto-

cyklovém sportu kdysi, ale bohužel ne všu-

de to dnes ještě platí. Berte to jako pozvání 

třeba do Tanvaldu 25.–26. července, kde se 

pojede mistrovství Evropy a rozhodně se 

bude na co dívat.

Miloslav Hodek, IC Vestec 
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Dr. John Ellis použil v roku 1886 svo-

je vlastné mazivo na prilepené ventily 

veľkého parného motoru usporiadaného 

do “V“, ktoré umožnilo ich voľný pohyb. 

Krátko potom zaregistroval názov VAL-

V–O–LINE ako jednu z prvých svetových 

obchodných značiek. V súčasnej dobe je 

Valvoline rozhodujúcim dodávateľom 

inovovaných produktov a poskytovateľ 

služieb vo viac ako 140 krajinách sveta.

Kvalita s viac ako storočnou tradíciou

Valvoline má takmer 140-ročnú tradíciu v pet-

rolejárskom priemysle. Je to uznávaná značka 

predovšetkým vďaka kvalite svojich výrobkov 

a poskytovaných služieb na celom svete.

Preverené v prostredí pretekov

Víťazi pretekov používali vysokovýkonné 

mazivá Valvoline už pri prvých pretekoch 

v Amerike v roku 1895. Valvolinom sponzo-

rované tímy majú majstrovské tituly a víťaz-

stvá v mnohých seriáloch vrátane Formule 

1, NASCAR, Indy 500 a Word Rally. Preteky 

sú ďalším spôsobom, ako Valvoline overuje 

vysokú kvalitu svojich výrobkov.

Kvalita, ktorá pretrváva

Dr. Ellis uviedol značku, ktorá reprezentuje 

inováciu a kvalitu. Zatiaľ čo sa v priemysle 

mnoho zmenilo, úsilie a nadšenie pre nájde-

nie pokrokového riešenia pri starostlivosti 

o motor v značke Valvoline stále žije.

Motorové oleje pre osobné vozidlá – 

rad SynPower

-  mimoriadne prísady znižujú trenie pre do-

siahnutie maximálneho výstupného výkonu

-  zaisťuje zvýšenú ochranu pri studenom 

štarte aj pri vysokých teplotách

-  minimalizuje tvorbu kalov a usadenín, aby 

bol motor špičkovo čistý

-  najvyššia ochrana proti opotrebovaniu, a to 

aj pri predĺžených výmenných intervaloch

-  špeciálna chémia znižuje emisie a spotre-

bu paliva

-  presahuje súčasné výkonové požiadavky 

prakticky všetkých rozhodujúcich výrob-

cov automobilov

Oleje sú vyrábané z plne syntetických zákla-

dových olejov s použitím najpokrokovejšej 

aditivačnej technológie. Poskytujú špičkový 

výkon presahujúci najnovšie výkonové štan-

dardy významných výrobcov motorov a požia-

daviek novej technologickej generácie mo-

torov so zníženou spotrebou paliva, s nižšími 

emisiami a predĺženými servisnými intervalmi. 

Motorové oleje radu SynPower poskytujú mo-

toru najvyššiu ochranu aj pri najextrémnejších 

teplotách a najobtiažnejších podmienkach.

Špecifi kácia

SynPower 0W-40, 5W-40

SAE 0W40: API SJ/CF, ACEA A3-98, B3-98, 

B4-98, MB 229.1, MB229.3, BMW LL-98, VW 

502.00/505.00, 503.01

SAE 5W40: API SM/CF, ACEA A3/B4-04, MB 

229.1, 229.3, VW 502.00/505.00

SynPower MXL 0W-30, 5W-30

API SL/CF, ACEA A3, B3, B4, MB, Daimler 

Chrysler 229.3 (0W30), 229.5 (5W30), 

VW 502.00/ 505.00, 503.01, BMW LL-01

-  oleje špeciálne vyrobený pre predĺžené 

servisné lehoty Mercedes Benz a BMW

SynPower XL-III 5W-30

ACEA A3/ B4-04, ACEA C3, C2, VW 504.00/ 

507.00, 503.00/ 506.00, 506.01, 502.00/ 

505.00, 501.01, 503.01, MB 229.51/ 229.31, 

BMW LL-04

-  oleje pre najnovšie motory Euro IV so sys-

témom DPF a predĺžené výmeny oleja VW, 

Audi, Seat, Škoda

SynPower MST 5W-30

API SM/ CF, ACEA A3/ B4-04, C3-04, VW 

502.00/ 505.00/ 505.01, MB, 

Daimler Chrysler 229.31, 229.51, BMW LL-04

-  oleje s nízkym obsahom SAPS bránia tvor-

be usadenín vo fi ltri pevných častíc a redu-

kujú výfukové emisie

Objednávacie číslo Špecifi kácia Balenie MOC s DPH

SYNPOWER 0W40 1L
API SJ/CF, ACEA A3-98, B3-98, B4-98, MB 229.1, MB229.3, BMW LL-98, 

VW 502.00/505.00, 503.01
1 L 13,33

SYNPOWER 5W40 1L API SM/CF, ACEA A3/B4-04, MB 229.1, 229.3, VW 502.00/505.00 1 L 11,67

SYNPOWER 0W30  MXL 1L
API SL/CF, ACEA A3, B3, B4, MB, Daimler Chrysler 229.3 (0W30),

VW 502.00/ 505.00, 503.01, BMW LL-01
1 L 22,26

SYNPOWER 5W30 1L MXL
API SL/CF, ACEA A3, B3, B4, MB, Daimler Chrysler 229.5 (5W30),

VW 502.00/ 505.00, 503.01, BMW LL-01
1 L 15,36

SYNPOWER XL-III 1L
ACEA A3/ B4-04, ACEA C3, C2, VW 504.00/ 507.00, 503.00/ 506.00, 

506.01, 502.00/ 505.00, 501.01, 503.01, MB 229.51/ 229.31, BMW LL-04
1 L 15,36

SYNPOWER MST 5W30 1L
API SM/ CF, ACEA A3/ B4-04, C3-04, VW 502.00/ 505.00/ 505.01, MB, 

Daimler Chrysler 229.31, 229.51, BMW LL-04
1 L 12,73

Všetky uvedené ceny sú maloobchodné v EUR s DPH. Zmena cien vyhradená.
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3. Tyče řízení
Široká nabídka pro mnoho značek
a modelů automobilů. 

Vzor obj. čísla: 4901-03-0004P

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

Vzor obj. čísla: 4910-01-0006P

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

Vzor obj. čísla: 0602-01-0004P

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

Vzor obj. čísla: 4301-10-0009P

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

Vzor obj. čísla: 4708-10-0001P

8. Autobaterie
Prověřená kvalita za zajímavé ceny.

Vzor obj. čísla: 0608-03-1001E

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

Vzor obj. čísla: 4703-03-4087P

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

Vzor obj. čísla: 4204-00-1763P

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

Vzor obj. čísla:4708-11-0001P

4. Stěrače 
Listy stěračů  4max eco line jsou 
vyráběny z nejkvalitnější pryže a 
jsou nabízeny ve všech velikostech. 
Dostupná je také široká nabídka 
sad adaptérů. Modely: standardní 
a spojlerové
Vzor obj. čísla: 5903-08-0001P

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

Vzor obj. čísla: 0220-01-0003P

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

Vzor obj. čísla: 0211-04-05429P

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

Vzor obj. čísla: 5206-02-0001P

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

Vzor obj. čísla: 4302-07-3039P

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

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

Vzor obj. čísla: 4708-12-1331P                       

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

Vzor obj. čísla: 4908-01-0890R

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

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

Vzor obj. čísla: 5211-02-1101P

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

Vzor obj. čísla: 4708-06-0002P

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

Vzor obj. čísla: 5201-01-0210P

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

Vzor obj. čísla: 0212-01-0117P

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

Vzor obj. čísla: 0608-04-0311P
                       0608-05-0001R

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

Vzor obj. čísla: 0206-01-0005P

19. Autobaterie
Osvědčená kvalita a zajímavá cena.

Vzor obj. čísla: 0608-03-0005E

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

Vzor obj. čísla: 5401-05-0005P

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

Vzor obj. čísla: 0220-07-0019P

22. Karosářské díly
Široká nabídka dílů pro opravy 
karoserií.

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

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

Vzor obj. čísla: 2001-01-0005E

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

Vzor obj. čísla: 1201-00-0002E

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

Vzor obj. čísla: 1601-00-0001E

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

Vzor obj. čísla: 4302-09-0445R

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

Vzor obj. čísla: 4910-01-0068P

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

Vzor obj. čísla: 0218-01-0280P

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

Vzor obj. čísla: 5201-01-0874P

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

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

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

Vzor obj. čísla: 5903-08-0014P

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

Vzor obj. čísla: 5002-03-0009P

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

Vzor obj. čísla: 5404-13-0002P

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

Vzor obj. čísla: 4506-01-0002P

Automobilový trh má mnoho nezávislých dodavatelů a jejich počet vzrůstá každým rokem. Inter Cars předčil očekávání majitelů starších vozů a při-

pravil zajímavou a konkurenční nabídku. Je logické a každý čtenář zajisté souhlasí s tím, že starší auta budou potřebovat levnější díly. Musí to být 

ovšem díly dobré kvality a také spolehlivé. Naším cílem je, aby nabídka náhradních dílů značky 4max zajistila zákazníkům maximum dílů. Vše samo-

zřejmě za rozumné ceny, s garancí všech požadavků týkajících se kvality a bezpečnosti. Všechny produkty 4max jsou uvedeny v elektronickém IC 

katalogu. Aktuální nabídku 4max naleznete v následujícím přehledu:

Maximum dílů pro váš automobil – 4max



Jak se už v tomto seriálu stalo zvykem, budeme se i nyní věnovat 

novinkám, které přinesly poslední aktualizace IC_Katalogu a které 

rozhodně stojí za zmínku. Většina těchto novinek opět znamená 

vylepšení nástrojů pro komunikaci, které zvyšují komfort práce 

s IC_Katalogem a rozšiřují tak možnosti jeho využití.

V minulém vydání jsme zde popisovali možnosti tvorby objednávky. 

K široké škále těchto možností, které objednávkový modul nabízí, 

nyní přibyla další. Tou je úprava importu z často používaného formátu 

Microsoft Excel. Formát souboru pro import je velmi jednoduchý – 

v prvním sloupci je číslo zboží (objednací číslo Inter Cars) a v druhém 

sloupci je počet kusů. Import objednávky pak probíhá následovně: vý-

běr z nabídky panelu nástrojů Objednávky – Nové nebo klávesovou 

zkratkou Ctrl + N a následně Objednávky – Import ze souboru.

Poslední aktualizace také přinesly možnost stahování prodejních do-

kumentů ze systému Inter Cars prostřednictvím IC_Katalogu. Například 

fakturu je možné stáhnout následujícím způsobem: volba Komunikace 

– Stáhnout fakturu z Inter Cars (není-li zákazník přihlášen, je v tomto 

okamžiku potřebné se přihlásit) – volba časového intervalu vystavení 

faktury (datum od a datum do) – Stáhnout dokument. Zobrazený do-

kument je možné exportovat do formátů XML, DBF, TXT či XLS anebo ho 

lze přímo vytisknout v přehledné sestavě.

Dalším nástrojem je možnost stažení nového souboru s offl  ine do-

stupností zboží, který je vhodný především pro uživatele, kteří nemají 

možnost nonstop internetového připojení. Aktualizace se provede opět 

jednoduchým způsobem: Soubor – Aktualizovat OFFLINE soubor 

s dostupností položek – Stáhnout z internetu.

Užitečnou a důležitou aktualizací je bezesporu aktualizace rabatových 

podmínek uživatele IC_Katalogu – zákazníka Inter Cars. Tuto aktualizaci 

je nyní také možno provést kdykoliv volbou Soubor – Aktualizace ra-

batových podmínek – Stáhnout z internetu.

Vzhledem k tomu, že vývoj IC_Katalogu je skutečně velmi intenzivní, a ak-

tualizace jsou tedy poměrně časté, je vhodné kontrolovat tyto aktualizace 

pokud možno co nejčastěji. V minulosti bylo možné nové verze kontrolo-

vat a stahovat jen na internetových stránkách Inter Cars. Nyní přibyla do 

IC_Katalogu možnost kontroly a stažení nové verze přímo v programu: 

Komunikace – Kontrola nové verze programu IC_Katalog.

Import a objednávky

Stahování prodejních dokumentů

Aktualizace offl  ine skladu

Aktualizace rabatových podmínek

Aktualizace IC_Katalogu
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Inter Cars Bratislava
Rožňavská (areál R1 centrum)

831 04 Bratislava

Tel.: 02/44 630 555
Fax: 02/44 630 777

E-mail: bratislava@intercars.sk

Inter Cars Trnava
Bratislavská 45
917 02 Trnava

Tel.: 033/55 33 522
Fax: 033/55 33 272

E-mail: trnava@intercars.sk

Inter Cars Nitra 
Vašinová 70

949 01 Nitra

Tel.: 037/64 10 044
Fax: 037/64 10 045

E-mail: nitra@intercars.sk

Inter Cars Žilina 
Saleziánska 89
010 08 Žilina

Tel.: 041/76 33 377
Fax: 041/76 33 378

E-mail: zilina@intercars.sk

Inter Cars Banská Bystrica
Partizánska 89

974 01 Banská Bystrica

Tel.: 048/47 00 888
Fax: 048/47 00 889

E-mail: banska.bystrica@intercars.sk

Inter Cars Poprad
Partizánska ulica 86/A

058 01 Poprad

Tel.:  052/78 803 51-3
Fax:  052/78 803 50

E-mail: poprad@intercars.sk

Inter Cars Košice 
Lubina 1

040 11 Košice

Tel.: 055/72 77 7 11-15
Fax: 055/72 77 710

E-mail: kosice@intercars.sk

Inter Cars Prešov
Kúpeľná 8

080 01 Prešov

Tel: 051/74 85 011-3
Fax: 051/74 85 010

E-mail: presov@intercars.sk

Inter Cars Trenčín
Zlatovská 1793
911 05 Trenčín

tel.: 032/32 60 222
fax.: 032/32 60 229

E-mail: trencin@intercars.sk

Inter Cars Bratislava
Petržalka
Vyšehradská 2

831 06 Bratislava

Tel: 02 / 32 60 222 5
E-mail: petrzalka@intercars.sk

Inter Cars Ružomberok
Bystrická cesta 5116
034 01 Ružomberok

Tel. : 044/3260222
Fax: 044/3260229

E-mail: ruzomberok@intercars.sk
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8-denný pobyt v exotickom Vietname

Relaxačný 8-denný pobyt v Egypte

Lyžovanie v Alpách

Vernostný program spoločnosti Inter Cars


