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Vážení obchodní přátelé,

je mi potěšením vás opět přivítat na strán-

kách našeho časopisu a věřím, že i tentokrá-

te vám přineseme mnoho zajímavých infor-

mací a IC Journal pro vás bude příjemným 

jarním osvěžením.

„Pořád se něco děje.“ Zní věta jednoho velmi 

známého „barda“ brněnské metropole z pro-

středí Divadla na provázku, Franty Kocourka. 

Již před 40 lety tímto výrazem komentoval 

běh života. V jeho podání to bylo úsměvné, 

charismatické a vše říkající konstatování. 

Přestože nebyl žádný vědátor nebo fi lozof, 

určitě jakoby předvídal, že i doba, která při-

jde, nás rozhodně nebude nudit.

Možná si někteří z vás vzpomenou na moje 

úvodní slova z předchozího čísla, kdy jsem si 

lehce dovolil komentovat ekonomickou si-

tuaci. Použil jsem výraz, že se svět pomalinku 

probouzí z několik let dlouhé párty, kdy jsme 

žili a jeli možná na poněkud větší výkon, než 

na který bylo naše auto konstruováno. Nyní 

máme za sebou prvních pár měsíců procit-

nutí a myslím, že se zase nic tak katastrofál-

ního nestalo. Tedy nic, co by se již cyklicky 

v historii neopakovalo. 

Jasně, akciový trh se chová nepředvídatel-

ně, česká měna se mění jak dubnové po-

časí, banky přitvrdily do této chvíle velmi 

benevolentní režim půjček a úvěrů, politici 

se předhánějí v představování záchranných 

balíčků, ekonomové věhlasných jmen by si 

ve svých prognózách nic nezadali s okultisty 

a kartářkami, neboť i oni jen mluví, aniž by si 

byli jisti, co přinese zítřejší den, média kaž-

dý den přinášejí naprosto senzační závěry, 

které jsou další den úplně jinak, a tak bych 

mohl pokračovat dál. Prostě pořád se něco 

děje a sledovat to je přinejmenším velmi 

zajímavé.   

A co na to běžný člověk, motorista nebo 

podnikatel? 

Lehce zpomalil rychlost, podřadil na nižší 

rychlostní stupeň, ale co je podstatné, jede 

se dál. Prostě většina z nás se přizpůsobila 

situaci a dál se snaží „makat“ tak, aby zajistila 

sebe a své rodiny, bez ohledu na to, co ona 

média, politici nebo ekonomové řeší. Mys-

lím, že tak je to v pořádku. Lidstvo zafunguje 

jako naše tělo při nějaké nemoci, přepne na 

úspornější režim, nemoc eliminuje, překoná 

(ve většině případů) a dál bude fungovat 

k naší radosti. 

A jaký je z toho závěr pro nás, kteří podniká-

me v prodeji autodílů a opravárenství? 

V zásadě opět nic katastrofálního, jezdit se 

nepřestalo, opravy vozů se pravda lehce 

přesouvají v čase, ale nakonec se automo-

bil musí zprovoznit a prodej automobilů se 

opět rozběhne, neboť jak v Čechách, tak na 

Slovensku (zde opět byli bratři o něco rych-

lejší) se díky daňovým opatřením zatraktivní 

nákup vozů pro podnikatele a běžného mo-

toristu.

A podobně jako se nezastavilo dění kolem 

nás, i ve světě Inter Cars se „pořád něco 

děje“. 

V době, kdy čtete toto vydání, bude asi 30 

členů VIP Clubu Inter Cars na poznávacím 

zájezdu v rovníkové Africe v atraktivní desti-

naci, kterou stát Keňa bezpochyby je. V polo-

vině května se více než 200 držitelů věrnost-

ních karet podívá do egyptské Hurghady, 

aby zde relaxovali po dlouhých zimních mě-

sících. Všem členům VIP Clubu Inter Cars 

tímto chceme poděkovat za přízeň, kterou 

nám věnují. Vás, zatím nečleny, tímto zvu na 

řadu dalších akcí, které chystáme pro členy 

VIP Clubu Inter Cars 2009. Za jeho třešničku 

na dortu jednoznačně považujeme exotický 

Vietnam.

Rovněž pokračujeme v budování naší distri-

buční sítě poboček. V Česku jsme v březnu 

zahájili činnost v Jihlavě, v dubnu nabídne-

me naše služby ve Velkém Meziříčí a v polo-

vině roku bychom vás rádi oslovili v Ústí nad 

Labem. Na Slovensku je tempo ještě svižněj-

ší, na konci uplynulého roku jsme otevřeli 

pobočku v Trenčíně, v lednu potom 2. po-

bočku v Bratislavě a 1. 4. zahajujeme činnost 

v Ružomberku.

Pro ty z vás, kteří zvažují rozšíření vybavení 

svých dílen či plánují nákup diagnostiky, 

jsme připravili řadu novinek. Novinkou v sor-

timentu garážového vybavení jsou značky 

EUROLIFT, EFFEMME a FASEP, v oblasti dia-

gnostiky jsme také rozšířili nabídku a vedle 

renomovaného BOSCHE a DELPHI nabízíme 

i značku TEXA. Jako bonus uvádíme na trh 

individuální fi nanční program tak, abychom 

vyšli vstříc i vám, kteří nedisponujete oka-

mžitou hotovostí.

Pokračovat ve výčtu všeho, co je připraveno 

v dílně Inter Cars na sezónu JARO 2009, by 

nemělo smysl, na dalších stránkách se vše 

podstatné dočtete od mnohem fundova-

nějších odborníků, tedy mých kolegů.

Přeji vám, zákazníkům společnosti Inter Cars 

a všem příznivcům motorismu, úspěšné 

jaro. Ať ho pokud možno bez ztráty květinky 

zvládneme a opět se setkáme v dalším čísle 

IC Journalu. Naše společnost, pracovníci na 

našich pobočkách a všichni ostatní jsou tu 

pro vás, aby se vám každý den pokoušeli 

pomáhat v jistě nelehkém podnikání, jakým 

autobranže určitě je. Spolu s Inter Cars však 

k cíli určitě úspěšně dorazíme.

Na další společný obchod se za celý Inter 

Cars team těší

Martin Havlík

výkonný ředitel

Inter Cars Česká republika
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Přestože se všude a ve všech pádech skloňu-

je fi nanční krize, nám se daří dál rozvíjet naše 

aktivity a pobočkovou síť. Na začátku roku 

2009 jsme otevřeli v pořadí desátou poboč-

ku Inter Cars na Slovensku a zároveň druhou 

v Bratislavě, tentokrát v Petržalce. Více se do-

zvíte na straně 9. 

Ani v Česku nejsme pozadu a na začátku 

března jsme spustili prodej na další, v pořadí 

již jedenácté pobočce, a to v Jihlavě. V nově 

vybudovaném areálu na skladové ploše o roz-

měrech 250 m2 je k dispozici více než 10 000 

položek zboží. Dalších 270 000 referencí je 

k dispozici na centrálním skladě ve Varšavě 

s dodáním do 24 hodin. Zbývajících 500 000 

referencí je k dodání 

dle dodacích schop-

ností výrobce.

V době vydání to-

hoto čísla IC Jour-

nalu, tzn. na začátku 

dubna, došlo k ote-

vření další pobočky 

společnosti Inter 

Cars, tentokrát se 

jedná o Velké Me-

ziříčí. Více informa-

cí o naší dvanácté pobočce vám přineseme 

v příštím vydání.

Přijměte naše srdečné pozvání k návštěvě 

některé z našich poboček

Rozvoj pobočkové sítě Inter Cars

Dne 27. 11. 2008 proběhlo v Dolních Kou-

nicích nedaleko Brna každoroční setkání 

členů mezinárodní sítě servisů AutoCrew. 

Obsahem setkání bylo nejen krátké zhodno-

cení končícího roku 2008, ale zejména před-

stavení plánů dalšího rozvoje sítě a návrhů 

podpory partnerských autoservisů. Účastní-

ky byli jak stávající členové, tak nově přistu-

pující zájemci z Česka a Slovenska. Čestným 

hostem byl pan Jiří Kropáček, zástupce ně-

mecké fi rmy ZF Trading GmbH, která má ve 

svém portfóliu značky SACHS, LEMFÖRDER, 

BOGE, a ZF Parts je zakladatelem celoevrop-

ské servisní sítě AutoCrew. AutoCrew vyšlo 

z původní servisní koncepce OSS – Original 

Sachs Service a vzniklo jako reakce na nové 

požadavky trhu po zavedení tzv. blokové vý-

jimky. AutoCrew je tzv. full service concept 

– plnohodnotný servisní koncept  a servi-

sy AutoCrew můžete v současnosti nalézt 

v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Polsku, 

Nizozemsku, Česku a na Slovensku. Členské 

autoservisy se několikrát umístily na před-

ních příčkách v nezávislé anketě „Autoservis 

roku“ a získaly ocenění „Stiftung Warentest“ 

se známkou „GUT“.

AutoCrew už také v Praze

Již druhým rokem funguje tato rovnice 

na bázi sportovně obchodního přátelství. 

Máme totiž možnost být jedním z partne-

rů Loprais Tatra Teamu, který se pravidelně 

účastní těch nejvýznamnějších podniků ve 

světě a logicky tedy i Dakaru. Není asi nic 

těžšího a náročnějšího. Letošní rok se sice 

Alešovi lepila smůla na paty a i přes houžev-

natý boj se všemi nástrahami se týmu bo-

hužel již nepodařilo rozjet závodní Tatru do 

poslední etapy, přesto celý tým ukázal svou 

sílu a rok 2010 bude určitě úspěšnější.

Očekávané se stalo skutkem a na tiskových 

konferencích v Buenos Aires, resp. Santiagu 

de Chile bylo dne 2. a 3. března oznámeno, 

že Argentina a Chile budou v lednu 2010 

hostit i 32. ročník dakarské rallye. Jak pořa-

datelská A.S.O., tak i hostitelské země vyhod-

notily premiérový jihoamerický ročník jako 

komerčně úspěšný (televizní zpravodajství 

se líbilo a kolem trati sledovalo soutěž dle 

odhadu pořadatelů na tři miliony diváků). 

Argentina i Chile tedy potvrdily své vklady 

a podporu při organizaci i dalšího ročníku. 

Dakar se tedy usídluje na jihoamerickém 

území na delší dobu, než mohlo znamenat 

roční provizorium. Pořadatelé se tedy mo-

hou plně koncentrovat výhradně na zkvalit-

nění trasy tak, aby umožňovala rovnocenné 

soupeření s možností předjíždět protivníky 

a aby vyzdvihla typy terénů, které jsou Daka-

ru principiálně skutečně vlastní.

Na závěr dovolte, abychom se připojili k zá-

stupu gratulantů a popřáli legendě automo-

bilového rallye sportu a ikoně Dakaru – Karlu 

Lopraisovi k jeho životnímu jubileu. Karel to-

tiž 4. března oslavil šedesátiny. Přejeme vše 

nejlepší, hodně zdraví a ještě mnoho úspě-

chů jemu i celému týmu.

Loprais Team + Inter Cars = DAKAR

Ve dnech 5.–15. března 2009 proběhl již 79. 

ročník světoznámého autosalonu v Ženevě. 

Jeho branami prošlo přibližně 648 000 ná-

vštěvníků, což je sice o 9,4 % méně než vloni, 

ale v době, kdy ze všech stran slyšíme o všu-

dypřítomné fi nanční krizi, to lze považovat za 

dobrý výsledek. Mezi vystavovateli nechyběl 

žádný z výrobců automobilů a jejich stánky 

rozhodně nepůsobily skromnějším dojmem 

než v předchozích letech. Důraz byl letos, 

ostatně jako už posledních několik let, kladen 

na ekologii – ekologické automobily měly 

poprvé samostatnou expozici. V Ženevě se 

představilo více než 80 novinek ve světové 

premiéře a jednou z nich byl i českými moto-

risty tak dlouho očekávaný model Škoda Yeti. 

K dalším významným novinkám patří: Audi 

A4 allroad quattro, BMW Concept 5 GT, Cit-

roën C3 Picasso, Dacia Duster Concept, Ford 

Iosis Max, Mercedes E Coupé, Opel Ampera, 

Peugeot 3008, Renault Mégane Grandtour 

a CC-Concept, Toyota Prius, Volkswagen Polo 

a Porsche Cayenne Diesel. Více informací 

o ženevských novinkách naleznete na stra-

nách 16–17.

Autosalon v Ženevě
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Nadcházející sezona letních pneumatik se 

nese ve znamení jak již známých a oblíbe-

ných dezénů, tak i zajímavých novinek. V naší 

nabídce naleznete výrobky té nejvyšší kvality 

od mnoha předních světových výrobců za 

velice příznivé ceny, a to jak v běžných, tak 

i specifi ckých rozměrech. To vše ve vynikající 

dostupnosti. 

Novinkou je například pneumatika Uniroyal 

Rain Expert se směrovým dezénem, jejíž 

vlastnosti oceníte hlavně za deštivého po-

časí. Goodyear Optigrip poskytuje novou 

technologii Smartwear, díky které dochází 

k odhalování nových drážek v závislosti na 

čase a opotřebení. Goodyear Effi  cientgrip 

s asymetrickým dezénem a účinnými multi-

mikrokanály nabízí vynikající držení stopy 

a přilnavost na všech površích. 

V nabídce společnosti Inter Cars naleznete 

samozřejmě nejen klasické plechové, ale 

také i hliníkové disky mnoha výrobců, jako 

jsou například Rial, Alutec, Autec, Enzo, Dotz 

a další. Více informací naleznete na straně 

13.

Novinky v sortimentu letních pneumatik

Každoročně se vždy na začátku roku koná 

speciální akce pod názvem „Ledová Praha“ 

určená dětem z dětských domovů. Ani le-

tošní rok nebyl výjimkou, a tak několik dětí 

z Domůvku ve Strážnici, nad kterým máme 

patronát v rámci našeho projektu IC Family, 

mělo možnost přijet do Prahy. Pro děti byl 

připraven velmi bohatý a nabitý program 

v podobě divadelních představení, muzikálů 

a koncertů, všechny měly zpřístupněna mu-

zea a památky a mnoho dalšího, ale o tom 

už se dočtete na straně 35, kde je autentická 

reportáž z celého pobytu dětí v Praze.

IC Family – Ledová Praha 2009

V minulém čísle IC Journalu jsme vám před-

stavili podobu VIP Clubu Inter Cars pro letoš-

ní rok. Malou rekapitulaci toho nejpodstat-

nějšího naleznete na stranách  10 a 11. V této 

chvíli jsou členové VIP Clubu na 10denním 

výletu za dobrodružstvím v Keni. V polovině 

května se pak velmi početná skupina členů 

VIP Clubu zúčastní 8denního relaxačního 

pobytu v Egyptě s veškerým komfortem 

v podobě all inclusive služeb. Již tradiční 

a pravidelnou zimní akcí se stalo lyžování 

v rakouských Alpách, které proběhlo na kon-

ci ledna a ze kterého vám přinášíme krátkou 

reportáž na straně 12. 

VIP Club Inter Cars 2009

Inter Cars Jihlava
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Další novinkou jsou střešní boxy od fi rmy 

Neumann spol. s. r. o. Tato česká společnost, 

soustředící se na produkci střešních boxů 

a střešních nosičů, patří v České republice 

mezi největší výrobce v oboru. Její produk-

ce směřuje čím dál více i za naše hranice. 

Neumann se snaží zajistit větší bezpečnost 

a trvanlivost svých produktů tím, že používá 

stále nové materiály.

Boxy jsou vybaveny buď dvěma klasickými 

zámky, nebo jedním centrálním zámkem. 

Jednoduché otevírání a zavírání je umožně-

no díky plynovým či mechanickým vzpěrám. 

Boxy lze upevnit na libovolný střešní nosič 

prostřednictvím ocelových třmenů nebo 

pomocí T-adaptérů. Bezpečné spojení boxu 

a vozidla je zaručeno utažením plastových 

křídlatých matic uvnitř boxu. 

Neumann – střešní boxy

Podle nařízení Evropské komise 2007/38

/EC o vybavení užitkových vozidel zrcátky 

pro pokrytí slepých úhlů musí být nejpoz-

ději do 31. 3. 2009 všechna nákladní vozidla 

nad 3,5 t registrovaná od 1. 1. 2000 vybavena 

širokoúhlým a blízkopohledovým zrcátkem. 

Tato zrcátka musí splňovat technické normy 

uvedené ve směrnici 2003/97/EC.

V naší nabídce naleznete univerzální zrcát-

ka, která splňují všechny předepsané normy 

uvedené ve zmíněné směrnici. Jsou použi-

telná na všechny typy nákladních vozidel.

Vzhledem k jednoduché montáži a řešení 

připevnění není nutná demontáž stávajících 

zrcátek. Připojte se k 200 tisícům spokoje-

ných zákazníků v Evropské unii a začněte 

využívat všechny výhody tohoto produktu.

Objednací číslo…….TDE49050BE
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Sada LENA – bezdrátová lampa

Sada na opravu palivového vedení

Kompletní sada LENA v praktickém kufříku 

umožňuje maximální mobilitu a usnadní 

vám práci. Díky náhradní baterii můžete non 

stop využívat výhod bezdrátové lampy. Za-

tímco používáte lampu napájenou jednou 

baterií, druhá – náhradní se dobíjí v nabíjecí 

základně.

Lampa je vyrobena z nárazuvzdorného plas-

tu (polykarbonát). Doba nabíjení i svícení 

činí 4 hodiny.

V nabídce Inter Cars je nově nabízena pro-

fesionální sada na opravu palivových vedení 

od výrobce DORMAN. Pomocí nástrojů a po-

můcek obsažených v sadě můžete provést 

následující opravy:

-   montáž všech typů koncovek na palivo-

vém vedení o průměru 6,8 a 10 mm;

-    spojení nebo opravy rozvodů kovovými 

svorkami.

 

Sada obsahuje:

Lampa Argus

2 kusy baterií 3,6 V 4 Ah

Nabíječka

Síťový kabel na 230 V

Redukční kabel pro napájení 

v automobilu 12 V

Magnetický úchyt

Objednací číslo…………LENA 260216

Objednací čísla střešních boxů začínají prefi xem NPB…

Objednací číslo…… DOR800-302 PLUS

K dispozici jsou také všechny koncovky pod 

objednacími čísly….DOR800-…..

IC Journal: Máme za sebou další rok. Jak 

hodnotíte rok 2008 z pohledu skupiny Inter 

Cars South?

Tomáš Kaštil: Rok 2008 byl pro Inter Cars 

rokem velkých změn. V tomto roce probíha-

la technická a organizační část fúze se spo-

lečností JC Auto, transformace společností 

JC v Maďarsku a Chorvatsku do struktury 

Inter Cars South a také rozběh našich aktivit 

na trhu Rumunska. Současně s tím probíhala 

realizace všech projektů včetně rozšiřování 

pobočkové sítě v Česku a na Slovensku, tak-

že práce bylo více než dost.

IC Journal: A jak jej hodnotíte z pohledu vý-

sledků?

Tomáš Kaštil: Výsledky v roce 2008 byly lep-

ší, než jsme očekávali. Celá naše Jižní skupina, 

tzn. Česko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko 

a Chorvatsko, dosáhla nárůstu obratu o 45 % 

ve srovnání s rokem 2007. Nehledě na to, že 

první polovina roku byla poměrně náročná, 

zejména ve společnostech transformujících 

se z JC Auto, čímž byly ovlivněny i výsledky, 

podařilo se nám v druhé polovině roku 2008 

vše dohnat a rok zakončit s takto slušným 

výsledkem.

IC Journal: Ve které zemi se dařilo nejvíce?

Tomáš Kaštil: Největšími tahouny růstu 

bylo Slovensko s 55 % nárůstem, dále Chor-

vatsko s nárůstem 51 % a Čechy s nárůstem 

28 %. V Maďarsku se nám podařilo zrealizovat 

nárůst na úrovni pouhých 10 % a Rumunsko 

jsme odstartovali v říjnu 2008.

IC Journal: Jak se na hospodaření Jižní sku-

piny projevila fi nanční krize?

Tomáš Kaštil: Dá se říci, že v roce 2008 ne-

byl náš obchod v rámci Jižní skupiny krizí 

nijak poznamenán. Z našeho pohledu po-

ptávka po dílech na konci roku 2008 pokles 

nezaznamenala. Nicméně již byly patrné 

signály od výrobců dílů, kterým klesl jejich 

odbyt v O.E. o cca 30 %. 

IC Journal: A jak vypadá současná situace?

Tomáš Kaštil: Hysterie vyvolaná médii se 

samozřejmě podepisuje na každém odvětví, 

tedy i aftermarketu. Od ledna 2009 již bylo 

možné tento trend pozorovat i v oblasti ná-

hradních dílů. K tomu ještě došlo v průběhu 

února k velkým turbulencím na měnových 

trzích, které vedly k enormní depreciaci 

všech středoevropských měn, což vytvořilo 

velmi nestabilní prostředí pro obchod. Kro-

mě poklesu poptávky po opravách se začí-

nají projevovat i problémy 

s platební schopností, a to 

zejména u větších zákazníků. 

Řada konkurentů na všech trzích, 

kde působíme, se již dostává do znač-

ných problémů s profi nancováním svých 

aktivit a také s rentabilitou své činnosti. Začí-

nají tak zeštíhlovat své náklady, propouštět 

zaměstnance nebo dokonce zavírat poboč-

ky. 

IC Journal: Jak se s touto situací vyrovnává 

Inter Cars South?

Tomáš Kaštil: Pro nás toto období zna-

mená velkou výzvu a obrovské příležitosti. 

Jako jedna z mála společností totiž můžeme 

deklarovat, že naše fi nanční situace je sta-

bilní, veškeré rizikové cenné papíry byly na 

konci roku 2008 vyplaceny. Finance, kterými

v současné době disponujeme, jsou schop-

ny pokrýt potřeby cca 35% růstu. Samo-

zřejmě cítíme, že změny na trhu, zejména 

problémy řady našich konkurentů, uvolní na 

trhu poměrně velký prostor k dalšímu růstu 

a že růst celé skupiny by mohl oněch 35 % 

překročit. Pro tyto případy máme ale připra-

veny další varianty fi nancování, takže jsme 

schopni všechny výzvy maximálně využít.

IC Journal: Jaké jsou tedy obratové plány Již-

ní skupiny na rok 2009?

Tomáš Kaštil: V rámci IC South je rozpočto-

vaný nárůst 45 % ve srovnání s rokem 2008. 

IC Journal: Ve které zemi se očekává největší 

progres?

Tomáš Kaštil: Na tuto otázku není tak jed-

noduché odpovědět. Dá se říci, že ve všech. 

Můžeme ale říci, že největší růstový poten-

ciál v roce 2009 cítíme v Rumunsku a Chor-

vatsku, kde se očekávaný nárůst pohybuje 

vysoko nad hranicí 100 %. Česko a Sloven-

sko představují silné členy naší skupiny se 

stabilním a relativně velkým obratem a roz-

vinutou distribuční sítí. Zde čekáme nárůst 

na úrovni 30 %. Někde uprostřed se pak 

nachází Maďarsko, kde je trh sice poměrně 

hodně vyspělý, konkurence silná, nicméně 

naše distribuční síť je zde zatím poměrně 

nevyvinutá. Navíc v Maďarsku, stejně tak 

jako i v Chorvatsku zatím stále realizujeme 

cca 80 % v asijských aplikacích. Úspěšný roz-

jezd sortimentu pro evropské vozy a značné 

rozšíření pobočkové sítě by nás měl dovést 

k 60% růstu obratu. Pokud se naplní naše 

odhady a řada konkurentů v roce 2009 osla-

bí své pozice na trhu, případně je opustí 

natrvalo, mohla by být reálná čísla mnohem 

zajímavější než rozpočtovaná.

IC Journal: Jaké hlavní projekty jsou připra-

veny na rok 2009?

Tomáš Kaštil: Projektů je celá řada. Jak jsem 

již uvedl dříve, zatímco se řada fi rem potýká 

s vážnými problémy s profi nancováním své 

činnosti, provede Inter Cars Group i v roce 

2009 mohutné investice do dalšího rozvoje. 

První z nich bude otevření nového centrální-

ho skladu v Katovicích, který bude větší kopií 

největšího skladu IC, který se nachází ve Var-

šavě. Tento nový sklad bude centrálním skla-

dem pro oblast jižního Polska a celé skupiny 

Inter Cars South. Množstvím uskladněných 

položek by měl v blízké budoucnosti předčít 

centrální sklad ve Varšavě. To bude samozřej-

mě znamenat značné posílení dostupnosti 

zboží na všech pobočkách v rámci naší Jižní 

skupiny. 

Další velkou investicí je otevření centrálního 

skladu pro země bývalé Jugoslávie. Tento 

je již ve fi nální fázi přípravy a otevřen bude 

v létě tohoto roku. Nachází se v Zagrebu 

a jak je patrné, nebude to jen centrální sklad 

pro oblast Chorvatska, ale také pro naše ak-

tivity na území Srbska, Bosny a Černé Hory, 

kde jsme již nyní velmi aktivní. 

Samozřejmě, že plánujeme také další rozši-

řováni pobočkové sítě, a to o 4 nové poboč-

ky v Česku, 3 na Slovensku, 6 v Maďarsku,

6 v Rumunsku a 4 v Chorvatsku.

O dalších projektech, jako je budování sítě 

AutoCrew v nových zemích, implementa-

ce nabídky na evropské vozy v Maďarsku 

a Chorvatsku, na druhé straně výrazné po-

sílení našich pozic v oblasti asijských aplikací 

v Česku, Slovensku a Rumunsku, další rozvoj 

nabídky dílenského vybavení a diagnostiky 

a v řadě dalších oblastí, bychom se mohli 

bavit celé hodiny, a na to zde jistě prostor 

není. O všech těchto projektech se budou 

moct čtenáři IC Journalu na jeho stránkách 

průběžně dočíst.

IC Journal: Plány na rok 2009 vypadají po-

měrně ambiciózně.

Tomáš Kaštil: To ano. A já jsem pevně pře-

svědčen, že se nám je podaří úspěšně reali-

zovat, tak jako v předchozích letech.  A po-

kud se situace bude vyvíjet podle našeho 

očekávání, pak může být skutečný výsledek 

pro Inter Cars South ještě mnohem zajíma-

vější. 

Inter Cars SouthInter Cars South
International groupInternational group
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DELPHI – brzdové kotúče a doštičkyDELPHI – brzdové kotúče a doštičky
Americký producent dielov pre originálne vybavenie ako aj pre trh s náhradnými dielmi, fi rma Delphi Cor-
poration, patrí medzi najväčších výrobcov automobilových dielov na svete. V oblasti bŕzd a brzdových 
komponentov sa už niekoľko rokov pohybujú na špičke pomyselného rebríčka a stávajú sa stále obľú-
benejšími medzi zákazníkmi, svedčí o tom neustále rastúci predaj práve výrobkov DELPHI. Úspešnosť je 

spôsobená nekompromisnou kvalitou a priaznivou cenou.   

V nasledujúcej tabuľke je výber najobľúbenejších brzdových dielov.  

Delphi je celosvětovým dodavatelem 

brzdových komponentů, modulů a 

kompletních brzdových / podvozkových 

systémů pro automobilový průmysl.

Všechny brzdové destičky Delphi jsou 

vyráběny tak, aby splňovaly předepsané 

normy pro originální díly. Naším závazkem 

je udržovat nejvyšší standard brzdného 

výkonu. Tato brožura ukazuje některé 

výsledky náročných testů, kterým jsou 

destičky podrobeny, aby bylo zajištěno 

splnění standardů.

Bezpečnost je zásadou
Výkon je vášní

apríl
2009 Predajný tip
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Objednávacie 
číslo

Produkt Aplikácia
MOC

v EUR *
MOC 
v SK *

BG3036 BRZDOVÝ KOTÚČ; vetraný; Ø280mm SKODA Octavia / AUDI A3 / SEAT Leon,Toledo /  VOLKSWAGEN Bora,Golf,New Beetle 78,61 2368,25

BG2910 BRZDOVÝ KOTÚČ; plný; Ø236mm SKODA Favorit,Favorit Van, Pick-Up,Felicia,Forman,Forman Pick-Up 46,65 1405,32

BG3208 BRZDOVÝ KOTÚČ; vetraný; Ø256mm
SKODA Fabia,Octavia,Roomster / AUDI A2,A3 / SEAT Cordoba,Ibiza,Leon,Toledo / VOLKSWAGEN Bora,Fo-
x,Golf,Polo

74,66 2249,23

BG3034 BRZDOVÝ KOTÚČ; plný; Ø232mm
SKODA Fabia,Octavia,Roomster / AUDI A2,A3,TT / SEAT Cordoba,Ibiza,Leon,Toledo / VOLKSWAGEN Bora,-
Golf,New Beetle,Polo,Polo Bluemotion

50,96 1535,09

BG2387 BRZDOVÝ KOTÚČ; vetraný; Ø266mm
CITROËN Berlingo,Berlingo Multispace,BX,Xantia,Xsara,Xsara Picasso,ZX / PEUGEOT 206,305,306,405,Part-
ner,Ranch

60,36 1818,31

BG2982 BRZDOVÝ KOTÚČ; vetraný; Ø239mm SEAT Arosa / VOLKSWAGEN Fox,Lupo,Polo 53,60 1614,68

BG2443 BRZDOVÝ KOTÚČ; vetraný; Ø256mm
DAEWOO Espero,Lanos,Nexia / OPEL Ascona,Astra,Calibra,Kadett,Vectra / VAUXHALL Astra,Belmont,Cali-
bra,Cavalier,Vectra

64,07 1930,16

BG2217 BRZDOVÝ KOTÚČ; plný; Ø238mm
DACIA 1410,Logan / RENAULT 11,18,19,21,5,9,Clio,Clio Van,Express,Extra,Fuego,Megane,Rapid,Thali-
a,Twingo

40,14 1209,22

BG2455 BRZDOVÝ KOTÚČ; vetraný; Ø256mm
SEAT Arosa,Cordoba,Ibiza,Inca,Toledo / VOLKSWAGEN Caddy,Caddy Pick-Up,Corrado,Golf,Golf Van,Jet-
ta,Lupo,Passat,Polo,Santana,Scirocco,Vento

58,50 1762,38

BG2440 BRZDOVÝ KOTÚČ; vetraný; Ø240mm FORD Courier,Escort,Escort Van,Fiesta,Fiesta Van,Ka,Orion,Puma / MAZDA 121 51,35 1546,92

BG3359 BRZDOVÝ KOTÚČ; vetraný; Ø258mm FORD Fiesta,Fiesta Van,Focus,Fusion,Ka,Puma,Sport Ka,Street Ka / MAZDA 2 70,71 2130,20

BG2278 BRZDOVÝ KOTÚČ; vetraný; Ø236mm
CHEVROLET Aveo,Kalos / DAEWOO Kalos,Lanos,Nexia / OPEL Ascona,Astra,Combo,Corsa,Corsa Van,Kadet-
t,Vectra / VAUXHALL Astra,Astra Van,Astramax,Belmont,Cavalier,Combo,Corsa,Corsa Van,Nova

50,60 1524,34

BG2213 BRZDOVÝ KOTÚČ; plný; Ø247mm CITROËN C15,Champ,Saxo,Visa,ZX / PEUGEOT 106,106 Van,205,205 Van,206,306,306 Van,309,405 37,45 1128,20

BG2148 BRZDOVÝ KOTÚČ; plný; Ø236mm
OPEL Ascona,Astra,Combo,Corsa,Corsa Van,Kadett,Vectra / VAUXHALL Astra,Astra Van,Astramax,Bel-
mont,Cavalier,Combo,Corsa,Corsa Van,Nova,Nova Van

35,90 1081,59

BG2109 BRZDOVÝ KOTÚČ; vetraný; Ø239mm AUDI 80,Coupé / SEAT Cordoba,Ibiza / VOLKSWAGEN Golf,Jetta,Passat,Polo,Santana,Scirocco,Vento 51,79 1560,19

BG3620 BRZDOVÝ KOTÚČ; vetraný; Ø266mm
CITROËN Berlingo,Berlingo Multispace,C2,C3,C3 Pluriel,C4,C4 Picasso,C5,Xsara,Xsara Picasso / PEUGEOT 
1007,206,207,307,Partner,Ranch

96,43 2904,92

BG2116 BRZDOVÝ KOTÚČ; plný; Ø239mm
AUDI 80,Coupé / SEAT Cordoba,Ibiza,Toledo / VOLKSWAGEN Caddy,Caddy Pick-Up,Golf,Golf Van,Jet-
ta,Passat,Santana,Scirocco,Vento

32,00 964,00

BG3365 BRZDOVÝ KOTÚČ; vetraný; Ø254mm FORD Transit 72,64 2188,28

BG3055 BRZDOVÝ KOTÚČ; plný; Ø239mm FORD Courier,Fiesta,Fiesta Van,Ka / MAZDA 121 42,97 1294,54

BG2355 BRZDOVÝ KOTÚČ; plný; Ø238mm CITROËN AX,Saxo / PEUGEOT 106 30,02 904,49

BG2746 BRZDOVÝ KOTÚČ; plný; Ø245mm AUDI 100,200,A6,S4 / SKODA Superb / VOLKSWAGEN Passat 54,91 1654,12

BG2444 BRZDOVÝ KOTÚČ; vetraný; Ø247mm CITROËN AX,Saxo,Xsara,ZX / PEUGEOT 106,106 Van,205,206,306,306 Van,309 54,04 1627,95

BG2411 BRZDOVÝ KOTÚČ; plný; Ø257mm
ALFA ROMEO 145,146,155 / FIAT Brava,Bravo,Marea,Marengo,Punto,Punto Van,Tempra,Tipo / LANCIA 
Dedra,Delta,Y11,Ypsilon

52,42 1579,19

BG3738 BRZDOVÝ KOTÚČ; plný; Ø239mm AUDI A3,TT / SKODA Octavia / VOLKSWAGEN Bora,Golf 64,22 1934,82

BG3430 BRZDOVÝ KOTÚČ; vetraný; Ø280mm RENAULT Clio,Kangoo,Kangoo Express,Laguna,Megane,Scenic 86,79 2614,54

BG3404 BRZDOVÝ KOTÚČ; vetraný; Ø256mm OPEL Astra / VAUXHALL Astra,Astra Van 67,03 2019,43

BG2846 BRZDOVÝ KOTÚČ; vetraný; Ø280mm CITROËN Jumper,Relay / FIAT Ducato / PEUGEOT Boxer 92,55 2788,05

BG2872 BRZDOVÝ KOTÚČ; vetraný; Ø283mm CITROËN Xantia / PEUGEOT 406 91,28 2750,05

BG2830 BRZDOVÝ KOTÚČ; vetraný; Ø257mm
ALFA ROMEO 145,146,155 / FIAT Barchetta,Brava,Bravo,Doblò,Doblò Cargo,Marea,Marengo,Palio,Pun-
to,Punto Van,Strada,Tempra,Tipo / LANCIA Dedra,Delta

74,54 2245,64

BG2745 BRZDOVÝ KOTÚČ; vetraný; Ø288mm AUDI 100,200,A4,A6 / SKODA Superb / VOLKSWAGEN Caravelle,Passat 97,45 2935,75

BG2699 BRZDOVÝ KOTÚČ; vetraný; Ø260mm FORD Cougar,Mondeo,Scorpio 65,72 1979,99

BG2625 BRZDOVÝ KOTÚČ; vetraný; Ø259mm NISSAN Kubistar / RENAULT 19,Clio,Clio Van,Kangoo,Kangoo Express,Megane,Megane Scenic,Twingo 62,01 1868,14

BG2576 BRZDOVÝ KOTÚČ; plný; Ø236mm SKODA Favorit,Favorit Van, Pick-Up,Forman,Forman Pick-Up 49,69 1497,09

LP0250/S PLATNIČKY FORD SIERRA 1,3 1,6, SKODA FELICIA 15,76 474,65

LP1436 PLATNIČKY
SKODA Fabia,Octavia,Roomster / AUDI A3 / SEAT Altea,Cordoba,Ibiza,Leon,Toledo / VOLKSWAGEN Caddy,-
Fox,New Beetle,Polo

39,10 1178,03

LP1601 PLATNIČKY SKODA Fabia / SEAT Arosa / VOLKSWAGEN Fox,Lupo,Polo 27,25 820,96

LP1750 PLATNIČKY CITROËN Jumper,Relay / FIAT Ducato / PEUGEOT Boxer 51,07 1538,68

LP565 PLATNIČKY
AUDI A2,A3,A4,A6,A8,Allroad,S3,S4,S8,TT / CITROËN Berlingo,Berlingo Multispace,C2,C3,C3 Pluriel,C4,C4 
Picasso,C8,Xsara Picasso / FIAT Ulysse / FORD Galaxy / LANCIA Phedra / PEUGEOT 1007,307,405,807,Part-
ner,Ranch / RENAULT Avantime,Clio,Espace,Grand Espace

23,15 697,28

LP0565 PLATNIČKY PEUGEOT 405     26,47 797,30

LP1585 PLATNIČKY ALFA ROMEO 145,146 / FIAT Brava,Bravo,Marea,Punto / LANCIA Dedra,Delta 27,54 829,57

LP0979 PLATNIČKY VW POLO 24,76 746,04

LP0490 PLATNIČKY RENAULT 5 T,  R9 ,R11 typ BENDIX 24,37 734,21

LP0415 PLATNIČKY OPEL ASCONA/Kadet D+E/REKORD D+E/CORSA 19,55 589,01

LP1673 PLATNIČKY OPEL Astra / VAUXHALL Astra,Astra Van 43,29 1304,22

LP1514 PLATNIČKY
SKODA Fabia,Octavia,Roomster / AUDI A2,A3 / SEAT Altea,Cordoba,Ibiza,Leon,Toledo / VOLKSWAGEN 
Bora,Caddy,Fox,Golf,Golf Plus,New Beetle,Polo

46,22 1392,41

LP1672 PLATNIČKY AUDI A4,A6 / SKODA Superb / VOLKSWAGEN Passat 36,53 1100,59

* Pri kotúčoch je uvedená cena za 2ks
Uvedené ceny sú maloobchodné v EUR a SK s DPH. Zmena cien vyhradená. Konverzný kurz: 1€=30,1260 SK
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Inter Cars České Budějovice, Okružní 7, tel.: 387 222 393-6, fax: 387 420 294, ceske.budejovice@intercars.cz

Před časem jsme vám představili jednu 

z našich poboček – pobočku České Bu-

dějovice. Svoji činnost zahájila v lednu 

2006. Vzhledem k tomu, že již uběhlo pár 

let od jejího otevření a pobočka za tuto 

dobu prošla značným vývojem, různými 

změnami i personálním posílením, rádi 

bychom vás o aktuálním stavu pobočky 

sídlící v jihočeské metropoli informovali 

v tomto vydání IC Journalu. 

Pobočka, která vznikla v nové moderní hale 

o velikosti 1 200 m2, byla postavena během 

pouhých čtyř měsíců a nachází se ve velmi 

atraktivní části Českých Budějovic. Vzhledem 

k velikosti jde o největší sklad autodílů v kraji 

a uskladněné položky (přes 20 000 ks), které 

se nacházejí přímo ve skladových prostorách 

pobočky, jsou ihned k dodání zákazníkům. 

K dispozici je široká nabídka náhradních dílů 

pro osobní automobily všech evropských, 

japonských a korejských značek, dílů pro 

nákladní automobily, pro motocykly rovněž 

velké množství doplňků, příslušenství a tu-

ningových dílů, dílenské vybavení včetně 

diagnostiky a mnoho dalšího. Z pohledu lo-

gistiky je pobočka zavážena 2x denně z cen-

trálních skladů společnosti Inter Cars S. A.

Polsko a tím má k dispozici přes 270 000  po-

ložek k objednání a dodání do druhého dne. 

Dalších cca 500 000 položek lze zákazníkovi 

dodat dle velmi krátkých dodacích lhůt výrob-

ců. Samotná pobočka disponuje propracova-

ným systémem provozu a služeb, kvalitním 

personálem, složeným z řady kvalifi kovaných 

a zaškolených pracovníků. S narůstajícím 

počtem zákazníků budějovické pobočky 

docházelo k rozšiřování týmu tak, aby byla 

pobočka schopna nadále poskytovat velmi 

kvalitní služby a podporu. Personál pobočky 

má k dispozici nejmodernější nástroje pro 

identifi kaci potřebných dílů, a je tak schopen 

rychle reagovat na potřeby zákazníka. Někte-

ré z nich jsou k dispozici všem registrovaným 

zákazníkům – např. „IC_Katalog“ s možností 

on-line objednávání a „IC_Technika“ – data-

báze servisních a technických dat.

Pobočka Inter Cars České Budějovice je svojí 

polohou předurčena k tomu, aby výrazně 

posílila služby a rozšířila nabídku náhrad-

ních dílů v jihočeském regionu. Konkurenč-

ní výhodou pobočky a společnosti Inter 

Cars obecně je především šířka sortimentu 

náhradních dílů pro osobní a nákladní au-

tomobily, motocykly, návěsy, stejně tak OE 

dílů nejprodávanějších značek automobi-

lů na našem trhu. Další výhodou je široká 

nabídka pneumatik pro osobní a nákladní 

automobily a motocykly. Dobře fungující 

logistika a pružnost vyřízení objednávek 

zaručují zákazníkům dodání objednaného 

zboží v co nejkratší možné době. Díky spo-

jení společností Inter Cars a JC Auto (specia-

listy na náhradní díly pro asijské automobily) 

vznikla jedinečná nabídka náhradních dílů 

pro japonské a korejské automobily, dá se 

říci v tomto směru bezkonkurenční.

V budějovické pobočce vás obslouží zku-

šený tým zaměstnanců pod vedením ma-

nažera pobočky Roberta Matouška, který 

v současné době, z důvodů dalšího rozvoje 

prodejní sítě, rozšiřování působnosti a přiblí-

žení se stávajícím a novým zákazníkům, ote-

vírá novou pobočku Inter Cars, a to v Jihlavě. 

Tuto Vám představíme v některém z násle-

dujících vydání IC Journalu.

Rádi bychom poděkovali všem stávajícím zá-

kazníkům této pobočky za jejich projevenou 

přízeň a ty, kteří s námi zatím nespolupracují, 

zveme k návštěvě budějovické pobočky za 

účelem vzájemného seznámení se a navázá-

ní možné spolupráce.

Na další dobrou spolupráci s vámi

v příštím období se těší celý kolektiv 

pobočky České Budějovice
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V Bratislave pôsobí Inter Cars už od 

novembra 2005. Kvalitnými službami, 

prepracovanou logistikou a šírkou sor-

timentu si Inter Cars v Bratislave získal 

veľa verných zákazníkov. Základným 

motívom práce bratislavského tímu  je 

priblížiť sa k zákazníkovi. Preto sme otvo-

rili v roku 2006 pobočku v Nitre a v roku 

2008 v Trnave. Teraz, na začiatku roka 

2009, sme otvorili v Bratislave druhú, na 

Slovensku celkovo už desiatu, pobočku 

Inter Cars! Pobočka sa nachádza v mes-

tskej časti Petržalka, na Vyšehradskej uli-

ci. Na ploche 210 m2 je k dispozícii skla-

dová zásoba viac ako 6.000 položiek od 

všetkých výrobcov z ponuky Inter Cars. 

Vďaka našej logistike je k dispozícii do 

12 hodín od objednania centrálny sklad 

vo Varšave s rozlohou 18.000 m2 a s po-

nukou cca 800.000 položiek, najväčší 

v strednej a východnej Európe! O novej 

pobočke v Petržalke sme sa porozprá-

vali s jej majiteľom, pánom Rolandom 

Sikhartom. 

Prečo práve Petržalka?

Keďže dlhodobo sme cítili, že zákazníci na 

druhej strane Dunaja, sú pre nás dlhodobo 

nedostupní pre náročnú dopravnú situáciu 

v Bratislave, rozhodli sme sa zriadiť v tejto 

mestskej časti logistický bod, ktorý má slúžiť 

pre zákazníkov nielen z Petržalky, ale aj oko-

litých prímestských obcí Čunovo, Jarovce 

a Rusovce. Už prvé týždne nášho fungova-

nia nás presvedčili  o správnosti tohto roz-

hodnutia.

Ako často ste v priebehu dňa schopní po-

skytnúť tovar zákazníkovi?

Vďaka novému logistické bodu v Petržalke 

sme schopní zákazníkom poskytnúť závoz 

v intervale jeden a pol hodiny.

Ako je to s prístupom Petržalky na iné 

sklady Inter Cars?

Tak samozrejmosťou je, že Petržalka je na-

pojená na centrálny sklad nachádzajúci sa 

vo Varšave, ale zákazníkovi sú k dispozícii aj 

sklady v Trnave a Nitre (v popoludňajších ho-

dinách) a tiež sklad na Rožňavskej v R1 cen-

tre, s ktorým je Petržalka spojená 5x denne! 

Veríme, že takto nastavená služba uspokojí 

aj tých najnáročnejších.

Ako ste spokojný s personálom pobočky 

Petržalka?

Tak ako je samozrejmosťou na každej jednej 

pobočke Inter Cars, tak aj v Petržalke pra-

cujú skúsení ľudia pod vedením vedúceho 

pobočky Mikuláša Borovského. Na pozícii 

obchodného zástupcu v regióne pracuje 

Alexander Nagy a v predajni ešte nájdete 

Karola Halasza. Personál je Vám k dispozícii 

od 8:00h - 17:00h.

Ďakujem za rozhovor.

Kontakt:
Inter Cars Petržalka

Vyšehradská 2
831 06 Bratislava

tel: 02 / 32 60 222 5
 petrzalka@intercars.sk

Mikuláš Borovský 
vedúci pobočky

mobil: 0905 660 235

Karol Halasz 
predajca
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Egypt 2006Egypt 2006 Alpy 2007Alpy 2007

Turecko 2008Turecko 2008 Slovinsko 2006Slovinsko 2006

Army weekend 2007Army weekend 2007

Tunis 2007Tunis 2007

Čína 2008Čína 2008

Golf 2008Golf 2008

Už piaty rok máte možnosť s nami navští-

viť zaujímavé miesta, vyskúšať zaujímavé 

aktivity a zažiť veľa zábavy. Vo chvíli, keď 

budete čítať tieto riadky, budú naši VIP 

zákazníci aktuálne na exotickej a zároveň 

trochu dobrodružnej dovolenke v africkej 

Keni. V polovici mája tak bude nasledovať 

ďalšia akcia, tentokrát relaxačný pobyt v 

Egypte s množstvom pamiatok, slniečka, 

potápania, skrátka pohody. Tak aby ste aj 

Vy, ktorí ešte nie ste členmi VIP Clubu In-

ter 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 každú 

realizovanú obchodnú operáciu, tzn. pro-

dukty 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 000km 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 kokosovými 

palmami, vhodné i na potápanie alebo k ďal-

ším vodným športom. Veľmi zaujímavá je aj 

plavba po korálových ostrovoch Mieu, Tam a 

Mun alebo typická plavba lodí po kanáloch 

v delte Mekongu.

2. 8-dňový poznávací zájazd do Egypta 

s plavbou po Nile – 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 plav-

ba do Kom Ombo s miestnym chrámom a 

potom 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 pozná-

vanie Asuánu poprípade fakultatívny výlet 

do Abu Simbel, potom vylodenie, obed a v 

popoludňajších 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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Letní pneumatiky a disky
Koniec zimnej sezóny sa nezadržateľne blíži a nie je teda od veci sa pozrieť, 

čo nám v sortimente pneumatík a diskov prinesie letná sezóna. Hĺbka 

a šírka sortimentu náhradných dielov spoločnosti Inter Cars, popredné-

ho distribútora, je skutočne značná a silný arzenál predstavuje rovna-

ko rozmanitosť ponuky pneumatík a diskov. Najskôr sa zameriame 

na pneumatiky. V ponuke spoločnosti Inter Cars môžeme nájsť 

výrobky tej najvyššej kvality za veľmi príjemné ceny, a to od viace-

rých popredných svetových výrobcov. Rozmanitosť dokladá fakt, 

že sme schopní dodať pneumatiky ako bežných tak aj špecifi c-

kých rozmerov. To všetko vo vynikajúcej dostupnosti. 

Novinky v ponuke Inter Cars je možné nájsť u výrobcov, 

ako sú napríklad Uniroyal, so svojím profi lom RAIN EXPERT, 

u ktorého ako už názov napovedá, je možné vidieť výhody 

prevažne za daždivého počasia. Pneumatiky Rain Expert so 

smerovým dezénom, sú k dispozícii v 13“ – 16“. Novinky 

predstavuje rovnako i výrobca Goodyear s profi lmi Optig-

rip a Effi  cientgrip. Prvý zmienený Optigrip poskytuje novú 

technológiu Smartwear, vďaka ktorej dochádza k odhaľo-

vaniu nových drážok v závislosti od času a opotrebovania. 

Vďaka novo sa otvárajúcim odvodňovacím kanálom získa-

va vodič maximálnu istotu pri aquaplaningu. 

Profi l Effi  cientgrip je určený pre strednú a vyššiu triedu au-

tomobilov. Tento profi l s asymetrickým dezénom a účin-

nými multi mikrokanálmi ponúka vynikajúce držanie sto-

py a priľnavosti na všetkých povrchoch. 

Ponuka spoločnosti Inter Cars rovnako zahŕňa už spomí-

nané disky, a to ako klasické tak samozrejme aj hliníkové. 

Vybrať si je možné z viacerých výrobcov, ako sú napríklad 

Rial, Alutec, Autec, Enzo, Dotz a ďalšie.

Letné pneumatiky a diskyLetné pneumatiky a disky

Objednávacie číslo Rozmer Značka Profi l LI_SI VOC v EUR VOC v EUR *

205/60R15 LOGO 91H OGR 205/60R15 Goodyear Optigrip 91H 62,7 62,7

195/65R15 LOB 91H BRAV 195/65R15 Barum Bravuris 91 H 40,2 40,2

195/65R15 LOBR 91H B390 195/65R15 Bridgestone B390 91 H 53,7 53,7

195/65R15 LOU 91H REX 195/65R15 Uniroyal Rain expert 91H 46,5 43,2

195/65R15 LOKL 91H DHP2` 195/65R15 Kleber Dynaxer HP2 91H 42,5 40,5

185/65R15 LOGO 88H EGR 185/65R15 Goodyear Effi  cientGrip 88H 59,7 59,7

185/65R14 LOFR 86T MUL` 185/65R14 Firestone Multihawk 86 T 35,7 33,7

185/65R14 LODU 86T SP30 185/65R14 Dunlop SP 30 86 T 39,5 37,7

165/70R13 LOU 79T REX 165/70R13 Uniroyal Rain expert 79T 29,2 27,2

165/70R13 LOB 79T BRIL 165/70R13 Barum Brillantis 79 T 27,7 25,9

165/70R13 LOKL 79T VIAX` 165/70R13 Kleber Viaxer 79 T 28,5 26,9

165/70R13 LOSE 79T GT1 165/70R13 Sebring Grip T1 79 T 25,2 23,9

165/70R14 LOFA 81T SN828 165/70R14 Falken SN-828 81 T 30,9 30,9

165/70R14 LOP 81T P3000 165/70R14 Pirelli P3000 Energy 81 T 39,2 36,9

Uvedené ceny sú veľkoobchodné  v EUR bez DPH.   * cena platná do 30.4.2009Zmena cien vyhradená 
LI - index nosnosti, SI - index rychlosti

25.1. – 31.1.2009

Nassfel – Herrmagor

Začiatok každého roka je v Inter Cars ve-

novaný už tradičnej lyžovačke v Alpách. 

Tentokrát sme si to s VIP Clubom nasme-

rovali do Korutánska a zamerali sa na 

známe lyžiarske stredisko Nassfeld. 

Nassfeld je od Bratislavy vzdialený 488 km. 

So svojou 40-ročnou históriou patrí medzi 

staršie rakúske strediská. Intenzívnejšie ho 

ľudia začali navštevovať asi pred šiestimi rok-

mi. Vtedy tu vybudovali najdlhšiu lanovku 

v Rakúsku. Jej dĺžka je 6 km. V stredisku je 

110 km zjazdoviek. Z toho je 30 ľahkých, 60 

stredne ťažkých a 20 ťažkých. Čerešničkou 

na torte bola mimoriadna snehová nádiel-

ka, v ktorej sa topilo v podstate celé južné 

Rakúsko. Celkovo je v stredisku 30 vlekov, 

väčšina sedačiek (jedna je odspodu vyhrie-

vaná) a lanoviek. Hodinová kapacita seda-

čiek a vlekov o tretinu prevyšuje celé uby-

tovacie kapacity údolia, takže rady na vlek tu 

neexistujú!

Deň prvý:  Keďže VIP Club Inter Cars sa nám 

v roku 2008 oproti roku predchádzajúcemu 

značne rozrástol, z čoho máme samozrejme 

nesmiernu radosť, zákazníkov sme rozdelili 

na dve skupiny! Prvá, pracovne nazvaná aj 

skupina Východ, pozostávala zo zákazníkov 

z Košíc, Prešova, Popradu, Svitu, Bardejova, 

Kežmarku, ale aj Banskej Bystrice, Dolného 

Kubína, Nitry, Nových Zámkov a iných... Cel-

kovo to bolo 70 zákazníkov a je jasné že na 

ceste bolo veselo! Autobus bol pristavený 

o 11-tej hodine večer pri pobočke Košice 

a po trase Tour de Slovensko prekročil o 7 

hodine rannej rakúske hranice.

Tí, čo tento zájazd pripravovali, ešte spali. 

Vyrazili sme z Bratislavy o desiatej hodine 

s jasným cieľom, predbehnúť autobus, aby 

sme zabezpečili privítanie. Cesta prebiehala 

celkovo v pohode, akurát sa posádka štyroch 

ľudí nevedela zhodnúť na hudobnej pro-

dukcii čo malo, ako sa neskôr ukázalo, ďale-

kosiahle následky. ☺ Jeden člen posádky 

dostal totiž zaujímavý nápad, namiesto po-

čúvania už 100x opočúvanej hudby, radšej 

trochu kultúrne povyrásť! A tak sme si pustili 

knihu na CDčku, narozprávanú pánom Geiš-

bergom. Išlo o Alchymistu od Paula Coelha, 

v ktorej sa autor snaží sprostredkovať pozna-

nie, v čom spočíva podstata šťastia, i to že 

poslaním každého človeka je ísť po stopách 

znamení za svojím Osobným príbehom. 

Motto „počúvaj znamenia“ sa stalo pre nás 

základom lyžovačky! 

Do hotela na talianskej strane lyžiarskeho 

strediska sme prišli včas, aj „vďaka“ menšie-

mu zaváhaniu v orientácii autobusu. Po uby-

tovaní sa, nás čakala večera a neskôr v ho-

telovom bare všeobecné zoznámenie sa. 

Lyžovanie bolo v pláne na druhý deň...

Deň druhý: Počasie je nádherné. Aktívni 

lyžiari sa schádzajú už o deviatej, hneď po 

raňajkách, a idú skúmať podmienky na trati. 

Neaktívni lyžiari, počtom kusov jeden, si na-

chádzajú svoje obete v podobe inštruktorov 

lyžovania v osobách chalanov z Nitry. Uče-

nie išlo naozaj ťažko, pády boli tvrdé a najmä 

časté, ku konci pobytu sa ale dalo povedať, 

že učenie bolo úspešné, za čo chalanom 

ešte raz ďakujem! Pred večerou sme sa zišli 

na káve a rozprávali zážitky zo svahu. Pri roz-

právaní sme zistili, že boli aj takí, ktorí vidinu 

aktívneho lyžovania premenili na aktívny re-

lax a vyhľadávanie miest na zábavu. Počúvali 

znamenia v podobe fľaše Corony a zúčastnili 

sa letu s nafukovacím rogalom a hlavne po-

čúvli znamenie a ochutnali drink, ktorý zme-

nil celý ďalší pobyt nielen prvej skupine!

Deň tretí: Počasie nám tentokrát nepraje. 

To nás však nezastaví obuť si znovu lyžiarky 

a vydať sa na kopce. Keďže však snežilo, plán 

bol nastavený jasne. Vyvezieme sa hore, náj-

deme príjemný vysokohorský bar a počká-

me na lepšie počasie. Z predošlého dňa sme 

už vedeli, kde ho hľadať, takže sme v pod-

state išli na istotu s jasným cieľom ochutnať

špecialitu, o ktorej sme doteraz len počuli, 

FLYING HIRSCH (prečo Flying?  - odpoveď 

Vám dá  reklama na neme-

novaný energetický nápoj 

a Hirsch = Jeleň – logo istého 

nemenovaného likéru). Do 

baru sme dorazili približne 

o jedenástej. Na začiatku sme 

boli piati, ale s pribúdajúcim 

snežením a zhoršovaním po-

časia sa bar pomaly plnil a čo 

sme nečakali, vzhľadom na 

obedňajší čas, rozprúdila sa 

celkom slušná zábava. O ňu 

sa postarali predovšetkým 

majiteľ baru Fati a jeho zamestnanci xx a cc. 

Asi nemá zmysel popisovať ďalšie udalosti,

v každom prípade z baru sme odchádzali 

tesne pred zotmením v super nálade, bez 

hlasiviek (Fati mal vo svojej hudobnej zbier-

ke aj Elán!) a to že Flying Hirsch zachutil, zis-

títe aj z fotiek... Do hotela prišli všetci v po-

riadku, čo bol určite, vzhľadom na okolnosti, 

úspech, pretože cestu do hotela sme si mu-

seli poctivo zlyžovať, inej cesty nebolo ☺

Deň štvrtý: Pre skupinu východ aj posled-

ný. Počasie by opäť mohlo byť aj lepšie, ale 

skalných lyžiarov to neodradilo, a preto sa 

odchod nepresunul na skoršiu hodinu, ale 

zostal podľa pôvodného plánu. Skupinu 

západ sme mali na pláne privítať tesne po 

odchode tej prvej a mali sme už aj jasný zá-

mer pripraviť im v piatok akciu, ktorá by sa 

aspoň vyrovnala tej prvej! Prekonať sme sa 

ju nechystali, pretože hneď na začiatku sme 

skonštatovali, že sa to asi ani nedá ☺ 

Skupina západ dorazila načas a pozostáva-

la zo zákazníkov a zamestnancov pobočiek 

Bratislava, Trnava, Nitra, Trenčín a Žilina. 

Opäť nasledovalo úvodné zoznámenie sa, 

ubytovanie, oboznámenie sa s prostredím 

a večera.

Deň piaty: Počasie sa umúdrilo a tentokrát 

už aj skalní baroví zabávači sa rozhodli ísť 

lyžovať! Fati však už bol na nás pripravený 

a tak sme nakoniec aj tak skončili v bare (nie 

však od jedenástej!!!)  Nasledovalo už poma-

ly tradičné: Flying Hirsch, Elán, Flying Hirsch, 

atď... ☺  

Deň šiesty: Viď deň piaty ☺

Deň siedmy – posledný �: Počasie opäť 

škaredé, takže väčšina sa rozhodla nechať 

lyže bokom a čas stráviť inak. Ešte posledné 

rozlúčenie sa s prostredím, s horami, s ho-

telom a samozrejme s Fatim a jeho partou 

a vybrali sme sa domov...

PS: Keď v stredisku Nassfeld narazíte na bar, 

kde je zavesená vlajka Inter Cars, určite sa 

zastavte a objednajte si jeden Flying Hirsch. 

Zábava si Vás tam nájde!  Prípadne nás skús-

te prekonať, aj keď 1300 vypitých Flying 

Hirschov ?!?!  ☺
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VIDĚT SVĚT V NOVÉM SVĚTLE

Rad sviečok V-Line je v súčasnosti vlajkovou loďou programu zapaľo-

vacích sviečok spoločnosti NGK. Tento rad bol uvedený v roku 1991 

a ich popularita začala okamžite vzrastať. Vo februári 2005 dosiahli 

predaj 100 miliónov a ich úspešnosť pokračuje dodnes, kedy sa ich 

predalo už 175 miliónov.

V súčasnej dobe je možné sviečky V-line použiť vo viac ako 4 000 

autách, čím pokrývajú 90 percent súčasného vozového parku. Už 

dlhé roky NGK spolupracuje na vývoji so všetkými hlavnými sve-

tovými automobilovými výrobcami a ich skúsenosti sú zhodno-

tené práve v rade sviečok V-Line. Všetky sviečky V-line tak zaisťujú 

bezproblémové štartovanie a efektívne spaľovanie za prakticky 

akýchkoľvek podmienok. V sortimente V-Line nájdete rozličné 

typy, od bežných sviečok, až po platinové sviečky s laserom 

zvarenými elektródami.

Zapaľovacie sviečky radu V-Line samozrejme nájdete v po-

nuke spoločnosti Inter Cars SK.

Zapaľovacie sviečky
NGK V-LineNGK V-Line

www.ngk-europe.comN
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Optimální ochrana
Řada žhavících svíček D-Power vás  připraví  na zimu, protože D-Power nabízí :

● Výborná technologie žhavících svíček a know-how z oblasti OE.
● Perfektní studené starty při velmi  nízkých teplotách..
● Široké pokrytí trhu
● Krátký systém značení D-Power pro snadné skladování

Chcete vědět více o D-Power?
Zeptejte se vašeho prodejce.

Objednávacie 

číslo
MOC v EUR MOC v SK

V-LINE NR1 2876 6,16 185,70

V-LINE NR2 2268 3,32 100,02

V-LINE NR3 4553 3,80 114,36

V-LINE NR4 5637 2,84 85,68

V-LINE NR5 6466 2,96 89,27

V-LINE NR6 7281 3,80 114,36

V-LINE NR7 1183 3,99 120,10

V-LINE NR8 2364 2,96 89,27

V-LINE NR9 3153 4,43 133,36

V-LINE NR10 3577 4,38 131,93

V-LINE NR11 5282 4,78 144,12

V-LINE NR12 6129 3,92 117,95

V-LINE NR13 5339 3,87 116,51

V-LINE NR14 6465 3,95 119,02

V-LINE NR15 2941 4,11 123,68

V-LINE NR16 4783 3,75 112,93

V-LINE NR17 6237 3,12 93,93

V-LINE NR18 3975 2,81 84,61

V-LINE NR19 7265 4,34 130,85

V-LINE NR20 4388 7,07 212,95

V-LINE NR21 5932 7,51 226,21

V-LINE NR22 2470 7,39 222,63

V-LINE NR23 4483 6,08 183,19

V-LINE NR24 3045 7,10 214,02

V-LINE NR25 7586 12,88 387,90

V-LINE NR26 6895 6,88 207,21

V-LINE NR27 5461 7,31 220,12

V-LINE NR28 4856 4,78 144,12

V-LINE NR29 6342 7,90 238,04

V-LINE NR30 6343 17,90 539,18

V-LINE NR31 6344 13,03 392,56

V-LINE NR32 6345 3,63 109,34

V-LINE NR33 1662 5,09 153,44

V-LINE NR34 1664 19,36 583,28

V-LINE NR35 1667 5,93 178,53

Uvedené ceny sú maloobchodné v EUR a SK s DPH. 

Zmena cien vyhradená. Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 SK
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Ve dnech 5.–15. března 2009 proběhl již 

79. ročník světoznámého autosalonu v 

Ženevě. Jeho branami prošlo přibližně 

648 000 návštěvníků, což je sice o 9,4 % 

méně než vloni, ale v době, kdy ze všech 

stran slyšíme o všudypřítomné fi nanční 

krizi, to lze považovat za dobrý výsle-

dek. Mezi vystavovateli nechyběl žádný 

z výrobců automobilů a jejich stánky roz-

hodně nepůsobily skromnějším dojmem 

než v předchozích letech. Důraz byl letos, 

ostatně jako už posledních několik let, 

kladen na ekologii – ekologické automo-

bily měly poprvé samostatnou expozici. 

V Ženevě se představilo více než 80 novi-

nek ve světové premiéře a jednou z nich 

byl i českými motoristy tak dlouho oče-

kávaný model Škoda Yeti. Na následující 

dvojstraně jsme pro vás připravili přehled 

těch nejdůležitějších novinek.
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Dacia Duster
Velmi odvážnou studii představila rumunská Dacia. Toto futu-Velmi odvážnou studii představila rumunská Dacia. Toto futu-
ristické SUV čeká s největší pravděpodobností sériová výroba. ristické SUV čeká s největší pravděpodobností sériová výroba. 
Duster bude 4,25 metru dlouhý a 1,49 metru široký a bude mít Duster bude 4,25 metru dlouhý a 1,49 metru široký a bude mít 
rozvor 2,8 metru. Zavazadlový prostor nabídne 470 litrů místa.rozvor 2,8 metru. Zavazadlový prostor nabídne 470 litrů místa.

Wolkswagen Polo
Po 9 letech představil Volkswagen nástup-
ce malého Pola, který se vzhledem nápad-
ně přiblížil většímu Golfu. Oproti minulé 
generaci nepatrně povyrostl a je o 7,5 % 
lehčí. O pohon se starají tříválec 1,2 HTP 
(44 kW a 51 kW), 1,4 16V (63 kW) a nový 
přeplňovaný 1,2 TSI s výkonem 77 kW. 
Příznivci dieselů mají k dispozici 1,6 TDI 
se vstřikováním common-rail se třemi vý-
konnostními variantami – 55, 66 a 77 kW. 
Úsporná verze BlueMotion s motorem 1,6 
TDI s výkonem 66 kW dosahuje kombi-
nované spotřeby jen 3,8 l/100 km. Další 
motory včetně sportovní verze představí 
Volkswagen v průběhu roku.

Opel Ampera
Opel Ampera vychází z amerického Chev-
roletu Volt. K jeho pohonu slouží primárně 
elektřina. Elektromotor disponuje výko-
nem 110 kW (150 k) a točivým momentem 
370 Nm. Je napájen z 220 lithiových článků, 
které mají celkovou kapacitu 16 kWh a váží 
180 kg. Na baterie vůz ujede přibližně 60 
km, poté lze využít malý spalovací motor 
1,4, který kromě benzinu spaluje i směs 
etanolu E85 a navíc funguje i jako gene-
rátor, který elektřinu vyrábí. Opel Ampera 
pak ujede přes 500 km. Baterie lze nabíjet 
z běžné elektrické zásuvky o napětí 230 V.

Mercedes E Coupé
U Mercedesu se vše točilo kolem nové třídy 
E a od ní odvozeného E Coupé, které má na-
hradit CLK. Oproti němu bude mít větší roz-
měry, ale i prestiž a cenu. Nové kupé je o 20 
cm kratší než výchozí limuzína E. Ohromující 
je jeho koefi cient odporu vzduchu cx = 0,24 
– je to nejlepší hodnota ze všech sériově vy-
ráběných automobilů. V modelu E Coupé 
nalezneme mnoho technologických novinek, 
které pochází z většího „éčka“. Základní mo-
torizací je benzinový přeplňovaný čtyřválec
1,8 l o výkonu 150 kW. Dalšími motory jsou: 
vznětový čtyřválec 250 CDI s točivým mo-
mentem 500 Nm, šestiválec E 350 CDI se170 
kW a E 250 CGI s výkonem 215 kW. Vrcholnou 
motorizací bude prozatím osmiválec 500 
Coupé o výkonu 285 kW.

Mercedes E
Nové „éčko“ si svoji světovou premiéru odbylo 
už na lednovém autosalonu v Detroitu. Přesto 
o něj byl i v Ženevě velký zájem. Oproti modelu 
E Coupé je možné ho vybavit i slabšími motory 
200 CDI (100 kW), 220 CDI (125 kW) a 200 CGI 
se 135 kW. Zajímavostí je, že se zamaskované 
Mercedesy třídy E už několik měsíců před pre-
miérou proháněly po pražských ulicích. 

Subaru Legacy Concept
Subaru představilo koncept prošpikova-Subaru představilo koncept prošpikova-
ný tou nejmodernější technologií. Příkla-ný tou nejmodernější technologií. Příkla-
dem jsou kamery místo zpětných zrcátek dem jsou kamery místo zpětných zrcátek 
a přední diodové světlomety. Vystavený a přední diodové světlomety. Vystavený 
automobil byl vybaven šestiválcem o ob-automobil byl vybaven šestiválcem o ob-
jemu 3,6.jemu 3,6.

Volvo S60 Concept
Tato studie naznačuje, jakým směrem se Volvo při vývoji nové S60 vy-
dalo. Stephen Odell, šéf automobilky, slibuje nadšené jízdní vlastnosti a 
sportovní svezení jako u žádného jiného Volva v historii. Volvo na kon-
ceptu představilo mnoho zdokonalených nebo zcela nových elektronic-
kých bezpečnostních prvků. 

Ford Iosis MaxFord Iosis Max
Kromě nového Focusu RS s 305 koňmi představil Ford studii Iosis Max, která Kromě nového Focusu RS s 305 koňmi představil Ford studii Iosis Max, která 
napovídá, jak bude vypadat Ford C-Max příští generace, který by se měl obje-napovídá, jak bude vypadat Ford C-Max příští generace, který by se měl obje-
vit zřejmě v roce 2010. Studie zaujme pro Ford charakteristickým kinetickým vit zřejmě v roce 2010. Studie zaujme pro Ford charakteristickým kinetickým 
designem, posuvnými bočními dveřmi a bohatým prosklením. Premiéru si designem, posuvnými bočními dveřmi a bohatým prosklením. Premiéru si 
odbyl také zcela nový přímovstřikový turbomotor 1.6 EcoBoost se 132 kW.odbyl také zcela nový přímovstřikový turbomotor 1.6 EcoBoost se 132 kW.

BMW 5 Gran Turismo Concept
BMW do Ženevy přivezlo koncept 
crossoveru, který mnoho napoví-
dá o tvarech budoucí řady 5. Toto 
téměř pětimetrové BMW se veli-
kostně řadí mezi BMW řady 5 a 7. 
Má zvýšený podvozek, ale méně 
než modely X3, X5 a X6. Prostor na 
zadních sedadlech je srovnatelný 
s tím v řadě 7, místo nad hlavou 
je srovnatelné s X5. Zavazadlový 
prostor má podle polohy posuno-
vatelných zadních sedadel objem 
430–570 litrů, po jejich sklopení 
dokonce až 1650 litrů. Víko zava-

zadlového prostoru má podobné řešení jako Twindoor u nové Škody Superb, které umožňuje 
dvojí způsob otevírání. Zajímavostí jsou bezrámová okna. O BMW 5 GT se dá říci, že se pokouší 
skloubit ty nejlepší vlastnosti modelů BMW řady 7, řady X6 a řady 5 kombi. Nakolik se mu to 
povede a jak bude úspěšné, ukáže blízká budoucnost – tento model by se totiž měl 
v téměř identické podobě začít vyrábět ještě do konce letošního roku.

Škoda Yeti

Po čtyřech letech od představení studie Yeti, které pro-

běhlo také v Ženevě, Škoda konečně veřejnosti představi-

la svoji pátou modelovou řadu a první české SUV v sériové 

podobě. Škoda Yeti je dlouhá 4,22 metru a bude dodává-

na buď s pohonem předních, nebo všech čtyř kol. K po-

honu slouží následující motorizace: nový čtyřválec 1.2 TSI 

o výkonu 77 kW, který je k dispozici výhradně s pohonem 

předních kol, a čtyřválec 1.8 TSI o výkonu 118 kW, který 

bude pro změnu k dispozici pouze s pohonem všech kol. 

Příznivci vznětových jednotek si budou moci vybrat ze tří 

výkonnostních verzí dieselového motoru 2.0 TDI se vstři-

kováním common-rail, k dispozici bude s 81 kW (možnost 

volby pohonu předních nebo všech kol), 103 a 125 kW 

(oba pouze s pohonem všech kol). Důležitou hodnotou 

pro české rodiny je velikost zavazadelníku. Škoda zatím 

zveřejnila pouze maximální objem – po vyjmutí zadních 

sedadel lze do Yetiho naložit až 1760 litrů zavazadel, což je 

hodnota velmi solidní.

Škoda Fabia Sport

Škoda lákala návštěvníky autosalonu i na pohledný kon-

cept Fabia Sport, jejíž vzhled byl oproti běžné Fabii druhé 

generace vylepšen předním a zadním spoilerem s difuzo-

rem, bočními prahy a střešním spojlerem. Nejnápadnější 

ale bylo dvoubarevné černočervené lakování i provedení 

interiéru. 

jak bude úspěšné, ukáže blízká budoucno
dentické podobě začít vyrábět je

Fiat 500 Cabrio
Fiat představil svůj populár-
ní retro-minivůz 500 ve verzi 
s plátěnou elektrickou shrno-
vací střechou. Toto neobvyklé 
řešení připomíná to původní 
z roku 1957, navíc zachování 
bočních sloupků a pevných 
rámů oken významně vylepšu-
je tuhost „pětistovky“. Zákazníci 
budou mít možnost volby bar-
vy střechy. Nabídka motorů zů-
stává beze změn, výroba bude 
probíhat v polských Tychách, 
kde se vyrábí běžné modely 
Fiatu 500 společně se sester-
ským modelem Fordu Ka.
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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

Objednávacie 
číslo

Špecifi kácia Balenie MOC v EUR MOC v SK

Edge
5W-30 

ACEA A3/B3/B4,BMW LL04, 
VW 504 00, 507 00,
MB 229.51 

1L 24,60 881,81

Edge
0W-30 

ACEA A3/B3/B4, C3, API/ ILSAC SL/CF, 
VW 502 00, 503 01, MB 229.3
229.5, BMW LL01, GM LL-A-025

1L 22,35 801,18

Edge
Turbo Diesel

5W-40

ACEA A3/B3/B4, API/ ILSAC SL/CF, VW 
502 00, 505 00, 505 01, 
Ford WSS-M2C917-A

1L 18,80 674,05

Edge
Sport 0W-40 

ACEA A3/B3/B4, API/ ILSAC SM/CF,
BMW LL04, VW 502 00, 503 01, 
505 00, MB 229.31, Porsche kromě Ca-
yenne (V6)

1L 20,97 751,69

Edge
Sport 10W-60 

ACEA A3/B3/B4, API/ ILSAC SL/CF   1L 19,16 686,85

Uvedené ceny sú maloobchodné v EUR a SK s DPH. Konverzný kurz: 1€=30,1260 SK

Castrol Edge 5W-30 
ACEA A3/B3/B4, BMW LL04, VW 504 00, 507 00, MB 229.51 

-  Syntetický olej špeciálne vytvorený tak, aby spĺňal najnáročnejšie testy motoro-

vých olejov koncernu VW zameraných na ochranu jednotlivých častí motoru a 

riešil jeho viaceré kritické zaťaženia. Tento olej určuje nové štandardy v priemys-

le, vyhovuje požiadavkám moderných benzínových a naftových motorov VW a 

poskytuje ochranu emisných systémov. Je vyvinutý tak, aby využíval syntetické 

technológie k dosiahnutiu lepších výkonnostných parametrov než klasické oleje.

Castrol Edge 0W-30 
ACEA A3/B3/B4, C3, API/ ILSAC SL/CF, VW 502 00, 503 01, 505 00 MB 229.3, 

229.5, BMW LL01, GM LL-A-025, LL-B-025

-  Vysoko výkonný syntetický motorový olej novej technológie, vytvorený aby 

spĺňal požiadavky vysoko výkonných motorov, poskytoval výborné výkonnost-

né parametre aj pri najdlhších výmenných intervaloch a prispieval k nižšej spo-

trebe paliva aj pri  sťažených jazdných podmienkach.

Castrol Edge Turbo Diesel 5W-40 
ACEA A3/B3/B4, API/ ILSAC SL/CF, VW 502 00, 505 00, 505 01, Ford WSS-M

-2C917-A

-  Syntetický olej, ktorý zaisťuje ochranu motoru s pevným servisným intervalom, 

minimalizuje škodlivé usadeniny a využíva syntetické technológie k dosiah-

nutiu lepších výkonnostných parametrov, je určený pre preplňované vznetové 

motory s medzi - chladičmi, vrátane motorov PD.

Castrol Edge Sport 0W-40 
ACEA A3/B3/B4, C3, API/ ILSAC SM/CF, BMW LL04, VW 502 00, 503 01, 505 00, 

MB 229.31, 229.51, Porsche kromě Cayenne (V6)

-  Syntetický motorový olej vyvinutý pre dynamickejší spôsob jazdy, zaisťuje 

ochranu motora pri extrémnych teplotách, poskytuje veľmi vysokú ochranu 

proti opotrebovaniu od okamihu štartu a prekračuje vysoké výkonnostné špe-

cifi kácie stanovené poprednými automobilovými výrobcami.

Castrol Edge Sport 10W-60 
ACEA A3/B3/B4, API/ ILSAC SL/CF

-  Syntetický olej určený pre použitie v športových výkonných motoroch, tento 

olej bol testovaný v súťažných motoroch tak, aby poskytoval ochranu pri ex-

trémnych teplotách, zaisťuje nízku spotrebu a ochranu i pri vysokom zaťažení.

Spoločnosť Castrol vyrába oleje už viac 
ako 100 rokov.
Oleje radu Castrol Edge patria medzi najlepšie 

automobilové motorové oleje, pričom ich syn-

tetické zloženie spĺňa všetkých 7 hlavných fak-

torov, ktoré majú za cieľ umožniť Vám hladkú, 

pohodovú a dynamickú jazdu. Sú určené pre 

všetkých užívateľov motorových vozidiel, a to aj 

pre veľmi náročných motoristov a ich dvojsto-

pových „miláčikov“. Radia sa medzi prémiové 

značky ponúkané spoločnosťou Inter Cars SR.      

Kritické faktory motora:

1. ochrana proti opotrebovaniu;

2. výdrž oleja;

3. výkon v extrémnych podmienkach;

4. dlhšia životnosť;

5. ochrana výkonu;

6. spotreba paliva;

7. kontrola teploty.

Výhody pre užívateľa:

- dlhšia životnosť a väčšia spoľahlivosť

- optimálny výkon motora (medzi výmenami)

-  ľahký štart a okamžitá ochrana motora 

a všetkých jeho častí

-  ochrana a dlhšia životnosť výfukových sys-

témov, čo znižuje hladinu emisií

- udržuje motor čistý

- zlepšuje akceleráciu 

-  znižuje spotrebu, čo má za následok nižšie 

prevádzkové náklady

-  udržuje motor pri nižších teplotách, to spô-

sobuje hladší chod motora.

Pri výbere motorového oleja sa rozhodujeme 

na základe kvality a ceny, preto by sme mali 

voliť produkty od fi rmy CASTROL, ktoré svojou 

prijateľnou cenou a veľmi vysokou kvalitou 

spĺňajú požiadavky najnáročnejších užívateľov. 

Vždy potrebujete mať istotu, že Váš automo-

bil bude pripravený splniť Vaše požiadavky 

a k tomuto Vám pomôže špičkový olej od fi rmy 

CASTROL.

Kompletný rad olejov Castrol Edge bol podro-

bený mnohým testom a výsledky hovoria samé 

za seba. Castrol Edge vydrží dlhšie ako bežné 

oleje – motor, v ktorom bol použitý olej z tohto  

radu, bežal naplno ešte 10 hodín potom, ako sa 

porovnávaný motor s použitým bežným olej-

om už zadrel. Test bol prevedený pri konštant-

nej rýchlosti 120 km/h a stúpaní 6,5%.

Rada na koniec: 

-  ak ste náročným užívateľom, ktorý chce pre 

svoje auto len to najlepšie, je čas si vybrať 

oleje CASTROL Edge. Doprajte Vášmu mo-

toru ochranu proti opotrebovaniu poskyto-

vanú na najvyššej možnej úrovni.

Z lásky k motoru
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V tomto čísle vám představíme moravský 

servis AUTO Trnka, který sídlí v obci Litost-

rov nedaleko Brna. Požádali jsme jeho za-

kladatele, pana Trnku, o krátký rozhovor. 

Řekněte nám něco o začátcích vašeho 

podnikání:  

Servis AUTODÍLNA TRNKA jsem rozběhl sám 

v roce 1989. V roce 1991 jsem posílil svůj tým 

o dva mechaniky a změnil jméno fi rmy na 

Auto Trnka. Od té doby jsme jen rostli. Dnes 

máme servisní stání pro 16 vozidel, 8 zvedá-

ků a kanálové zařízení.

Jaké služby zákazníkům poskytujete?    

Špičkově vybavený servis s kompletním dia-

gnostickým zařízením pro nás začal být ne-

dostatečný. Přistavěli jsme moderní klempír-

nu pyšnící se dvěma rovnacími systémy. No 

a lakovna byla dokončena rok po klempírně. 

Naše myčka je nedílnou součástí při předá-

ní dobře odvedené práce všem klientům. 

Příjemné chvíle čekání zajišťuje pohodlné 

posezení v našem barovém zařízení s mož-

ností sledování televize a s bezdrátovým při-

pojením k internetu „Wi-Fi“. Také investování 

do emisní stanice bylo správné rozhodnutí, 

nyní spolu s přípravou a prováděním státní 

technické kontroly (STK) poskytujeme kom-

pletní služby v tomto směru. Od podzimu 

loňského roku provádíme ekologickou li-

kvidaci autovraků. Veškeré druhy pojištění 

a profi nancování motorových prostředků 

jsou samozřejmostí.

Škála těchto služeb vyžaduje jistě schop-

ný tým…   

Profesionálně proškolený mechanik, to je 

opravdu velká investice. Ale bez ní to nejde 

dělat naplno. Kvalita je alfou a omegou, zá-

klad neúspěchu je nevědomost.

Co chystáte do budoucna, jaké máte plá-

ny a je vlastně ještě co zlepšovat?  

Samozřejmě, že je pořád co zlepšovat. Snaží-

me se stát se autorizovaným servisem ŠKO-

DA, a to je myslím si pořádný cíl. Plán rozší-

ření našeho působení na trhu zůstává utajen 

pro lepší start a úspěch.

Čím Vás Inter Cars zaujal?   

Jsem na trhu opravdu dlouho, mám už jistý 

přehled. Inter Cars nás oslovil hned několika 

pozitivy. Vzhledem k naší lokalitě je to napří-

klad pružnost závozu zboží, široký sortiment 

zboží včetně originálních dílů všech značek 

a dobré naskladnění. Oceňuji také atraktivní 

cenovou politiku s bonusovým programem 

a možnost vrácení veškerého zakoupeného 

zboží. K dalším přednostem řadím možnost 

internetového objednávání s následnou bo-

nusovou výhodou, dodávky nejpozději do 

24 hodin a v neposlední řadě štědrost VIP 

Clubu.

Znáte vůbec odpočinek?

S manželkou a synem letos poletíme s VIP 

Clubem do Egypta, už se moc těšíme. V tom 

všem shonu někdy prostě není nějak čas. 

Znáte to dobře… Odpočívám rád při své 

neodmyslitelné slabůstce, hraji totiž na ta-

hací harmoniku. 

Co byste chtěl sdělit našim čtenářům?         

Jděte do toho naplno, nebojte se. Dnešní 

doba přeje odvážným a připraveným. Kva-

litní a dobře odvedená práce je především 

vaší vizitkou, je to cesta k úspěchu. Držím 

vám všem palce a třeba někdy u nás, u har-

moniky...

Děkujeme vám za rozhovor a do budouc-

na přejeme hodně úspěchů.

Tak ako je v našom pravidelnom štvrť-

ročníku už pravidlom, aj v tomto čísle IC 

Journalu pokračujeme v predstavovaní 

našich zákazníkov. Tentokrát sme zamie-

rili do Veľkých Bieroviec, neďaleko Tren-

čína, kde sa nachádza Autoservis Bozó 

a jeho majiteľa, pána Štefana Bozóa, sme 

požiadali o rozhovor.

Povedzte nám niečo zo svojej histórie, 

o svojich začiatkoch v podnikaní,  kedy 

ste sa rozhodli pre otvorenie auto-

servisu?

Autá a všetko s tým spojené ma zaujímalo 

od malička. To ma priviedlo k pretekaniu 

na motokárach a k motoristickému športu. 

Preto som sa rozhodol vyučiť za automecha-

nika.  Podnikať som začal v polovici deväťde-

siatych rokoch  minulého storočia v novovy-

budovaných priestoroch. V roku 2003 sa ku 

mne pridal môj syn, ktorý u mňa absolvoval 

prax počas štúdia na strednej škole. Vyba-

venie dielne nebolo také ako dnes. Začínal 

som so základným vybavením a chuťou do 

niečoho pre mňa nového – do podnikania. 

Postupom času sa všetko dopĺňalo a dnes 

môžeme poskytnúť našim zákazníkom kva-

litný servis. 

Čo všetko máte v ponuke pre Vašich zá-

kazníkov?

Moje zameranie nebolo len na konkrétnu 

značku automobilov, ale naopak vychá-

dzal  som v ústrety  všetkým mojim zákaz-

níkom a dovybavoval som dielňu náradím 

a prípravkami tak, aby som mohol  urobiť 

kvalitnú klampiarsku aj mechanickú prácu. 

Príchodom môjho syna do spoločného pod-

nikania som sa mohol naplno začať venovať 

diagnostike a elektronike áut, čo ma vždy 

fascinovalo. Chceme našim zákazníkom 

poskytovať čo najširší záber opráv a k tomu 

vedieme naše kroky.  

Ako začala Vaša spolupráca s Inter Cars?

Postupne  prichádzalo na trh s náhradnými 

dielmi veľa nových dodávateľov. Vyskúšal 

som spoluprácu s rôznymi. Hľadal som však 

fi rmu, ktorá  mi dokáže poskytnúť široký sor-

timent náhradných dielov v dobrej kvalite 

a za rozumnú cenu, dobrú dostupnosť  na 

sklade, jednoduché objednávanie a pod-

poru pre môj odborný rast. Toto mi bolo 

ponúknuté pred dvoma rokmi obchodným 

zástupcom, Milanom Veselým, vtedy ešte 

pôsobiacim na pobočke INTER CARS v Nitre. 

Dnes sú tu v Trenčíne, čo prispelo ešte k vý-

hodnejšej logistike a dostupnosti dielov.

Prináša Vám spolupráca s fi rmou Inter 

Cars aj nejaké ďalšie benefi ty?

Okrem  vecí,  ktoré som už spomenul, by 

som rád vyzdvihol možnosti  VIP Clubu,  kto-

rého som sa aj so synom zúčastnil  tento rok, 

na lyžovačke v Alpách. Bolo tam super, mô-

žem len doporučiť.  

Plány do budúcnosti?

Je pre mňa veľmi dôležité neustále skvalit-

ňovanie služieb zákazníkom. Zapojil som 

sa do konceptu Bosch Injektion System, čo 

podľa môjho názoru prispeje ku skvalitňova-

niu služieb i k mojej odbornosti. 

Ďakujeme pekne za rozhovor a do 

budúcnosti prajeme všetko dobré.
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Pro Vaše bezpečí

zvolte TRW

Nabídka brzdových systémů a komponentů TRW pokrývá 96% evropského vozového parku.

Kotouče a brzdové destičky TRW jsou uznávány výrobci automobilů na celém světě.

Pokud hledáte vysoce kvalitní brzdové díly s výborným servisem zvolte TRW.

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

� továrni NGK v Komaki, Kagoshima

� továrne Toyota

Cesta vysokorýchlostným vlakom Shinkansen.

Podmienky akcie:

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

�

�

�

�

�

�

Pure | Quality Driven™

www.vatoil.cz / www.vatoil.sk
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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

 Objednávacie 

číslo 
 Skupina tovaru  Výrobca  Typ auta 

MOC 

v EUR

MOC 

v SK

AHS003MT Tlmiče pruženia, predná os
MAGNUM 

TECHNOLOGY

ŠKODA FAVORIT 87.08-94.09, FORMAN 90.10-94.09, FAVORIT PICK-UP 91.08-95.07, FELICIA 

94-01.06
23,79 852,80

H15029JC Sada ložisiek kola JC AUTO MITSUBISHI PAJERO V64W/V65W/V68W/V74W/V75W/V78W 00- 165,46 5931,76

C30309JC Brzdový kotúč JC AUTO KIA SEPHIA I,II 1.5I,1.6I,1.8I, SHUMA I 25,01 896,69

AGS003MT Tlmiče pruženia, zadná os
MAGNUM 

TECHNOLOGY

ŠKODA FAVORIT 87.08-94.09, FORMAN 90.10-94.09, FAVORIT PICK-UP 91.08-95.07, FELICIA 

94-01.06
23,79 852,80

AGS002MT Tlmiče pruženia, predná os
MAGNUM 

TECHNOLOGY

ŠKODA FAVORIT 87.08-94.09, FORMAN 90.10-94.09, FAVORIT PICK-UP 91.08-95.07, FELICIA 

94-01.06
28,55 1023,45

C38018JC Brzdový kotúč JC AUTO SUZUKI IGNIS 03.07-, WAGON R+ 03.09- 22,14 793,76

C40501JC Brzdový kotúč JC AUTO HYUNDAI LANTRA (J2) 95.11-00.09, COUPE (RD) 96.08-01.09,ELANTRA (XD) 00.06- +ABS 16,48 590,66

C50300JC Brzdový valček JC AUTO KIA SEPHIA I,II, CLARUS I,II, SHUMA 9,79 351,06

C50302JC Brzdový valček JC AUTO CYLINDEREK HAMULCOWY KIA PRIDE 1.1,1.3 -98, PRIDE KOMBI 1.3 98- 8,56 306,82

C45009JC Brzdový kotúč JC AUTO MITSUBISHI PAJERO 2.5TD IC 91-,2.8TD 94-,3.5I 24V 94- 41,42 1484,87

C50005JC Brzdový valček BGF DAEWOO NUBIRA I,II 1.6 16V 6,44 230,78

H25025JC Sada ložisiek kola JC AUTO MITSUBISHI GALANT (E52/54/55/57/88) 92- 64,92 2327,42

J10302JC Čap ramena, predná os JC AUTO KIA SEPHIA I 1.5,1.6,1.8 -98 9,75 349,49

B25008PR Vzduchový fi lter JC PREMIUM MITSUBISHI PAJERO TD 83-95 10,05 360,32

C38017JC Brzdový kotúč JC AUTO SUZUKI SWIFT (H) 1.3I 16V 05.04- 21,08 755,69

C30507JC Brzdový kotúč JC AUTO HYUNDAI H-1 97- 17,06 611,73

C58005JC Brzdový valček JC AUTO CYLINDEREK {LEWO} HAMULCOWY SUZUKI SAMURAI 1.3I 91-,VITARA 2.0TD 95-97,SANTANA 94- 9,57 343,19

J38015YMT Priečne záv. rameno, predná os YAMATO SUZUKI BALENO 95- 72,50 2599,19

C31026JC Brzdový kotúč JC AUTO NISSAN PATROL (Všechny modelové typy) 27,65 991,22

C42018JC Brzdový kotúč JC AUTO TOYOTA RAV 4 1.8I 16V 00.05-, 2.0I 16V 00.08- 23,16 830,37

J65029JC Vzpera, stabilizátor JC AUTO MITSUBISHI PAJERO 88.11-91, L200 4WD 92.03- 4,04 144,98

B22061PR Vzduchový fi lter JC PREMIUM TOYOTA HI-ACE 2.4D,TD,2.4I 95.08-, 2.5TDI 16V 01.08- 10,67 382,37

H20524 Sada ložisiek kola KANACO HYUNDAI ELANTRA 1.6I 16V, 2.0I 16V, 2.0TDI 16V 00.06-01.07, MATRIX 01.02- +ABS 79,72 2857,89

H20503JC Sada ložisiek kola JC AUTO HYUNDAI LANTRA 95.10-, COUPE 1.6I,2.0I 96.05- -ABS, ACCENT 96.05- 44,79 1605,81

C58019JC Brzdový valček JC AUTO SUZUKI SWIFT 86-94 6,52 233,85

C51003JC Brzdový valček JC AUTO NISSAN MICRA K10 83-93 9,71 348,26

I11024JC Úhlový kĺb, táhlo řízení JC AUTO
NISSAN MAXIMA A32 2.0I 24V,3.0I 24V 94-,CA33 00-,ALMERA JP 00-, TINO 00-, 200SX 94-, 

240SX 96-,INFINITI I30 99.07-
11,80 423,14

C58015JC Brzdový valček JC AUTO SUZUKI SWIFT SF413 SEDAN,1.3(H),1.3/1.6 4WD,SF416+AB,BALENO GA/GC 1.3I,1.6I 95- 7,51 269,19

B30306PR Palivový fi lter JC PREMIUM KIA SEPHIA 1.5I,1.6I,1.8I -98 4,42 158,37

C30304JC Brzdový kotúč JC AUTO KIA SPORTAGE I,II 2.0 22,48 805,83

C35020JC Brzdový kotúč JC AUTO MITSUBISHI PAJERO 2.6 87-,3.0I 89-91,L300 4WD 86- 26,66 955,92

J15004JC Čap ramena, predná os JC AUTO MITSUBISHI PAJERO 82-90,L300 4WD 82-86 17,57 630,00

J20500JC Čap ramena, predná os JC AUTO HYUNDAI H100 93.07-00.03 (D4BA,D4BB,D4BF,G4CS), H-1 97- (D4BA,D4BB,D4BF,G4CS) 9,43 338,05

C50510JC Brzdový valček JC AUTO HYUNDAI ATOS 97.11-, ATOS PRIME 99.11-, ACCENT VERNA 02.08-04.05,GETZ 02.05-04.11 6,15 220,50

C32130JC Brzdový kotúč JC AUTO TOYOTA RAV-4 CA2 1.8/2.0 00.05- 29,36 1052,40

C35027JC Brzdový kotúč JC AUTO MITSUBISHI PAJERO 91-, PAJERO PININ 1.8 GDI 99- 22,23 796,77

C33016JC Brzdový kotúč JC AUTO MAZDA 323 BJ 1.8I, 2.0D, 2.0TDVI 16V 98.05- 22,48 805,83

B25014PR Vzduchový fi lter JC PREMIUM MITSUBISHI L300 2.5D 86- 7,30 261,85

C63007JC Brzdový bubon JC AUTO MAZDA 323 BG 91.03-94, 323 BA 1.3,1.5,1.6 94-, MX-3 1.6 91- 34,43 1234,38

C73003 Lanko ručnej brzdy YAZUKA MAZDA 323 BG 4D/5D 89-94, MX-3, 20,88 748,48

C42002JC Brzdový kotúč JC AUTO TOYOTA CELICA 2.0I16V 85-94,CAMRY 2.5I24V 88-,2.0I 86- 19,46 697,64

B35005PR Palivový fi lter JC PREMIUM MITSUBISHI COLT CJ1,4 1.3I16V,1.6I16V,LANCER CK1 1.3I16V 96- 6,23 223,43

J65030YMT Vzpera, stabilizátor YAMATO MITSUBISHI PAJERO 3.5I 24V, 2.5TD, 3.2TDI 16V 00.02- 14,68 526,16

C53065JC Brzdový valček JC AUTO MAZDA E2000,E2200D 84-95 8,38 300,27

D15020JC Vodní čerpadlo JC AUTO MITSUBISHI ECLIPSE 2.0I 91-95,GALANT 2.0 GTI 88- (DOHC) 25,64 919,07

J62027JC Vzpera, stabilizátor JC AUTO TOYOTA HI-ACE 2.4I,2.7I,2.4D,TD 95.08- 9,39 336,60

B38016PR Palivový fi lter JC PREMIUM SUZUKI SAMURAI 1.3I 89- 7,53 269,94

H22031JC Sada ložisiek kola JC AUTO TOYOTA COROLLA 1.3,1.4I,1.6I,2.0D 91.01- 44,69 1602,12

C54001JC Brzdový valček JC AUTO HONDA CIVIC AL,AG,AF 84-87, EC8,EC9,ED2 87-90, CRX AF,AS -87 8,32 298,20

C50509JC Brzdový valček JC AUTO HYUNDAI H100 BUS (D4BA,D4BB,D4BF,G4CS) 93.07-00.03 9,20 329,78

C42045JC Brzdový kotúč JC AUTO TOYOTA AVENSIS 2.0TDI 16V 03.01- 28,89 1035,84

C73002 Lanko ručnej brzdy YAZUKA MAZDA 323 BG 4D/5D 89-94, MX-3, 17,65 632,88

C53064JC Brzdový valček JC AUTO MAZDA E2000,E2200D 84-95 9,27 332,33

J61008YMT Vzpera, stabilizátor YAMATO NISSAN 200 SX S13,S14 90.03-,LAUREL C32/VG30 88- 10,80 387,11

B20003JC Vzduchový fi lter JC AUTO DAEWOO LANOS 1.5 OHC,1.6 DOHC 97- 3,92 140,59

Akčné ceny platia do vypredania zásob! Uvedené ceny sú maloobchodné v EUR a SK s DPH. Zmena cien vyhradená.   

Konverzný kurz: 1 € = 30,126 SK   

Výber z akčnej ponuky ázijských výrobcov: 

apríl
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P A R T N E RY O U R

Není auto jako auto. To platí pro mnohé generace jednotlivých značek a modelů automobilů, 
stejně tak i pro náhradní díly. Téměř denně se v autodílnách dynamického automobilového 
trhu rodí nové požadavky. Společnost RUVILLE nalezla díky spojení mnohotvárnosti,  
aktuálnosti a kvality svých výrobků dlouhodobý klíč k úspěchu. Všechny své díly včetně 
ložisek nabízí přímo ze skladu ve stejné kvalitě jako od originálního výrobce (OEM).  
Další informace naleznete na internetové adrese: www.ruville.de

MOTOR | PODVOZEK | SERVIS       KOMPETENTNOST PŘI VÝROBĚ AUTODÍLŮ PRO OSOBNÍ VOZY

JIŽ PO GENERACE  
STANOVUJEME NOVÉ 
STANDARDY.
VÝROBKY V KVALITĚ ORIGINÁLNÍHO 
VÝROBCE (OEM) A UCELENOU
NABÍDKU – CO CHTÍT VÍCE?

Ruville

Obj.č. Použitie
MOC 

v EUR

MOC 

v SK

EVR4077 FIAT DUCATO, PEUGEOT BOXER 68,57 2065,7

EVR4087 FORD TRANSIT 34,56 1041,1

EVR4095 FIAT DUCATO 54,31 1636,2

EVR5237 FORD FIESTA, ESCORT, PUMA                28,05 845,0

EVR5239 FORD ESCORT V, VI, VII, FIESTA III, COURIER, ORION 29,82 898,4

EVR5242 FORD MONDEO 59,05 1778,9

EVR5428 W GOLF, PASSAT VIII 31,49 948,6

EVR5432 VW TRANSPORTER 68,26 2056,4

EVR5441 VW SHARAN, FORD GALAXY, SEAT ALHAMBRA 69,25 2086,1

EVR5512 RENAULT 5, CLIO 33,14 998,4

EVR5516 RENAULT 19, 21 39,19 1180,5

EVR5712 AUDI 80, 100 19,40 584,4

EVR5914 PEUGEOT 106, 205 31,13 937,8

EVR5919 PEUGEOT 205, 309 45,78 1379,1

EVR5931
CITROEN EVASION, JUMPY, FIAT SCUDO, LANCIA ZETA, 

PEUGEOT 806
92,19 2777,3

EVR6613 PEUGEOT 305, 405 , CITROEN XANTIA 47,45 1429,3

EVR5307SK OPEL KADETT, CORSA, ASCONA, DAEWO LANOS  12,33 371,4

EVR5720 A3, ŠKODA ROOMSTER 96,58 2909,6

EVR5722 VW GOLF,  AUDI A3 57,24 1724,4

EVR5564 RENAULT MASTER, OPEL MOVANO 114,31 3443,7

EVR5449 ŠKODA FELICIA, VW CADDY  38,68 1165,1

EVR5563 RENAULT CLIO II, MEGANE, TWINGO 39,94 1203,1

EVR5256 FORD FOCUS 58,98 1776,7

EVR5723 AUDI A6 AVANT, QUATTRO 59,21 1783,9

EVR5413 VW, AUDI 11,61 349,9

EVR5561 RENAULT LAGUNA 107,28 3231,9

EVR4017 CITROEN JUMPER 80,93 2438,2

EVR5732 AUDI A2, VW FOX, ŠKODA FABIA 77,30 2328,8

EVR5731 AUDI A2, ŠKODA FABIA, VW POLO 84,76 2553,6

EVR5538 RENAULT LAGUNA, MEGANE, SAFRANE 89,58 2698,8

Uvedené ceny sú maloobchodné v EUR a SK s DPH. Zmena cien vyhradená.

Konverzný kurz: 1€ = 30,1260 SK

Spoločnosť Ruville má viac ako osemdesiatroč-

nú tradíciu. Počas nej sa stala synonymom pre 

kvalitu a inovácie. Do širokej škály jej produkcie 

patria ložiská kolies, ventilové rozvody, napína-

cie a vodiace kladky, vodné čerpadlá a ďalšie.

Výrobky Ruville poskytujú svojim majiteľom 

presne to, čo sa od nich očakáva:

�   vysoký výkon,

�   dobrá kvalita,

�   vysoká životnosť,

�   ich výmena nie je náročná, ani cenovo ná-

kladná a je predovšetkým rýchla.

Ruville ďalej ponúka:

�   širokú paletu výrobkov pre osobné a úžitkové 

vozidlá,

�   vysokú kvalitu podľa najnovšieho stavu

 techniky,

�   jednotky prispôsobené vozidlám a zodpove-

dajúce takmer akýmkoľvek potrebám.

V predajnom tipe Vám v tomto čísle prináša-

me sady ložísk kolies. Spoločnosť Ruville dodá-

va ložiská kolies do všetkých bežných európ-

skych a ázijských osobných a dodávkových 

vozidiel – na celom svete zákazníkom vo viac 

ako 100 krajinách. Ložiská kolies sú odoberané 

výhradne od dodávateľov originálnych súčastí 

a preto spĺňajú tie najvyššie nároky na kvalitu. 

Z dôvodu schopnosti ponúkať zákazníkom 

neustále úplný sortiment, kompetentný a skú-

sený tím spoločnosti Ruville kráča s dobou, 

pokiaľ ide o najnovšie technológie v automo-

bilovom priemysle.
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Škoda Fabia (6Y2, 6Y3 sedan, 6Y5 kombi) 1,4 16V 
2000

Výrobca obj. č. Cena Cena v Skk

Brzdové platničky - predné

ATE 13.0460-7111.2 59,22 1784,06

TRW LUC GDB1357 44,17 1330,67

DELPHI LP1436 39,11 1178,23

JC AUTO C1A018PR 16,59 499,79

Brzdové kotúče - predné

ATE 24.0122-0151.1 55,27 1665,06

TRW LUC DF2803 46,58 1403,27

DELPHI BG3208 74,67
2249,51

cena za 2 ks

Olejový fi lter

JC AUTO B1W019PR 5,85 176,24

FILTRON OP 641 5,97 179,85

KNECHT OC295 6,68 201,24

BOSCH 0 451 103 318 5,87 176,84

Vzduchový fi lter

FILTRON AP 149/3 6,29 189,49

KNECHT LX977D 17,74 534,44

BOSCH 1 457 433 059 11,9 358,50

Tlmič pruženia - predný

SACHS 300 032 73,8 2223,30

KAYABA KYB334835 59,22 1784,06

DELPHI DG 9074 49,14 1480,39

Napínacia kladka

RUVILLE
EVR55456 / 
EVR55461

41,2 / 
43,26

1241,19/
1303,25

SKF
VKM 11124 / 
VKM 11120

56,38 / 
60,75

1698,5/
1830,15

Rozvodový remeň

CONTITECH CT 957 34,34 1034,53 **

BOSCH 1 987 949 190 31,79 957,71 **

Tlmič výfuku

BOSAL BOS278-063 88,8 2675,19

TYLL TYLL00030 93,98 2831,24

Spojková sada

LUK 620 3054 00 153,51 4624,64

VALEO VAL826339 177,31 5341,64

** 2 řemeny

FORD, TRANSIT (FA, FB, FC, FD, FM, FN, FS, FZ)  2.0 DI - 
2.0 TDCi 2000.08 ->    
 

Výrobca obj. č. Cena Cena v Skk

Brzdové platničky - predné

ATE 13.0460-3992.2 123,17 3710,62

TRW LUC GDB1461 70,63 2127,80

DELPHI LP1583 52,15 1571,07

Brzdové kotúče - predné

ATE 24.0124-0167.1 88,02 2651,69*

TRW LUC DF4216 61,79 1861,49*

DELPHI BG3676 93,3 2810,76*

Olejový fi lter

FILTRON OE 665/1 10,31 310,60

KNECHT OX191D OEKO 9,49 285,90

BOSCH 1 457 429 239 7,91 238,30

Vzduchový fi lter

FILTRON AP 023/3 12,1 364,52

KNECHT LX935 16,2 488,04

BOSCH 1 457 433 070 12,75 384,11

Tlmič pruženia - predný

SACHS 230 965 184,48 5557,64

KAYABA KYB335804 107,84 3248,79

Výfuková trubka

BOSAL BOS851-143 61,86 1863,59

Spojková sada

VALEO VAL826204 296,31 8926,64**

SACHS 3000 951 775 358,47 10799,27**

* pohon predných kolies
** bez vypínacieho ložiska 
 

PEUGEOT, 206 hatchback (2A/C)  1.1 i, 2000   

Výrobca obj. č. Cena Cena v Skk

Brzdové platničky - predné

ATE 13.0460-3975.2 65,38 1969,64

TRW LUC GDB1500 45,9 1382,78

DELPHI LP1699 40,77 1228,24

JC AUTO C1P034PR 24,82 747,73

Brzdové kotúče - predné

ATE 24.0113-0185.1 38,05 1146,29*

TRW LUC DF2815 32,31 973,37*

DELPHI BG3364 62,06
1869,62*

cena za  2 ks

Olejový fi lter

JC AUTO B1C005PR 6,48 195,22

FILTRON OE 667 10,75 323,85

KNECHT OX193D OEKO 15,37 463,04

BOSCH 1 457 429 193 11,9 358,50

Vzduchový fi lter

FILTRON AP 080/2 7,47 225,04

KNECHT LX643 13,39 403,39

BOSCH 1 457 433 526 8,5 256,07

Tlmič pruženia - predný

SACHS 230 349 /  230 350
102,55 / 

94,41
3089,42/
2844,20

KAYABA
KYB633729 / 
KYB633730

74,14 2233,54

MAGNUM
TECHNOLOGY

AGP045MT / 
AGP046MT

77,27 2327,84

Napínacia kladka

RUVILLE EVR56600 35,12 1058,03

SKF VKM 13100 43,65 1315,00

JC AUTO
E4P001JC / E4P-

001PR
14,02 / 

30,90
422,37/
930,89

Rozvodový remeň

CONTITECH CT 718 12,17 366,63 **

GOODYEAR GYG1077H 11,58 348,86 **

BOSCH 1 987 949 034 13,18 397,06 **

Tlmič výfuku

BOSAL BOS190-355 74,07 2231,43

Spojková sada

LUK 618 3003 00 108,06 3255,42

VALEO VAL821340 123,76 3728,39

SACHS 3000 836 701 155,2 4675,56

* s ABS
** 104 zubov 

HYUNDAI, ACCENT (LC)  1.3, 2000.01 ->  
 

Výrobca obj. č. Cena Cena v Skk

Brzdové platničky - predné

TRW LUC GDB3331 56,41 1699,41

FERODO FDB435 38,28 1153,22

JAKOPARTS J3600515 27,34 823,64

Brzdové kotúče - predné

TRW LUC DF4496 37,92 1142,38

JAKOPARTS J3300517 40,57 1222,21

Olejový fi lter

JC AUTO B17003PR 4,31 129,84

FILTRON OP 617 7,47 225,04

KNECHT OC205 8,66 260,89

OE Hyundai B17003H 5,37 161,78

Vzduchový fi lter

JC AUTO B20514PR 10,51 316,62

FILTRON AP 114 11,02 331,99

KNECHT LX336 18,93 570,29

OE Hyundai B20514H 10,51 316,62

Tlmič pruženia - predný

KAYABA
KYB333304 / 
KYB333305

100,54 3028,87

MAGNUM
TECHNOLOGY

AG0517MT / 
AG0518MT

73,08 2201,61

OE Hyundai
A333304H / 
A333305H

73,99 2229,02

Napínacia kladka

RUVILLE EVR58403 22,72 684,46

SKF VKM 75006 41,6 1253,24

JC AUTO E40500JC 19,16 577,21

OE Hyundai E40500H 19,47 586,55

Rozvodový remeň

JC AUTO E30528OEM 62,37 1878,96

CONTITECH CT 1062 58,59 1765,08

OE Hyundai E30528H 51,2 1542,45

Spojková sada

JAKOPARTS J2000528 204,27 6153,84

SACHS 3 000 836 701 155,2 4675,56

Ford FOCUS (DAW, DBW, DFW sedan, DNW kombi)  1.6 
16V, 1998.10->2004.11    
 

Výrobca obj. č. Cena Cena v Skk

Brzdové platničky - predné

ATE 13.0460-7121.2 87,78 2644,46

TRW LUC GDB1358 56,97 1716,28

DELPHI LP1315 47,57 1433,09

Brzdové kotúče - predné

ATE 24.0122-0172.1 49,77 1499,37

TRW LUC DF4036 43,81 1319,82

DELPHI BG3359 70,71
2130,21

cena za 2 ks

JC AUTO C33069JC 32,16 968,85

Olejový fi lter

JC AUTO B1G011PR 5,34 160,87

FILTRON OP 532/1 5,49 165,39

KNECHT OC266 7,28 219,32

BOSCH 0 451 103 259 5,53 166,60

Vzduchový fi lter

JC AUTO B2G044PR 7,16 215,70

FILTRON AP 074/1 10,07 303,37

KNECHT LX798 12,61 379,89

BOSCH 1 457 433 686 9,36 281,98

Tlmič pruženia - predný

SACHS 230 709 / 230 710 86,95 2619,46

MAGNUM
TECHNOLOGY

AHG049MT / 
AHG050MT

81,02 2440,81

Napínacia kladka

RUVILLE EVR55226 60,56 1824,43

SKF VKM 14222 62,69 1888,60

Rozvodový remeň

CONTITECH CT 881 19,47 586,55

BOSCH 1 987 949 505 18,62 560,95

Tlmič výfuku

BOSAL BOS154-371 103,81 3127,38

Spojková sada

LUK 622 2414 33 230,86 6954,89*

VALEO VAL834009 384,37 11579,53*

SACHS 3000 990 022 386,84 11653,94*

* vrátane vypínacieho ložiska

CITROËN, XSARA (N1, N2 kombi)  2.0 HDi 90, 2000 -> 
2005 
   

Výrobca obj. č. Cena Cena v Skk

Brzdové platničky - predné

ATE 13.0460-3994.2 57,64 1736,46

TRW LUC GDB1463 51,44 1549,68

DELPHI LP1727 59,22 1784,06

JC AUTO C1C000PR 23,75 715,49

Brzdové kotúče - predné

ATE 24.0122-0194.1 65,1 1961,20

TRW LUC DF4184 51,83 1561,43

DELPHI BG2690 96,82
2916,80

cena za 2 ks

Olejový fi lter

FILTRON OP 540/1 4,31 129,84

KNECHT OC310 11,81 355,79

BOSCH 0 451 103 355 8,93 269,03

Vzduchový fi lter

FILTRON AP 080/6 6,68 201,24

KNECHT LX645 18,69 563,05

BOSCH F 026 400 010 15,69 472,68

Tlmič pruženia - predný

KAYABA
KYB333734 / 
KYB333735

96,55 2908,67

DELPHI KG 8082 163,82 4935,24

MAGNUM
TECHNOLOGY

AGC013MT / 
AGC014MT

92,12 2775,21*

Napínacia kladka

RUVILLE EVR55921 27,61 831,78

SKF VKM 13244 38,2 1150,81

Rozvodový remeň

CONTITECH CT 987 27,26 821,23

GOODYEAR GYG1434H 27,22 820,03

BOSCH 1 987 949 435 30,48 918,24

Výfuková trubka

BOSAL BOS135-507 73,24 2206,43

Spojková sada

LUK 623 3043 00 185,64 5592,59

VALEO VAL826033 232,05 6990,74

SACHS 3000 859 501 236,46 7123,59

* 2 tlumiče

Výhody a šírka našej ponuky Výhody a šírka našej ponuky

Uvedené ceny sú maloobchodné v EUR a SK s DPH. Zmena cien vyhradená. Konverzný kurz: 1€=30,1260 SK Uvedené ceny sú maloobchodné v EUR a SK s DPH. Zmena cien vyhradená. Konverzný kurz: 1€=30,1260 SK
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apríl - máj - jún
Nakúpte v priebehu jedného mesiaca uvedený sortiment

2 súdky piva

nakúpte 
diely riadenia 
za 444 €
a získajte darček pod�a 
vlastného výberu!

Náradie

nakúpte 
brzdy*

za 444 €
a získajte darček pod�a 
vlastného výberu!

2 moto košele

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.

nakúpte 
tlmiče 
za 1111 €
a získajte zadarmo 
pečené prasiatko!

apríl máj jún

Pečené prasiatko
Cyklodres

4 montérky

*akcia sa vz�ahuje na brzdové platničky, kotúče, strmene, čeluste a bubny 



Autentická reportáž z tradiční akce pořá-

dané pro dětské domovy z celé ČR z pera 

ředitelky Domůvku paní Olgy Lysé. 

Účastníci: Karol, Kika, Monika, Staňa, Sany, 

Nikol, Olouš, Domča

Pedagogický dozor - tety: Blanka, Olga

Jedenáctý ročník akce Ledová Praha, který se 

konal 30 .1. – 1. 2. 2009, se ani letos nemohl 

obejít bez naší účasti. Vyrazilo nás deset a ješ-

tě naše řady posílila rodina tety Andrejky, kte-

rá si též jela užít prázdnin do stověžaté matič-

ky. Na nádraží jsme se rozloučili a každá parta 

si šla po svejch. My jsme se poněkud motali, 

než jsme našli správný směr na Masarykovo 

nádraží, abychom se mohli přesunout do 

Dolních Počernic, kde jsme měli v dětském 

domově domluvenou komnatu na přespá-

ní. Ubytovali jsme se a honem se sháněli po 

nějaké vývařovně, protože se začaly ozývat 

prázdné žaludky. Voňavé řízečky totiž něja-

kým nedopatřením zůstaly doma v lednici.

Naštěstí hned poblíž byla hospůdka, která se 

jmenovala Léta Páně. Moc hezké prostředí, 

které bylo součástí zámeckého komplexu, 

v němž sídlí i dětský domov. Rozlehlý park, 

starý pivovar a mlýn působily velmi roman-

ticky. Ale v tu chvíli jsme měli oči už jen pro 

jídelní lístek. Většina si objednala Kaplickou 

cmundu, pár porcí leča a boršče. Karol si dě-

lala laskominy na lečo a nakonec ho necha-

la skoro všechno na talíři a prohlásila, že to 

není lečo, ale zeleninová pohádka. Tak si lečo 

nepředstavovala.

Sice s plnými žaludky, ale se značným zpož-

děním jsme se rozjeli do centra. Měli jsme 

v plánu navštívit Klementinum, které původ-

ně sloužilo jako jezuitská kolej a hoši tam 

získávali vzdělání. K naší skupině se připoji-

lo několik Angličanů, tím jsme si dopřávali 

dvojjazyčný výklad. Většinu našich dětí zau-

jalo vyprávění v angličtině natolik, že se sou-

středili hlavně na něj. Zrcadlová kaple, Ná-

rodní knihovna, astrologická věž s pražským 

poledníkem a nádhernou vyhlídkou, to vše 

jsme si prohlédli s velkým zaujetím. Pak jsme 

se šli podívat na Staroměstské náměstí a měli 

jsme snahu přijít včas k orloji, ale apoštolové 

nám odpochodovali tři minuty před tím, než 

jsme tam doklusali. Tak šup na metro a hurá 

na bobovou dráhu. Nejdřív jsme si dali horký 

čaj a šupajdili do vozíčků. Někteří měli bobky 

a nešli (tety). Jiní se rozhoupali až na druhé 

kolo (Monča). Byly to velké závody. Hlavně 

Kikina brzdila i ušima. Pak už honem na me-

tro. Po příchodu do teplého pokojíčku jsme 

vytáhli zbytky svačin z batůžků, spáchali  hy-

gienu a šup do pelíšků. Ještě na dobrou noc 

místo televize hrůzostrašný příběh a už byli 

všichni v limbu.

Druhý den ráno jsme vyrazili do víru velko-

města hladoví jako psi, anóbrž obchůdek 

s potravinami byl ještě zavřený. V bufetu 

u metra jsme to vyřešili čajem (za 30 Kč!) 

a koblihama. Trošku uspokojení jsme si to 

metrem šinuli  na Václavák a šli přímo do Ná-

rodního muzea na výstavu „Republika“. Nád-

herná budova s velmi zajímavými expozice-

mi nás nadchla. Není možné ani popsat, co 

všechno jsme viděli. Menší děti si užily hlav-

ně expozici zvířat s plejtvákem myšokem – 

maskotem celého muzea. Před polednem 

už jsme museli jít, protože nás tlačil čas. Ve 

14 hodin nás už čekali na letišti. Na Kulaťáku 

jsme objevili moc příjemnou restauraci, kde 

jsme se pořádně najedli a napili za slušný pe-

níz. Na letišti si nás proklepli mezi detekčními 

rámy, abychom je teroristicky neohrozili a už 

jsme si to brázdili autobusem cestičkami 

mezi všemi terminály. Z některých hangárů 

trčely ocasy letadel, protože ty kolosy se pod 

střechu celé nevešly. Vypadalo to docela 

srandovně. Ukázali nám ranveje, letadla mili-

onářů i různých mezinárodních společností. 

Pak nás vzali k hasičům, kde jsme si prohlédli 

velké hasící vozy, které jsou určeny pouze 

k haváriím na letišti. Jeden takový stojí 35 

milionů a umí toho opravdu hodně. Dokáže 

se sám nastartovat a během 1 vteřiny umí 

vystříkat 20 000 litrů vody. Taky jsme si mohli 

zkusit výcvikovou dráhu hasičů. Zvládli jsme 

to bravurně, ale při představě, že máme na 

sobě třicetikilový oblek a průlezky jsou na 

čas, no – žádná sranda.

Dál už jsme se věnovali informacím v auto-

buse, který opět popojížděl po letišti. Pán 

nám toho řekl opravdu hodně, ale jelikož 

mluvil v letištní hantýrce, měli jsme co dě-

lat, abychom sledovali tok jeho myšlenek. 

Pak druhý pilot obešel celé letadlo a vše si 

osobně zkontroloval. Mezitím nám první 

pilot zamával z kokpitu a šlo se na start. Byl 

to opravdu zážitek vidět vše takto zblízka, 

v pohodlí a teple autobusu. Na závěr jsme 

panu průvodci pěkně zatleskali a připravo-

vali se na další akci. V Kongresovém centru 

totiž v 18 h začínal benefi ční koncert. Na 

koncert jsme dorazili v poslední minutě. Sál 

byl natřísknutý k prasknutí, nebylo ani kam si 

sednout. Nakonec jsme popadli nějaké žid-

le a přinesli si je k zábradlí, abychom vůbec 

něco viděli. Kikina s Nikol a Oloušem si šli 

najít místo jinam. Byli jsme celkem rozmrzelí, 

neměli jsme ani čas koupit něco k jídlu a pití. 

V bufetu jsme pořídili alespoň malé mat-

tonky (30 korun!!!). Na dva loky byly v nás. 

Program nebyl špatný – tanec, zpěv, ale me-

zitím dlouhé pauzy. Stále někoho oceňovali 

a my jsme nebyli v obraze. O přestávce jsme, 

k velké nelibosti několika z nás, odcházeli. 

Nedalo se nic dělat. Museli jsme jít sehnat 

jídlo a chytnout autobus do Počernic. Rychlý 

nákup v Tescu nás ale postavil na nohy. Všem 

byly vydány pokyny, co mají vylovit z regá-

lů, rozprchli se jako hejno vrabců a už se to 

páskovalo do koše. Děti vypadaly jako pilné 

včelky, které se slétají k úlu. Cestou na uby-

tování už jsme si dělali laskominy na lukulské 

hody, které nás čekaly. Postavili jsme vodu 

na čaj a čínské polévky, malí se mezitím 

dávali do pořádku. Vytáhlo se pečivo, más-

lo, sýry a už se prostíralo. Opět se potvrdilo, 

že hlad je nejlepší kuchař. Po úklidu nádobí 

a hygieně jsme zalehli k hororu na dobrou 

noc. Někteří už konec neslyšeli (že Domčo?), 

takže se jim až do snů stále z hradu ozývalo: 

„mlask, mlask, mlask, MLASK!“

Třetí den ráno rychlá akce: snídaně, bale-

ní, úklid a úprk na autobus, hup do metra 

a šup do centra. Procházkou jsme přešli 

Malou Stranu a navštívili Muzeum strašidel. 

Nejdřív bylo třeba přečíst si pověsti o všech 

strašidlech ze sklepení, ale většina se na to 

vykašlala a vrhla se na strašidla. Nikoho z nás 

žádné strašidlo moc nevyděsilo. Prošli jsme 

se po Karlově mostě. Olouš stále hudral, že 

to už není památka, že most opravou zničili 

a že je to hrozné. Jó média masírují. Pak jsme 

se metrem přesunuli na nádraží a páskovali 

se do vlaku. Ještě pár zmatků okolo sezení 

a rozjíždíme se k domovu. Celkem se už tě-

šíme. V Praze bylo báječně, ale byla opravdu 

ledová, budeme rádi, když to nikdo neodma-

rodí. Svačilo se a povídalo, povídalo se a zase 

svačilo. Vlak nebyl nijak plný, tak se cestovalo 

docela dobře. Vlak z Brna do Veselí už nebyl 

tak nóbl, ale seděli jsme všichni. Stařešinové 

si dokonce stačili koupit kafíčko. Domů už to 

byl jen kousek. 

Ještě jsme  zavzpomínali, trochu si srovnali 

zážitky a konstatovali, že v Praze bylo bezva. 

Jenom škoda, že tentokrát v našem velmi 

nabitém programu nezbyl čas setkat se s na-

šimi kamarády z Inter Cars. Příště si to určitě 

vynahradíme, slibujeme!
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IC Family – dětský domov pod záštitou 

společnosti Inter Cars.

Mnozí z vás již jistě slyšeli nebo četli na 

stránkách IC Journalu o aktivitách naší 

společnosti v oblasti pomoci druhým. 

Většina ziskových fi rem vynakládá část 

svého zisku na tzv. sponzoring, jehož cí-

lem je zviditelnit se a propagovat značku 

dané fi rmy. To je obecná představa spon-

zoringu, ale ve většině případů jde pouze 

o to profi nancovat si soukromé záliby, což 

vede k tomu, že se utrácí často velké sumy 

naprosto neefektivně bez přínosu pro da-

nou společnost. 

My jsme chtěli „sponzoring“ pojmout trochu 

jinak, a proto jsme se před více než dvěma 

lety rozhodli vybrat si jeden dětský domov 

a převzít nad ním dlouhodobý patronát 

a podporovat jej dle našich možností a jeho 

potřeb. Přestože rozhodování bylo velmi 

těžké, museli jsme jeden „určit“ a nakonec 

jsme vybrali Dětský domov Boženy Hrejsové 

ve Strážnici. V tomto dětském domově žije 

a své dětské až teenagerovské roky tráví 24 

dětí ve věku od 10 do 17 let. Dnes máme za 

sebou zmíněných dva a půl roku báječné 

spolupráce nejen s dětmi, ale i s vedením 

domova v čele s paní ředitelku Olgou Lysou 

a celým personálem, který se skládá z oběta-

vých a usměvavých tetvychovatelek, slečny 

ekonomky a milých kuchařek.

Dovolte tedy, abychom vám na následují-

cích řádcích představili nejen dětský domov 

samotný, jeho historii, fungování a provoz, 

ale i celý projekt IC Family. To, co jsme v něm 

již dokázali a realizovali a co máme v plánu 

do budoucna. Ale hezky popořadě.

Historie a současnost dětského domova

Dětský domov ve Strážnici byl založen v roce 

1921 pod názvem Okresní péče o mládež. 

Iniciátorkou tohoto projektu byla učitelka 

a sociální pracovnice Božena Hrejsová, kte-

rá celý svůj život zasvětila péči o děti. Dnes 

je podle ní pojmenována ulice, kde domov 

sídlí, a zařízení nese rovněž název Dětský 

domov Boženy Hrejsové. Dne 31. 10. 1924 

byl přejmenován na Dětský domov pro pře-

chodné ubytování 15 sirotků a opuštěných 

dětí. Postupně byl domov rekonstruován 

a dostavován z fi nančních prostředků, které 

Božena Hrejsová získávala z dobročinných 

akcí přes krajany v Americe, z dotací minis-

terstva školství a místními sbírkami. V bu-

dově domova byla umístěna ordinace pro 

děti trpící průduškovým onemocněním. Pro 

zdravotní účely vybudovala také dětskou 

ozdravovnu v Řadějově poblíž Strážnice, kde 

jsou velmi dobré klimatické podmínky. Dne 

12. 4. 1945 byla při osvobozovacích bojích 

Božena Hrejsová nešťastnou náhodou za-

střelena.

V roce 1971 byl domov přestavěn na domov 

rodinného typu. Byly v něm zřízeny tři rodin-

né skupiny, v každé bylo umístěno 10 dětí. 

Od této doby prodělal domov jednu rekon-

strukci a jednu vestavbu. V současné době 

má kapacitu 24 dětí, umístěných ve třech 

rodinných skupinách po osmi dětech. Jsou 

to děti ve věku od 3 do 19 let, pokud studují, 

pak do věku 26 let. Sourozenci jsou ubytová-

ni vždy v jedné skupině a v jednom pokoji, 

aby si mohli vzájemně pomáhat a upevňo-

vat sourozenecké vztahy. Jejich život je for-

mován tak, aby se co nejvíce podobal životu 

ostatních dětí v normálních rodinách. Nevy-

chovávají je sice rodiče, ale tety a strýcové, 

kteří se zaměřují na jejich celkový vývoj po 

stránce zdravotní i duševní a přebírají všech-

ny povinnosti rodičů. Malé děti navštěvují 

mateřskou školu, starší děti základní školu ve 

Strážnici a ostatní jsou žáky učilišť v blízkém 

okolí Strážnice. 

V každé rodinné skupině jsou čtyři pokoje, 

obývací pokoj, kuchyň a sociální zařízení. Děti 

si uklízejí své pokoje, vysávají společné prosto-

ry za pomoci tety vychovatelky, v kuchyňkách 

se učí vařit, péct moučníky, dorty k narozeni-

nám a připravují i jednoduché večeře. Jsou 

tak připravovány do samostatného života. 

Po příchodu ze školy a splnění si svých úkolů 

se děti domluví s tetou a mohou si jít hrát se 

svými kamarády, jít na trénink fotbalu, fl orbalu 

apod. Děti se pohybují volně, musí však dodr-

žovat čas návratu předem dohodnutý s tetou. 

Čas po večeři a večer prožívají děti dle svých 

zájmů – sledují televizní program, pracují na 

počítači, hrají různé hry, každý si najde vhod-

nou chvilku na popovídání si s tetou o svých 

radostech i starostech, plánují, co nutného 

bude v příštích dnech zapotřebí udělat či vy-

řídit. Malé děti ukládá teta ke spánku ve 20:00 

hodin, ostatní uléhají ve 22:00 hodin.

Do dětského domova jsou děti umísťovány 

prostřednictvím Dětského diagnostického 

ústavu v Brně a ve spolupráci s pracovnice-

mi oddělení péče o děti a okresními soudy. 

Děti přicházejí z neúplných, sociálně slabých 

rodin, kdy rodiče nejsou schopni zajistit 

dětem základní životní potřeby. Toto se jim 

snaží zajistit naše zařízení, kdy zaměstnanci 

dělají všechno pro to, aby dětem nechybělo 

zázemí a pocit bezpečí a jistoty.

Něco málo z akcí IC Family, které již

proběhly:

�  předvánoční výlet do Paříže a návštěva Dis-

neylandu – množství nejrůznějších atrakcí 

pro malé i velké, mnoho zábavy a zážitků;

�  Den dětí ve Strážnici – opékání špekáčků, 

dětská vystoupení a společné přátelské 

fotbalové utkání;

�  Folklórní Strážnice - setkání a vystoupení 

dětských folklórních souborů;

�  Podzimní indiánské léto – představení 

a možnost vyzkoušení si indiánských do-

vedností; 

�  Vánoce – tradiční ježíškovská nadílka v režii 

Inter Cars;

�  letní víkendový pobyt v Praze – návště-

va nejznámějších památek: Pražský hrad, 

Staroměstské náměstí, bludiště, Petřínská 

rozhledna atd.

Aktuality a plány do budoucnosti 

IC Family:

�  Rok 2009 začal poněkud nešťastně, a to 

hned několika vloupáními do Domůvku, 

tak se muselo instalovat nové poplašné za-

řízení. Samozřejmě pachatel neznámý.

�  Proběhlo pololetní vysvědčení a všechny 

děti prospívají většinou dobře, některé 

i s vyznamenáním, a až na malé výjimky, 

kterým hrozí pětka nejčastěji z cizích jazy-

ků, jsou všichni moc šikovní. Jistě to ale na 

konci roku doženou a budou pokračovat 

ve studiu dále.

�  Nejbližší akcí, která nás čeká, je společný ví-

kend ve Strážnici, který se ponese v duchu 

Velikonoc včetně barvení kraslic a dodržo-

vání velikonočních zvyků.

Jedním z podprojektů IC Family je „Domůvek 

na půli cesty“. Jedná se o to, že děti, které 

opouštějí dětský domov ve svých 18 letech, 

popřípadě po ukončení vzdělávání, jsou ve 

většině případů sociálně nevyzrálé a nejisté 

samy sebou. Navíc nastupují do svých prv-

ních zaměstnání, o nichž nemají v podstatě 

žádnou reálnou představu. Svůj nový život 

začínají se strachem z budoucnosti. Proto 

vznikl nápad a projekt jak dětem, které potře-

bují pomoc, zůstat na blízku, být jim oporou 

i rádcem, než najdou pevný směr svého ži-

vota, a tím je “Domůvek na půli cesty”. Cílem 

tohoto projektu je získat malý byt ve Stráž-

nici (městečku, kde je „náš“ dětský domov) 

pro děti, které nemají kam jít, a ty by tímto 

měly jistotu známého prostředí a blízkost 

“svých” lidí, připravených podat pomocnou 

ruku v situacích, se kterými si zatím neumějí 

samy poradit. A tak jsme v některých námi 

pořádaných akcích určitou část našeho zisku 

ve spolupráci s našimi zákazníky věnovali na 

tento projekt.

Pro projekt IC Family se nám podařilo získat 

některé z našich dodavatelů a obchodních 

partnerů, jako např. společnosti Electro 

World a OSRAM, čímž bychom jim touto 

cestou chtěli poděkovat, a věříme, že bude-

me i nadále společně v roce 2009 pomáhat 

dětem, které to potřebují nejvíce.

Samozřejmě tento rok chystáme mnoho 

dalších společných a jistě zajímavých a zá-

bavných akcí, o kterých se budete vždy moci 

dočíst na stránkách dalších vydání časopisu 

IC Journal. 

Při dalších aktivitách s IC Family se bude-

me těšit na shledanou.
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Výfuky TYLLVýfuky TYLL

Touto cestou by sme Vám radi pripomenuli českého výrobcu a distrib-

útora výfukov. Spoločnosť TYLL bola založená v roku 1992. Základnou 

myšlienkou bola reakcia na nedostatok náhradných dielov na novoim-

portované vozidlá do Československa po r. 1989. Hlavné postavenie 

v odbyte a vo výrobe zaujímali výfukové systémy na automobily Škoda 

- Škoda 105/120, Favorit, Felicia, Fabia, Octavia, výfuk na Škodu Superb 

je v súčasnej dobe vo vývoji. Ďalej taktiež niektoré typy výfukov na za-

hraničné vozy, športové výfuky pre export do EU, špeciálne výfuky na 

priemyslové stroje a časti výfukových systémov pre prvovýrobu. 

V súčasnej dobe sú výfuky TYLL vyrábané na špičkových strojoch 

podľa najmodernejších výrobných technológií za minimálneho použi-

tia zvarov. Pohliníkované dvojplášťové tlmiče s tvrdenými koncovými 

viečkami a vzperami minimalizujú možnosť prerezávania či praskania 

vo zvaroch. Ako vnútorne tlmiace prvky sú použité systémy absorbč-

ných zvukových  komôr a komôr vyplnených nehorľavým skleneným 

vláknom. 

Je dôležité podotknúť, že všetky výrobné procesy sú certifi kované nor-

mami ISO 9001/2001, ISO 14001/2005 a VVT 046. 

Objednávacie 

číslo
Aplikácia Materiál

MOC v 

EUR

MOC v 

SK

TYLL00056
Škoda Felicia 1.6 + 

katalyzátor
inox 272,51 8209,64

TYLL00055
Škoda Felicia 1.9D + 

katalyzátor
inox 272,51 8209,64

TYLLK001M
Škoda Felicia 1.3 do r.v. 

11/98 - katalyzátor
nerez 133,28 4015,19

TYLL00075
Škoda Felicie 1.9D - bez 

katalyzátoru
nerez 98,77 2975,55

TYLL00076
Škoda Felicie 1.6 - bez 

katalyzátoru
nerez 105,91 3190,64

TYLL00077
Škoda Octavia 1.6 55kw - 

bez katalyzátoru
nerez 109,48 3298,19

TYLL00058
Škoda Fabia 1.0, 1.4 MPI - 

bez katalyzátoru
nerez 129,71 3907,64

TYLL00078
Škoda Octavia 1.9TDI 66, 

81,96 KW - bez katal.
nerez 117,81 3549,14

TYLL00079
Škoda Octavia 1.6 74kw - 

bez katalyzátoru
nerez 117,81 3549,14

Uvedené ceny sú maloobchodé v EUR a SK s DPH. Zmena cien vyhradená. 

Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 SK

Vrchol 
blaženosti

Zažil som automobilový vrchol. Môj pro-

fesijný život už nemá zmysel. Všetko, 

v čom sa preveziem, už bude len a len hor-

šie. Nemám cieľ a ani sen. Neostáva mi iné 

než prehodnotiť svoje želania.

Za totálny prevrat v mojej duši môžu len 3 

hodiny strávené s najšialenejším vyrábaným 

autom sveta. Za môj vnútorný nepokoj, bez-

senné noci a sklenené oči pri zmienke iného 

auta môže jedine Veyron! Keď nad tým tak 

uvažujem, čert mi ho bol vlastne dlžen! Vey-

ron je diablova robota! Donedávna som bol 

azda normálny chalan. Keď mi potvrdili, že 

sa to podarí – šibalo mi, než som sa zviezol, 

šibalo mi počas jazdy a šibe mi i teraz, keď 

to mám za sebou. Čo mám robiť? Z tých asi 

10 800 sekúnd patria všetky medzi najinten-

zívnejšie strávené chvíle môjho života. Neľu-

tujem ani tých asi 1 800 z nich, keď som na 

dohodnutom mieste a v dohodnutom čase 

nervózne, no plný blaženosti 

s roztiahnutými 

zrenič-

kami, čakal a stále ledva veril tomu, čo ku 

mne má prísť. Sú totiž veci, ktoré znejú pri-

dobre na to, aby to bola pravda. Na takéto 

situácie som sa pred rokmi naučil pre upo-

kojenie mysle používať jedno pravidlo. Sebe 

i ostatným hovorievam: „Kým nezažijem, ne-

uverím!“ Dostal som príležitosť uveriť. Ďaku-

jem každému, kto za ňu môže. Kým som tam 

stál a čakal, než príde naj auto sveta, s úpl-

ným pokojom v tele i duši som si hovoril: „Ak 

to naozaj príde, bude to neuveriteľné. Keď 

kontakt s Veyronom zvládajú ostatní, prečo 

by som ja nemal? Veď to nemôže byť horšie 

než osloviť krásnu babu alebo ťažšie než ísť 

na tvrdú skúšku, od ktorej závisí ďalší život-

ný vývoj.“ Čo sa týka emócií, asi to horšie ani 

nebolo. Ale prinajmenšom rovnaké. Iste by 

som sa zosypal viac, keby mi zomrel niekto 

blízky. Ale tu sa bavíme o príjemných emó-

ciách. Prvé sekundy zoči-voči vyše 30-milió-

novej mašine si budem pamätať celý život! 

Nič podobné som dovtedy nezažil. Len čo 

mi tisíckoňový supercar predkom zastavil pri 

nohách, ovalilo ma sálavé teplo ako v kotol-

ni. Navyše sa mi roztriasli nohy, povolili ner-

vy, rozbehlo srdce a celý som sa zalial, akoby 

pršalo. Emočný kolaps bol nekontrolovateľ-

ný a len s námahou som ho utajil. Netrval 

dlho, ale stál zato. Mimogenitálny orgazmus. 

Na rozdiel od iných áut v prípade Veyronu je 

rozdiel medzi tým, keď prídeš ty k nemu ale-

bo naopak on k tebe. Absolútny! Doposiaľ 

som na výstavách či parkoviskách vždy cho-

dil ja k nemu. To sa dá zvládnuť. Pokojne sto-

jí, je studený a ticho. Práve opačná situácia je 

ohromujúca. Sálavé teplo, hlavne v lete, to je, 

akoby k tebe prišla vatra. Doslova. Umocne-

né vyše 30-stupňovou teplotou vzduchu, ani 

sa nedivím, že som sa takto emočne poddal. 

Veyron má totiž až 10 rôznych výmenníkov 

tepla.  Energetický výdaj tejto mašiny je 

až ohromujúci. Jedným 

OSRAM SILVERSTAR
Silnejšie, bezpečnejšie
Stále pokračuje trend bezpečnejších automobilov – zvlášť keď ide o osvetlenie. Aby mohli 
plniť stále stúpajúce nároky vodičov, vyvinula fi rma OSRAM autožiarovky SILVERSTAR.
Vynikajúce hodnoty
Vďaka špeciálnej technológii osvieti OSRAM SILVERSTAR – podľa typu svetlometov – diaľ-
nicu v najdôležitejšom priestore 50 až 75 metrov pred autom až o 50% jasnejšie ako štan-
dardné halogénové žiarovky. Až o 20 metrov dlhší kužeľ svetla okrem toho ponúka ešte viac 
svetla. Tak je lepšie vidieť nielen nebezpečné prekážky, ale aj značky a označenia.
Čistá estetika
Okrem toho výrazného zvýšenia výkonu sa uplatní i dizajn: autožiarovky OSRAM H4 a H7 
SILVERSTAR sú vybavené strieborným vrchnákom, a tým opticky splynie s pozadím refl ek-
toru. Tento efekt si vďaka premyslenej technológii zachovajú po celý čas životnosti. Preto 
sú žiarovky OSRAM SILVERSTAR vhodné špeciálne pre moderné svetlomety s čírou optikou. 
Ideálna autožiarovka pre vodičov, ktorým nezáleží len na vyššej bezpečnosti, ale aj na vyššej 
estetike.

Typ H1 H4 H7

Objednávacie číslo IC OSR64150 SVS OSR64193 SVS OSR64210 SVS

EAN kód 4050300647852 4050300629711 4050300629643

Menovité údaje 12 V / 55 W 12 V / 60/55 W 12 V / 55 W

kontrolné napätie 13,5 V 13,5 V 13,5 V

Pätice P14,5s P43t PX26d

ECE prípustná konštrukcia E1 24N 00801 23G

Maloobchodná cena (ks) 7,43 € / 223,84 SK 7,43 € / 223,84 SK 10,66 € / 321,14 SK

Uvedené ceny sú maloobchodné v EUR a SK s DPH. Zmena cien vyhradená. Konverzný kurz: 1€ = 30,1260 SK

srpen
2008

apríl
2009Predajný tip

36

apríl
2009 Recenzia

1337



z dvoch 

d ô v o d o v 

viac než 

2 - n á s o b n e 

neskoršieho 

spustenia vý-

roby boli práve problé-

my s chladením. Motor W16 so 4 turbami 

má 3 chladiče pre chladiacu zmes, jeden vý-

menník tepla vzduch-voda pre stlačený 

vzduch sania, dva chladiče klímy a po jed-

nom chladiči oleja motora, prevodovky, zad-

ného diferenciálu a hydraulického okruhu 

pre ovládanie zadného krídla. Ale najprv 

trošku histórie. Rozhodnutie pustiť sa do 

tohto šialeného projektu padlo už koncom 

roka 1999 s projektom EB 18/4 „Veyron“, ktorý 

predstavili na Tokyo Motor Show. Tvar kon-

ceptu, ktorý stál na predošlom prototype 

18/3 Chiron, je až na detaily podobný sério-

vému kúsku. Za tvar najdrahšieho auta sveta, 

a o tom som už párkrát písal, je zodpovedný 

Jozef Kabáň z Námestova. Ten na rôznych 

dizajnérskych postoch pracuje pre koncern 

VW už od konca minulého desaťročia. Aktu-

álne ako šéf dizajnu v Škoda Auto. Najväčšou 

zmenou počas vývoja bolo rozhodnutie na-

hradiť atmosférický motor W18 za motor 

W16 známy z projektu z Bentley Hunadieres 

z konca 90. rokov. Ten však obdarili 4 turba-

mi, aby max. výkon komfortne a s patričnou 

životnosťou prekročil 734 kW (1 000 k). Asi 

taký je totiž potrebný na prekročenie vopred 

sľúbenej a presne vyrátanej max. rýchlosti 

252 mph (407 km/h) – najvyššej v histórii au-

tomobilizmu v prípade sériového auta. Do-

slova dych berúce údaje zrýchlenia a pruž-

nosti sú už len sprievodným javom 

štvorturbovej beštie. Dlho pred hotovou 

vervou sľuboval senzácie chtivý Piech výro-

bu najdrahšieho, najrýchlejšieho a najsilnej-

šieho auta sveta – za rovný milión eur bez 

DPH. Výroba mala začať v roku 2003, ale prá-

ve v tom roku sa počas vysokorýchlostných 

testov jeden prototyp vzniesol a úplne roz-

bil. O niekoľko mesiacov neskôr sa na 

ohromnú hanbu veľmi podobná vec priho-

dila v USA, kde sa pred vybranými VIP počas 

predpremiéry na Mazda Raceway na okruhu 

Laguna Seca iný Veyron nekontrolovateľne 

porúčal z trate a tiež sa parádne rozbil. Rieše-

nie týchto incidentov spôsobilo ďalšie troj-

ročné zdržanie predaja. Toľko na margo fak-

tu, aké zložité je postaviť auto silnejšie než 

1 000 k a rýchlejšie než 400 km/h bez ochoty 

zásadne zmeniť tvary... Vozil som sa už vo 

všeličom. V superšportoch, v rely autách, 

v najsilnejších a najdivších sedanoch sveta, 

v európskych dragsteroch, vo formule 1... No 

pri osobnom zážitku s Veyronom všetko 

bledne! Áno, všetko, vôbec nepreháňam. 

Zažil som automobilový vrchol. Totálnu ex-

tázu. To je na jednej strane super. Veď koľko 

priaznivcov sa naň vôbec dostane? Koľkí sa 

k nemu vôbec priblížia? Len vyvolení. Do-

konca ani na svetoznámych autosalónoch 

ako Ženeva, Paríž či Frankfurt neboli zástup-

covia značky Bugatti ochotní vpustiť do prís-

ne stráženého stánku k Veyronu takmer ni-

koho. Ja som sa za celých tých 6 rokov, čo sa 

supercar v rôznych fázach zložitého vývoja 

objavoval na výstavách, dostal na vzdiale-

nosť dotyku len raz. I to preto, lebo to už 

bola stávka, ktorú som nechcel prehrať. Vý-

zva znela, že sa mi podarí dostať sa k nemu, 

dotknúť sa ho a odfotiť sa pri ňom. Podarilo 

sa mi to na autosalóne v Ženeve na jar 2007. 

Ale až na tretí pokus, keď som sa po dvoch 

neúspešných pokusoch rozhodol tvrdo ig-

norovať anglicky absolútne nehovoriaceho 

švajčiarskeho „sekuriťáka“ a potiahnuť za 

sukňu francúzsku manažérku. Tej som vy-

svetlil situáciu a naveľa ma dnu vpustila. 

V článkoch sa potvrdzuje, že nech by som 

bol z akéhokoľvek svetového časopisu, na 

ľudí v Bugatti to nezaberie. Oni médiá preh-

liadajú. Zaujímajú ich hlavne potenciálni kli-

enti. I tých si dokonca vyberajú. Vo viacerých 

časákoch či reláciách som videl jazdy, či „tes-

ty“ tejto mašiny, no viem len o 2 – 3 z nich, 

ktoré podporila samotná značka. Všetky 

ostatné sa udiali podobne ako tento. Osob-

nou známosťou s majiteľom auta. Súčasťou 

fi remnej kultúry nie je testy zakázať (keď sa 

preň rozhodne majiteľ, v konečnom dôsled-

ku ani nemôžu), ale ani ich nepodporiť. A tak 

je tých, ktorí Veyron zažili na vlastnej koži, na 

celom svete skutočne veľmi málo. A ja som 

vďaka správnej známosti medzi nimi. Spolu 

je nás len niekoľko stoviek ľudí. I preto, že 

doposiaľ spolu vyrobili len čosi vyše 200 ks. 

Tých, čo budú mať osobný zážitok, nikdy ex-

tra viac nebude. A nielen kvôli cene (1,1 mili-

óna eur – najdrahšie sériovo vyrábané auto 

sveta vôbec). Hovorí sa, že celková produk-

cia pre VW už beztak hlboko stratového pro-

jektu neprekročí 300 ks i keby sa rovno našlo 

raz toľko záujemcov o tento superšport. No 

nedivil by som sa, keby ich po súčasnej celo-

svetovej fi nančnej kríze nebolo už ani pár 

desiatok. Nebudem tvrdiť, že Veyron raz 

bude ohromným zberateľským kúskom, pre-

tože ním už je! Prísne pravidlá automobilky 

totiž, podobne ako v prípade výročných Fer-

rari F40, F50 a Enzo, neumožnia kúpu Veyro-

nu každému, kto na stôl u predajcu vysype 

vrece peňazí. Bugatti si záujemcu a prípad-

ného budúceho majiteľa najdrahšieho a do-

nedávna i najrýchlejšieho sériovo vyrábané-

ho auta sveta dobre preklepnú. Predajú ho, 

až keď sa potvrdí, že majetok potenciálny 

klient nenadobudol v priebehu krátkeho 

času v ostatnom období – tu rátajú i fi nan-

čnú výhru. Dbajú o to, aby klient bohatstvo 

získal dlhodobým a legitímnym podnikaním 

alebo zdedením. V opačnom prípade pove-

dia jednoducho nie. A majú na to právo. O to 

viac, že na tom materská fi rma VW AG sku-

točne nezarobí. Na Veyron teda nestačí len 

mať. Ten si treba i zaslúžiť... A jeden Slovák si 

ho veru zaslúžil. Dokumentuje to i tabuľka 

pod prednou kapotou, kde je okrem iného 

vyrazené i Slovak Republic No. 1. A práve 

v ňom som zažil spomínaný orgazmus. Ve-

rím, že nebol môj posledný, ale je veľ-

mi možné, že bol najin-

t e n z í v n e j š í . 

Jediné, čo 

to môže 

prekonať, je 

rovnaká situ-

ácia – krásny 

slnečný deň, 

podpriemerná 

p r e m á v k a 

v meste, Bugatti 

Veyron a ja v ňom. 

S jediným podstat-

ným rozdielom – že 

tentoraz by som za 

volantom 33-miliónovej beštie sedel ja. Ale 

je veľmi možné, že sa to i nestane. Niet sa čo 

diviť. Veď za poistnú udalosť by si majiteľ – 

fajnšmeker s vkusom a čerstvý zberateľ záro-

veň – iste kúpil ďalší z klenotov súčasného 

automobilizmu. Nebudem to tu menovať, 

ale inkriminovaná garáž už obsahuje mini-

málne tri ďalšie veľmi, veľmi zaujímavé su-

peršporty. Ale Veyron je len jeden! Čo som 

zažil, sa nedá opísať. Možno o čosi ľahšie je 

vyrozprávať to, ale ani to nie je ono. Osobnú 

skúsenosť nič nenahradí. Dokonca ani video. 

Ale čo mám robiť? Nepísať o tom vôbec? To 

by bola, verím, škoda. Lebo ja, na rozdiel od 

tých „zdatných“ angličtinárov v Čechách, 

ktorí ako na páse prekladajú zážitky britských 

žurnalistov, mám vlastnú skúsenosť. Snažil 

som sa napísať ju tak, aby som nenudil. 

A tiež, aby to nebolo zbytočne dlhé. Predsa 

len je stále lepšie a jednoduchšie 

pozerať si krásne obrázky. Pre-

to som sa rozhodol, že pre 

zmenu a na osvieženie ob-

sahu zväčša faktami nabité-

ho časáku teraz ponúknem 

oddychovú alternatívu.

Žiadne zložité technické úda-

je, žiadne prehnane podrobné 

parametre. Len emócie, zážitky, šťavy, vášeň 

a bolesť. Presne tak! Napíšem i o bolesti. 

Lebo Veyron bolí. Nie je jediný, bolelo ma už 

veľa áut. Ale ešte nikdy žiadne tak ako Vey-

ron. A to je sila! Veyron je totiž prvé sériové 

auto, ktoré ma bolelo pri zrýchlení. Presne 

tak! Keramické brzdy na Porsche, Ferrari či 

niektorých Mercedesoch dokážu bolieť tiež. 

I keramiky na Bugatti bolia. Ale jedine Veyron 

dokázal spôsobiť bolesť a miernu nevoľnosť 

i v opačnom smere - pri zrýchlení! Divíš sa?! 

Z pokoja na kilo pri dobrej trakcii vypáli za 

2,5 s! Navyše s dobrou trakciou je však pri 

1 250 Nm vždy problém. Neviem, kde a ako 

to merali, ale každá podlaha na I., II. či III. 

stupni je sprevádzaná žiarením kontrolky 

trakčnej kontroly. Alebo je to inak? Žeby tých 

2,5 s trvalo zrýchlenie s trakciou, a bez nej, 

prípadne na slikoch je i menej než 2 s?! Ne-

viem. Ale je to šialené. Zakaždým, keď sa ply-

nový pedál ocitol v koberci, som mal pro-

blém nadýchnuť sa. Preťaženie a neustály 

tlak do sedačky mi nedovolili voľne dýchať. 

A to už je čo povedať, lebo ja som na podob-

né veci zvyknutý viac než väčšina bežných 

ľudí, keďže tieto zážitky v autách vlastne stá-

le vyhľadávam. Dovolím si tvrdiť, že Veyron 

je pri plnom zrýchlení i plnom spomalení 

zdraviu nebezpečný. Pre netrénovaných ur-

čite a pre starších dokonca viac než neznesi-

teľné letné horúčavy. Normálne sa nadých-

nuť sa mi dalo jedine v čase ubratého plynu. 

Aj to som musel robiť veľmi rýchlo, lebo vzá-

pätí nasledovalo silné brzdenie, ktoré hrud-

níku robilo rovnaké problémy, len v opač-

nom smere. Cítil som sa podobne ako 

v šprinte pri plávaní, keď mi akosi nikdy ne-

vychádza dych... Okrem toho rachot štyroch 

turbín, ktoré motor neustále dlávili hektoli-

trami stlačeného vzduchu, vytvárali môjmu 

dobrovoľnému fyzickému týraniu patričnú 

kulisu. Plný plyn znamenal tiež krik – jediná 

možnosť, ako si pri plnej akcelerácii čokoľvek 

v kabíne povedať. Veyron nie je žiadne pier-

ko. Je riadne tučný, váži až 1 880 kg. Na me-

nej vlastne ani nevyzerá. Veď sa naň pozri. 

Vyzerá ako peceň chleba. Napriek tomu má 

neskutočnú výkonovú hmotnosť 2,56 kg/

kW! Na 160 km/h mu ručička vyletí za 5,5 s, 

na 200 km/h po 7,3 s (väčšina áut, čo poznáš, 

za ten čas neurobí ani kilo). Ale azda najex-

trémnejší je údaj zrýchlenia z 0 na 300 km/h. 

To trvá necelých 17 s! Vidíš dobre. Plyn stačí 

držať zarytý do podlahy len 16,7 s a ideš tris-

to! Tak to už je čo?! Neviem o žiadnom aute, 

ktorému výrobca ofi ciálne udáva zrýchlenie 

na 300 km/h! Ty áno?
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Je to už viac ako 30 rokov (presne v r. 1976), čo spo-
ločnosť Bosch vyvinula a uviedla na trh prvú 
lambda sondu, používanú vo vozidlách 
Volvo 240/260 v USA. Lambda sonda je 
v zásade kyslíkový článok merajúci 
koncentráciu kyslíka v sledovanej 
oblasti. Lambda sondy pracujú 
na princípe, ktorý je známy 
už viac ako sto rokov 
a bol používaný pri 
meraní koncen-
trácie kyslíka 
pri tavení 
kovov.

Výhody lambda sond Bosch:
λ  ľahšia dostupnosť
λ  lepšia prehľadnosť
λ  všetky lambda sondy majú dlhšie káble
λ  obsahujú návod na montáž

LambdaLambda
sondy sondy BoschBosch

ssssschchhchchhchchhchhchchchc ::::::::::
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ážážážážážážážážžžážžžážž

Lambda sonda v motore na 
základe nameraných hodnôt 

podáva informácie o aktuálnej boha-
tosti palivovej zmesi. Z toho zistíme, či je 

treba zmes obohatiť, alebo či naopak palivom 
neplytváme. Optimalizáciou celého procesu 

tak dosiahneme nielen nižšiu spotre-
bu, ale motor je taktiež šetrnejší 

k životnému prostrediu.
Bosch pre svojich zákazní-

kov pripravil nový pro-
gram širokopásmo-

vých lambda sond 
pre vozidlá vyro-
bené v rámci kon-
cernu VW. V rámci 
tohto programu 
bude súčasných 
124 originálnych 
Bosch lambda 
sond nahradených 
len 11-timi nový-

mi. To znamená, že 
lambda sondy budú 

pri nižšom počte ob-
jednávacích čísel do-

stupnejšie a celý pro-
gram lambda sond bude 

prehľadnejší.
Pôvodné lambda sondy budú 

dostupné do vypredania zásob.

Nekupujte pověstného „zajíce v pytli.“ Rozhodněte se 

pro kvalitní a prověřené vybavení. Každý, kdo uvažu-

je o rozšíření svého dílenského vybavení, má mož-

nost podrobně se seznámit s nabízeným sorti-

mentem.

Využijte jedinečné příležitosti a uve-

dený sortiment si sami vyzkoušejte, 

otestujte a podrobně se seznam-

te s konkrétními technickými 

parametry. Na základě tak-

to získaných informací se 

pak můžete lépe roz-

hodnout, jestli vám 

uvedená nabídka 

vyhovuje. 

ORIGINÁLNÍ DÍLY
Nejlepší náhrada

Ozubený řemen Žebrovaný řemen

Objednávacie číslo Použitie MOC v EUR MOC v SK

0 258 007 351 Škoda Octavia 1,6 110,08 3316,12

0 258 007 353 VW Polo 1,4 110,08 3316,12

0 258 007 355 Škoda Fabia 1,4 110,08 3316,12

0 258 007 357 VW Polo 1,2 110,08 3316,12

0 258 007 359 VW Golf V 1,6 110,08 3316,12

0 258 007 361 VW Golf 2,3 110,08 3316,12

0 258 007 363 Audi RS4 2,7 110,08 3316,12

0 258 017 176 VW Touran 1,6 110,08 3316,12

0 258 017 178 VW Passat 1,6 110,08 3316,12

0 258 017 180 VW New Beetle 110,08 3316,12

0 258 017 182 VW Phaeton 6,0 110,08 3316,12

Uvedené ceny sú maloobchodné v EUR a SK s DPH. Zmena cien vyhradená. 
Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 SK
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V letošním roce se společnost Inter Cars rozhodla rozšířit nabídku servisního vybavení pro údržbu a opravy klimatizací o sortiment značky Valeo. 

Firma Valeo je považována za jednoho z předních lídrů v oblasti vývoje a výroby klimatizačních soustav pro automobily. Široký sortiment Valeo 

zahrnuje také servisní vybavení pro servis klimatizací. Jedná se především o:

�  plničky klimatizací;

�  diagnostiku klimatizací;

�  detekční systémy úniku chladiva; 

�  řadu přípravků pro opravy klimatizací.

V nabídce společnosti Inter Cars naleznete vše potřebné, ať už s poskytováním servisu klimatizací teprve začínáte, nebo už jste pokročilí opraváři 

klimatizací. Jistě vás zaujme řada novinek v oblasti diagnostiky klimatizací, které Valeo pro letošní rok nabízí. 

Pro zákazníky, kteří v této oblasti teprve začínají, jsme ve spolupráci s fi rmou Valeo připravili školení na téma funkce, závady a opravy klimatizací. 

Tato školení budou probíhat v několika krajích ČR a jsou poskytována zdarma. Více informací o termínech a místě konání získáte na všech poboč-

kách Inter Cars nebo na www.intercars.cz a www.autocrew.cz .

Proč rozšířit servisní služby o servis a opravy klimatizací:

1.  Více než 80% nově vyrobených vozů a 60 % vozů ve věku do 10 let je vybaveno klimatizační soustavou.

2.  Klimatizace potřebuje během svého provozu pravidelnou údržbu, kterou je nutno provádět odborně a s předepsaným vybavením.

3.  Servis a opravy klimatizací se stávají standardní poskytovanou službou.

4.  Procento zákazníků vyžadující pravidelnou údržbu klimatizací trvale roste.

Pro kvalitní opravy klimatizací by měl mít servis poskytující tyto služby minimálně následující vybavení: 

�  plničku klimatizací;

�  technologii na detekci úniku chladiva;

�  předepsané oleje a chladivo pro plnění klimatizace;

V nabídce plniček klimatizací fi rmy Valeo jsou základní poloautomatické i plně automatické modely.

Poloautomatická plnička Climfi ll Advance je osazena vývěvou americ-

kého výrobce Robynair s výkonem 180 l/min. Tyto pumpy vynikají značnou 

robustností, vysokou spolehlivostí a dlouhou životností a jsou považovány 

za naprostou špičku v dané kategorii. Součástí je plně dostačující 20kilogra-

mový zásobník chladiva. Plnička je vybavena vlastní databankou, která obsa-

huje údaje o plnícím množství chladiva a oleje pro většinu automobilových 

značek. Tato plnička disponuje 75procentní automatizací prováděných úko-

nů (odsávání chladiva, vakuování).

Automatická plnička klimatizací Valeo Climfi ll Auto je vybavena vakuo-

vou vývěvou od stejného výrobce se stejným výkonem jako Climfi l Advance. 

Plnička je také vybavena 20kilogramovým zásobníkem a databankou s údaji 

o množství plnícího chladiva a oleje. Climfi ll Auto je 100% automatizovaný 

(odsávání chladiva, vakuování i plnění). Stroj je schopen po nastavení poža-

dovaných funkcí provést požadované procedury naprosto automaticky.

Plnička Valeo Climfi ll Auto je po řadu let nejprodávanějším modelem fi rmy 

Valeo na českém trhu a může se pochlubit mnoha vynikajícími referencemi 

od renomovaných servisů.

Technologie detekce úniku chladiva:

V současné době existují dva nejrozšířenější způsoby detekce úniku chladi-

va, a to detekce pomocí barviva a detekce pomocí detektoru plynů.

Detekce pomocí barviva se aplikuje dodáním barviva do chladicího okru-

hu klimatizační soustavy, které po nasvícení UV lampou v místě úniku jasně 

září, a tím toto místo detekuje. Aplikace barviva se provádí pomocí dávko-

vací pistole s barvivem nebo vložením zásobníku s barvivem během plnění 

chladivem. Plnička Climfi ll Auto je schopna sama nadávkovat barvivo z vlast-

ního zásobníku během procesu plnění chladivem.

Detekce pomocí detektoru úniku plynu – jedná se o přístroj, který je vy-

baven senzorem plynu a na základě měnícího se zvukového projevu repro-

dukovaného detektorem lze určit místo úniku chladiva.

Plničky klimatizací od fi rmy Valeo splňují ta nejpřísnější kritéria jak po stránce 

výkonu, tak po stránce komfortu obsluhy.

Valeo
vše pro údržbu a opravy 
klimatizačních soustav automobilů

TŘI ŘEŠENÍ PRO TŘI RŮZNÉ TYPY
AUTODÍLEN

Variabilita a komplexnost prací prová-

děných autoopraváři znamená nikdy 

nekončící investice do přístrojů a vy-

bavení, stejně jako do profesionálního 

školení. Avšak každý autoservis, od 

nejmenšího po největší servisní cent-

rum, musí být schopen pracovat se stej-

nou efektivitou a zaručit zákazníkům 

pokaždé rychlý servis. Proto vám spo-

lečnost Inter Cars nabízí tři různé verze 

diagnostických přístrojů TEXA AXONE, 

z nichž každá je navržena pro různý typ 

autoservisu. Tři různá řešení, která do-

volí automechanikům rychle a snadno 

vyřešit jakýkoli typ poruchy. Nejsou to 

pouze tři diagnostické nástroje, ale spí-

še tři kompletní a pružná řešení, která 

vyřeší problémy, jež se mohou vyskyt-

nout v autoservise každý den. 

AXONE Direct – přístroj připojený 
kabelem, připraven pro použití
TEXA navrhla praktické řešení typu 

„všechno v jednom”, které přináší spo-

lečně jednoduchost klasického přístro-

je připojeného kabelem a komplexnost 

moderního přenosného testovacího 

zařízení. 

AXONE Direct umí provádět veškeré 

autodiagnostické kontroly použitím 

standardních funkcí včetně software 

IDC3 Pocket. Všechno toto provádí bez 

požadavků na další přídavné moduly 

přímým připojením k diagnostické zá-

suvce vozidla. AXONE Direct se dodává 

kompletní s připojovacím kabelem, kte-

rý lze při použití speciálních adaptérů 

připojit ke každé značce a modelu jaké-

hokoli vozidla, ať je to osobní automo-

bil, dodávka, motocykl, skútr, čtyřkolka 

nebo sněžný skútr. Navíc je také AXONE 

Direct vybaven modulem Bluetooth, 

který lze použít v kombinaci s analyzá-

tory emisí OPABOX nebo GASBOX při 

rutinní údržbě nebo při certifi kaci pod-

le legislativy týkající se obrany proti 

znečistění ovzduší každé země.

AXONE Pad – ideální řešení pro mo-
derní autoservisy
Evoluce pracovních postupů ve velkých 

autoservisech zahrnuje eliminaci při-

pojení pomocí kabelů. AXONE Pad byl 

navržen jako reakce na tyto potřeby – je 

to přenosný, lehký a snadno použitelný 

přístroj s bezdrátovým připojením. 

AXONE Pad se používá v kombinaci 

s diagnostickým rozhraním, které je 

připojeno k diagnostické zásuvce vo-

zidla a přenáší veškerá data pomocí 

bezdrátového připojení Bluetooth. Lze 

ho také připojit k rozhraní NAVIGATOR 

TXT, TXC, TXB nebo TRIBOX stejně jako 

k zařízením pro analýzu emisí GASBOX 

Autopower a OPABOX Autopower ve 

spojení se zařízeními pro testování 

rychlosti RC2 nebo RC3. Díky jedinému 

integrovanému operačnímu systému 

může operátor využívat všechna za-

řízení pro zobrazení a zpracování dat 

se stejným přístrojem. Automechanik 

tak může pracovat kolem vozidla zcela 

svobodně; jestliže například kontroluje 

činnost modulu zadních světel, jedno-

duše přejde za vozidlo a světla aktivuje 

přímo použitím AXONE Pad. Při použití 

přístrojů připojených kabelem tato jed-

noduchá činnost obvykle vyžadovala 

dva automechaniky.

AXONE Palmtop – kapesní zařízení, 
které obsáhne celou autodílnu
Jak pro nejstrukturovanější autoservisy 

tak pro automechaniky, kteří rádi pou-

žívají nejmodernější přenosná řešení, 

jako jsou kapesní PC a mobilní telefony, 

vyvinula TEXA kompletní a výkonný pří-

stroj, který má kompaktní design.

AXONE Palmtop obsahuje stejné funk-

ce jako AXONE Pad. Má však menší ob-

razovku a je lehčí, což znamená, že lze 

zařízení přenášet v kapse a je vždy po 

ruce, když je zapotřebí. Jeho praktičnost 

a fl exibilita ho předurčuje k tomu, že ho 

může používat jako osobní přístroj kaž-

dý automechanik v autoservisu. Tímto 

způsobem může automechanik řídit 

proces opravy vozidla a udržovat kom-

pletní zákaznický soubor, který je inte-

grován do systému obchodního mana-

gementu autoservisu. AXONE Palmtop 

reprezentuje nejmodernější krok na 

cestě evoluce, který vedl TEXA k vývo-

ji menších přístrojů vysoké technické 

úrovně, které usnadňují práci autome-

chaniků. Unikátní zařízení, které řídí 

veškerá rozhraní přístrojů TEXA v au-

toservisu a poskytuje nejvyšší úroveň 

efektivity práce a servisu.
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Súprava - vyvažovačka  B212 NANO a prezúvačka RKE 1412 - plnohodnotná súprava vhodná 
na štart pneuservisu. 
 
Vyvažovačka B212 NANO 
je riadená 16-bitovým procesorom, čo zaručuje jej vysokú presnosť a rýchlosť vyvažovania. Kontrolný 3D pa-
nel má intuitívne ovládanie zaručujúce rýchly prístup ku všetkým funkciám. 

Hlavné funkcie: Alu programy-autokalibrácia-autodiagnostika-pamäť nastavení 2 diskov program 
pre motocykle-SPLIT-AFC-MARS- VQI systém s 3 senzormi pre vysokú presnosť vyváženia-IFS systém 
pre maximálne presné centrovanie 

Technické údaje: 
Napájanie:  220V 50-Hz 1Ph
Rýchlosť pri vyvažovaní:  98 RPM
Priemer ráfi kov:  8“ (200 mm) - 26“ (650 mm)
Šírka ráfi kov:  max 16“ (415mm)
Váha kolesa:  max 75 Kg
Rýchlosť vyvažovania 4-15s
Presnosť:  1g 

Vyzúvačka RKE 1412  
je poloautomatická vyzúvačka pre osobné, ľahké úžitkové automobily a motocyklové kolesá s ráfi kmi od 
10“ do 20“. Vyzúvačka je spoľahlivým zariadením s robustnou konštrukciou a nízkymi nákladmi na prevádz-
ku. Vyzúvačka je vybavená robustným 20“ autocentrovacím otočným stolom, s 10 mm hrúbkou a dvoma 
valcami pre uzamknutie. Otočný stôl môže byť nasadený pre disky do 20“. 

Technické údaje: 
Napájanie: 220/380V 50-60 Hz 3Ph, 220V 50-60 Hz 1Ph
Max. priemer kolesa: 39“ 1000mm
Max. šírka kolesa:  12,5“ (320mm)
Vyzúvacia sila pri 10 Bar 2800Kg
Pracovný tlak: 8-10 Bar
Rozsah vnútorného uchytenia: 12“ - 20“
Rozsah vonkajšieho uchytenia: 10“-18“

Súprava - vyvažovačka  B441 TILT  a prezúvačka RASE 2031 – súprava spĺňa najvyššie nároky 
na vybavenie pneuservisov.

Vyvažovačka B441 TILT 
Systém sklápania umožňuje centrovať kolesá v horizontálnej polohe, takže centrovanie je vždy bezchyb-
né a vyžaduje si menej pozornosti a námahy. Je riadená 16-bitovým procesorom, čo zaručuje jej vysokú 
presnosť a rýchlosť vyvažovania. Kontrolný 3D panel má intuitívne ovládanie zaručujúce rýchly prístup ku 
všetkým funkciám. 

Hlavné funkcie: ALU-ALU SE-autokalibrácia-autodiagnostika-pamäť nastavení 2 diskov program 
pre motocykle-SPLIT-AFC-MARS- VQI systém s 3 senzormi pre vysokú presnosť vyváženia-IFS systém 
pre maximálne presné centrovanie.

Technické údaje: 
Napájanie: 220V 50-60Hz 1Ph
Rýchlosť pri vyvažovaní: 98 RPM
Priemer ráfi kov: 8“ (200 mm) - 26“ (650 mm)
Šírka kolesa: max 16“ (415 mm)
Váha kolesa: max 90 Kg
Rýchlosť vyvažovania 4-15s
Presnosť: 1g
 
Vyzúvačka RASE 2031 
je automatická vyzúvačka pre osobné, ľahké úžitkové automobily a motocyklové kolesá s ráfi kmi od 10“ do 
20“. Pneumatický ovládací systém pre zdvíhanie/spúšťanie a uzamknutie ramena. Rameno je pneumaticky 
uzamknuté vo vertikálnom a horizontálnom smere. Vzdialenosť (výška a priemer) a odstup nástroja od rá-
fi ka je automatická. Otočný stôl je dimenzovaný pre uchytenie ráfi kov max. vo vnútri do 24“, vonku do 26“. 
Vyzúvačka je vybavená 2-rýchlostným motorom (v 3-fázovej verzii) a dvojsmerným rotačným systémom pre 
zvýšenie efektivity práce operátora. Hlava ramena je špeciálne vyvinutá pre prácu s pneumatikami nízkych 
profi lov. Nový typ hlavy ramena je vybavený špeciálnou tefl onovou vložkou pre ochranu zliatinových diskov. 

Technické údaje: 
Napájanie: 220/380V 50-60 Hz 3Ph, 220V 50-60 Hz 1Ph
Max. priemer kolesa: 47“ (1200mm)
Max. šírka kolesa:  16“ (406mm)
Vyzúvacia sila pri 10 Bar 3100 kg
Pneumatické klopenie ramena ovládané pedálom: Áno
Pneumatické uzamknutie hlavy ramena vo V aj H smere: Áno
Autoregulácia vzdialenosti medzi čeľusťou a ráfi kom: Áno
Otáčky stola:  6 a 12 ot./min pri 3-fáz.motore

Na týchto stránkach si Vám dovoľujeme predstaviť servisnú techniku renomovaných talianskych výrobcov, o ktorých sme rozšírili naše 

predajné portfólio. Vyznačuje sa inovatívnymi technickými riešeniami, špičkovým dizajnom a priaznivou cenou.

FASEP je poprednou spoločnosťou v oblasti zariadení do pneuservisov. V tomto závode sa vyvíjajú a vyrábajú 

geometrie, stroje pre vyvažovanie  a prezúvanie kolies. Firma FASEP bola založená v roku 1969. Dnes, po viac 

ako 30 rokoch, FASEP exportuje svoje výrobky do vyše 50 krajín po celom svete. Spoločnosť Fasep je od roku 2000 certifi kovaná na normu 

ISO 9001:2000 spoločnosťou BVQI.

Firma ZAVAGLI SANTI bola založená v roku 1962 s veľkou túžbou vyrábať kvalitné a inovatívne produkty, 

čo sa jej aj podarilo, a stala sa jedným z najvýznamnejších talianskych výrobcov elektromechanických 

a elektrohydraulických zdvihákov automobilov a ďalšieho vybavenia servisov.  Zdvíhacie zariadenia sa predávajú pod obchodným ozna-

čením EUROLIFT. V súčasnosti fi rma ZAVAGLI SANTI vyváža svoje výrobky do mnohých krajín celého sveta. Stále ostáva jej prioritou 

osobný vzťah so zákazníkmi, snaží sa o zavádzanie a používanie nových technológií, aby bola na trhu stále viac konkurencieschopná. 

 Výrobcom nožnicových zdvihákov je talianska spoločnosť HTC založená v roku 1989. V začiatkoch produkovala 

komponenty pre zdviháky. Po značných investíciách a jej ďalšom raste v roku 1996 HTC zakladá svoje nové sídlo 

a rozširuje svoj sortiment. V roku 2000 získava certifi kát ISO 9001:2000. Od roku 2005 ponúka zdviháky pod vlastnou 

značkou EFFEMME, ktoré sú zároveň certifi kované normami TÜV Rakúsko.

2-stĺpový zdvihák EUROLIFT Z61 

Obj. kód: ZAV EUROLIFT Z 61
Elektrohydraulický 2-stĺpový prejazdový zdvihák so základovým rámom
Nosnosť: 3200 kg
Doba zdvihu: 33s
Motor: 1,5 kW 220/380V
Elektrické, mechanické a hydraulické zabezpečenie
Teleskopické asymetrické ramená:
MOC s DPH:

nožnicový zdvihák ENERGY UP30-UP35 

Obj. kód:  EFF ENERGY UP30   (nosnosť 3t) 
                 EFF ENERGY UP35   (nosnosť 3,5t)
Bezpečný, robustný, nožnicový zdvihák
Čas zdvihu: 50s
Motor: 1,8 kW 220/380V
Max. prevádzkový tlak: 280 bar
Dvojitý synchronizovaný hydraulický systém
Zabezpečovací mechanizmus
Manuálne spustenie zdviháku
Kontrola nivelity plošín
MOC s DPH:

Geometria VCO-K VIDEOLOGIC CONCEPT 

Obj. kód: FAS VCO-K.WINTRAX.VAPE 
Databanka osobných, nákladných automobilov
Tlač výsledkov meraní, tlač z databanky údajov
Autokalibrácia, Autodiagnostika, Teória geometrie kolies
Presnosť meraní: 0,01° 0,1mm
Pásmo merania: WIN IRIS / WIN TRAX
MOC s DPH:
 

PROFESIONÁLNA GARÁŽOVÁ TECHNIKA 

PROFESIONÁLNA GARÁŽOVÁ TECHNIKA 

   „MadeMade inin ITALYITALY“
V NAŠEJ PONUKE! V NAŠEJ PONUKE! 

Obbj. kóód:: EFFFF ENERGYY UP330   (nnosnossť 3t)

OObjj. kóód: ZAVVV EURROLIIFT Z 61
ĺ

Obbj. kkód:: FASS VCOO-K.WWINTTRAX.VVAPE
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g Tuning motocyklů, aut a vůbec všeho, co 

se kdy nějakou samočinnou silou pohy-

bovalo, je stejně starý jako tyto vynálezy 

samy.

Kdo by taky nechtěl mít nějakého toho koně 

navíc a třeba lepší jízdní vlastnosti, než má 

Lojza odnaproti. Vzhledem k tomu, že se 

bavíme o motorkách, necháme tuning aut 

(naštěstí ☺) a povozů (kde se můžete stavět 

třeba na hlavu, ale do koně víc koní prostě 

nenacpete, o úpravě podvozku nemluvě) 

stranou. Stejně tak u nových „biků“ disponu-

jících v základu 180 koňmi na 180 kil, před-

nastavenými třemi palivovými mapami vstři-

kování a spoustou převzatých prvků z Moto 

GP toho už moc nenaděláte. Anebo i nadě-

láte, jak chcete. Ale šťourat další koně k těm 

sto osmdesáti sériovým? Ale proti gustu… 

(jasně, zapomněl jsem na racing samolep-

ky a proužky na kola – to je potom teprve 

pecka…☺). Někoho možná napadne, jestli 

má tedy vůbec cenu vrážet peníze do sta-

ré motorky a lovit koně, kde nejsou, když 

si může koupit mašinu novou a už řádně 

nadopovanou. To už nechám na každém je-

dinci. Je pravda, že tu investici při prodeji už 

vám nikdy nikdo nezaplatí a potenciální ku-

pec bude remcat, že to není originální stav. 

A ta laděná koncovka je tam stejně proto, že 

motorka šla minimálně třikrát panna-orel, 

že… Ale na druhou stranu… no ne?

Vezmeme to pěkně od začátku, pro 90 % 

motorkářů těch správných generací takové-

ho motocyklového Adama, tedy fi chtla, fe-

kála, pincka, či pinďoura. Jak chcete. Zatlačte 

slzu a vzpomeňte na svou první chloubu, 

upalující ulicí neuvěřitelnou padesátikilo-

metrovou rychlostí, doprovázenou veselým 

máváním pěstmi pohoršených sousedů. 

Vykuchaný výfuk, seřezané blatníky a rám 

převařený na to, po čem jste zrovna toužili, 

od endura až po chopper. Tak asi vypadaly 

začátky většiny z nás. Ti zdatnější se ještě 

chlubili vyleštěnými kanály a větší tryskou 

v karburátoru. Prostě se upravovalo, co bylo 

v našich silách a co jsme dokázali vyrobit. Po-

dobně, ale většinou už ne tak drasticky jsme 

se přes různé jawky a emzety pomalu dosta-

li do současnosti, tedy do doby motocyklů 

japonských, evropských a amerických. Pro 

„fajnšmekry“ samozřejmě i čínských.

Jako názorná pomůcka a i tak trochu příklad 

po pár úpravách nám poslouží Honda CBR 

600 F PC25 z roku 1994, takže už tak trochu 

youngtimer. A to hned z několika důvodů. 

Za prvé je to klasická motorka s prostorem 

na úpravy čehokoli, za druhé je „nesmrtel-

ná“ a za třetí, a to hlavně, je moje. Ještě pro 

upřesnění, je to poslední model označení F2 

vyráběného v letech 1991–1994. Původní 

udávaný výkon je 72 kw, tj. 98 koní, 62 Nm na 

185 kg. Ne že by prošla nějakou zásadní změ-

nou, jsou to jen drobnosti. Ale proč si je ne-

říct, někomu třeba jen pro malou inspiraci.

Začneme u toho základního, u motoru. Ten 

sám o sobě zůstal, jak ho pan Honda stvořil 

a dlouhá léta beze změn implantoval nejen 

do CBR. Aby se mu lépe dýchalo, dostal do 

airboxu propustnější KN fi ltr, trysky v karbu-

rátorech se zvětšily a zplodiny rozhodně ne-

plnící EURO blbiny odchází laděnou koncov-

kou vstříc ozónové díře. Svody jsou původní. 

Po doladění na brzdě tahle změna udělala 

celkem obstojných 102 koní na kole. Další 

úpravy co se týče ovladatelnosti a funkčnosti 

se dotkly brzd a podvozku. Původní gumové 

brzdové hadice nahradily opletené Lucasy, 

vedené ke každému z obou kotoučů rovnou 

z nádobky bez rozbočovače. Opletená ha-

dice je i s novou nádobkou na zadním kole, 

ale spíš pro vizuální efekt než potřebu. Po 

laborování s podvozkem zůstal předek beze 

změn. Zadní tlumící a pružící jednotka vyváz-

la také bez ztráty kytičky, jen přepákování je 

doplněno kitem na zvýšení o cca 25–30 mm 

a tím pádem rychlejším „skládáním“ do zatá-

ček. U rozhodování, zda nový lak či ne, děkuji 

té milé paní, co si mě nevšimla na křižovatce. 

Takže nový lak ano, plus něco nových kapot. 

Kryty řetězu, pojistek, uložení kyvky a boční 

okna v kapotách jsou z karbonu, následovat 

je bude přední blatník a ještě pár drobností. 

Přepákování stupaček je vyleštěno do chro-

mového lesku a původní stupačky ustoupily 

hliníkovým. Drobnosti, jako blinkry, závaží 

a další maličkosti nestojí za řeč. Samozřejmě 

můžete jít mnohem víc do hloubky. Kapoty 

komplet z karbonu, nebo alespoň laminátu, 

radiální brzdiče, „zubaté“ kotouče, kované 

písty… možností jak utratit „pár stokorun“ je 

mnoho.

Prostor na úpravy je prakticky nekonečný 

a záleží, kdo se do toho jak pustí a kolik bude 

investovat. Visící otazník, jestli se to vyplatí 

nebo ne, nechám na vás. Pokud máte mo-

torku na jednu sezonu, tak asi ne, jestli si ji 

naopak chcete chvíli nechat a trochu si ji 

posvojit, tak ano.                    

                    

Miloslav Hodek
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� 12.000 součástek pro více než 
4.000 japonských a korejských aut

� přes 20 let zkušeností a s 
připravenou koncepcí, která 
hledí do budoucna

� náhradní díly v originální 
kvalitě nebo v kvalitě rovné 
originálním dílům

Naše nabídka náhradních
dílu ja vhodná pro všechny
Japonce a Korejce!

˚
Sklápěcí návěsy Inter Cars
Společnost Inter Cars S.A. mohla na počátku roku 2009 konstatovat, že konečná bilance týkající se produkce návěsů, přívěsů a sklopných 

nástaveb za rok 2008 je pro ni velmi pozitivní. Z výrobního závodu v polském Sieradzu vyjelo ke svým majitelům celkem 1 470 nových 

vozidel. Největší podíl na tomto nemalém množství zaujímají sklápěcí návěsy určené zejména pro přepravu sypkých hmot, agroproduktů 

apod. Právě sklápěcí návěsy jsou prostřednictvím společnosti Inter Cars Česká republika, s. r. o., nabízeny i zákazníkům na území celé České 

republiky.

Závěr roku 2008 se v nabídce návěsů společnosti Inter Cars ČR nesl ve znamení technických inovací a novinek. Za zmínku stojí například 

zavedení rámu z hliníkových profi lů do sériové výroby pro všechny druhy sklápěcích návěsů a také uvedení nového typu sklápěcího návěsu 

s půlkruhovým průřezem nástavby, tzv. „half-pipe“, o objemu 22-32 m3 na český trh. Jak je dnes již všeobecně známo, materiály z prvku pod 

chemickým označením Al (hliník) se v hojné míře běžně využívají zejména v leteckém průmyslu, na železnici při konstruování superrychlých 

vlaků nebo k výrobě komponentů luxusních a drahých vozidel. Společnost Inter Cars se rozhodla jít cestou ještě širšího využití kladných 

vlastností tohoto materiálu i ve prospěch svých zákazníků.

V zájmu našich zákazníků, ale i dalších účastníků silničního provozu bude společnost Inter Cars i v roce 2009 nadále uplatňovat politiku 

zachování a rozvoje trvale vysoké kvality svých výrobků především s ohledem na bezpečnost. Jako příklad můžeme zmínit montáž nového 

modelu pneumatik Continental HTR1 nebo další exkluzivní zařízení Hella Easy-Conne II. generace.

Jak již bylo v tomto článku uvedeno, v závěru roku 2008 byla ve výrobním závodě spuštěna pro-

dukce sklápěcích návěsů s podvozkovými rámy na bázi hliníku. Testovací návěsy s hliníkovými rámy 

byly důkladně prověřovány v průběhu celého minulého roku a v podmínkách každodenního těžkého 

provozu obstály veškeré použité části na 100 %. Při výrobě hliníkových rámů jako celku je využívá-

no vysoce kvalitních prvků německé společnosti Hydro-Gerätebau GmbH & Co. KG a nizozemské 

společnosti Garfi eld Aluminium BV. Některé profi ly jsou patentovány a vyráběny výhradně jen pro 

společnost Inter Cars. Současná celosvětová hospodářská krize je hnací silou a důvodem moti-

vace našich zákazníků k tomu, aby své dostupné přepravní kapacity využívali maximálně možným 

způsobem, a to včetně eventuální úspory pohonných hmot. To předpokládá mimo jiné také redukci 

pohotovostních hmotností jednotlivých částí soupravy. Technická specifi kace sklápěcího návěsu 

s hliníkovým rámem, koncipovaná speciálně pro podmínky a požadavky zákazníků v ČR, tak umožňu-

je v kombinaci zatížení 9 000 kg na jednotlivé nápravy fi rmy Daimler-Chrysler, zatížení 11 000 kg na 

královský čep a s celkovou pohotovostní hmotností návěsu 38 000 kg realizovat užitečné zatížení 

návěsu nákladem až okolo 32 000 kg.

Využívání značkových komponent té nejvyšší kvality má při zachování příznivé ceny nesporný vliv na 

uplatnění sklápěcích návěsů Inter Cars na trzích v celé Evropě, Českou republiku z toho nevyjímaje. 

Komponenty použité při výrobě návěsů Inter Cars se nemusí obávat ani častého přetěžování, ani 

jízdy non-stop při maximálním zatížení nebo stále neuspokojivého stavu našich komunikací. S vý-

razným přispěním tlumičů SACHS, vzduchových měchů CONTITECH nebo sestav náprav Daimler

–Chrysler snášejí návěsy značky Inter Cars realitu českých přepravních podmínek bez vážnějších 

následků.

Na celý návěs (mimo opotřebitelné součásti – brzdové obložení, kotouče) poskytuje společnost 

Inter Cars standardní záruku v délce 24 měsíců. Za zcela ojedinělou nabídku služeb pro naše zá-

kazníky lze považovat možnost sjednání zpoplatněné prodloužené záruky v délce 36 měsíců na celý 

návěs, a to i včetně brzdového obložení a kotoučů. Z této záruky jsou vyjmuty pouze pneumatiky 

a žárovky zadních svítilen.
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V produktovom portfóliu fi rmy Inter Cars 

nájdete širokú ponuku spojkových dielov 

a spojkových komponentov od výrob-

cov so zameraním prevažne na japonské 

a kórejské automobily ako Aisin, Exedy, 

Jakoparts a NKK alebo od výrobcov so 

zameraním prevažne na európsky trh ako 

LuK, Sachs a Valeo. V našej ponuke ná-

jdete taktiež privátne značky fi rmy Inter 

Cars, 4max, JC Auto a JC Premium. Dnes 

sa v produktovom tipe zameriame na eu-

rópsky trh a predstavíme Vám silnú trojku 

výrobcov spojok. Každá z nich má svoje 

zastúpenie v ponuke INTER CARS!

LUK
Spoločnosť LuK GmbH & Co. oHG ( „Lamel-

len-und Kupplungsbau“ alebo „Výrobca la-

miel a spojok) začala svoju činnosť v Bühli 

pred 40 rokmi. Na automobilový trh uvied-

la spojku s tanierovou pružinou, ktorá bola 

v tom čase prevratnou inováciou. Spoloč-

nosť sa aj naďalej orientuje na nové techno-

lógie a od svojho vzniku prišla na trh s nie-

koľkými novinkami nielen v oblasti spojok.  

Medzi najvýznamnejšie patrí samonasta-

viteľná spojka SAC (Self Adjusting Clutch), 

ktorá zabezpečuje rovnakú ovládaciu silu 

počas celej životnosti spojky. Prvýkrát ju po-

užili automobilky Toyota a Ford a dnes tvoria 

SAC spojky už vyše 70 % celkovej produkcie 

spojok LuK. 

Na dnešnom trhu spojkových komponentov 

musia spojky spĺňať niekoľko požiadaviek, 

ktoré majú zásadný vplyv na pohodlie vo vo-

zidle. Platí to pre predvolené funkcie rýchle-

ho meniaceho prevodu, tlmenie vibrácií 

a potlačenie hluku. Spojky LUK sa vyznačujú 

vynikajúcim výkonom v širokom rozsahu 

otáčok, vysoko efektívnym prenosom, štíh-

lou líniou v rozmeroch, zabezpečením proti 

spätnému rázu a dlhou životnosťou. Hlavní 

výrobcovia úžitkových vozidiel  sa môžu 

spoľahnúť na vysokú kvalitu a inovácie spo-

ločnosti LUK v oblasti 

týkajúcej sa výroby spo-

jok. Zaisťujú bezpečnosť 

a spoľahlivosť, ktoré sú 

potrebné hlavne pri 

dlhých cestách a trans-

portoch (nákladná do-

prava, autobusy). Spojky 

ponúkané spoločnos-

ťou Luk Aftermarket 

Service sú dostupné 

všetkým výrobcom po 

celom svete. 

To, že vo fi rme LuK ne-

zanedbávajú ďalší vý-

voj, potvrdzuje aj sku-

točnosť, že na centrále 

spoločnosti pracuje vo 

výskume viac ako 700 

ľudí. Celosvetovo má 

LuK vyše 8 000 zamest-

nancov v 6 výrobných 

závodoch. Spojky LuK sú vďaka svojej kva-

lite montované do prvovýbavy a získavajú 

množstvo ocenení od jednotlivých automo-

biliek. 

VALEO
Jedno z troch áut v Európe je vybavené 

spojkou od Valeo. Dnes tvorí ponuku viac 

ako 1100 položiek kompletných sád a 700 

položiek spojkových dielov. Táto ponuka sa 

nepretržite rozširuje a rastie jej ponukový 

rozsah pre osobné autá, ľahké úžitkové vo-

zidlá, nákladné vozidlá i poľnohospodárske 

traktory. Spojky Valeo sú vyrábané v 12-tich 

výrobných závodoch, na 4 kontinentoch 

a distribuované do 80 krajín sveta. Kľúčové 

výhody hovoriace pre Valeo: - široký rozsah 

pokrývajúci 98% európskeho vozového 

parku - vysoko kvalitné diely vychádzajúce 

z technológií vyvinutých pre OE trh a do-

stupné pre trh s náhradnými dielmi - naj-

novšie technológie: radiálny dvojhmotný 

zotrvačník, fl exibilný zotrvačník, 3-dielna 

sada vrátane centrálneho hydraulického vy-

pínacieho ložiska, 4-dielna sada s pevným 

zotrvačníkom, samonastavovacia spojka.

SACHS
História fi rmy Sachs začala pred viac ako sto 

rokmi a zanedlho po svojom založení sa fi r-

ma začala zaoberať výrobou komponentov 

pre motorové vozidlá. Jednalo sa hlavne 

o spojky a tlmiče. V tomto obore počas svo-

jej existencie dosiahla fi rma značných úspe-

chov a je možné povedať, že ich dosahuje 

dodnes. K úspechom možno určite pripočí-

tať i účasť v pretekoch 

Formuly 1 (BMW Sau-

ber F1 Team), 24 La 

Mans, Porsche Cup, 

Ford Martini Team

a ďalšie. Firma vyrába 

a dodáva komponen-

ty i pre výrobu vozi-

diel, ktoré stretávame denne na ces-

tách, a tiež ponúka aj komponenty

na trhu s náhradnými dielmi. Jedná sa 

o výrobky s vysokou kvalitou, ktoré sú projek-

tované, skúšané a následne vyrábané s naj-

vyššou možnou pedantnosťou. Firma Sachs 

disponuje vývojovým a skúšobným centrom, 

ktoré vďaka svojej kvalite využívajú i mnohé 

závodné tímy a je v súčasnosti jediným vý-

robcom tlmičov a spojok, ktorý týmto cent-

rom disponuje. Počas svojej existencie sa fi r-

ma Sachs rozrástla prakticky do celého sveta 

a dostala sa na predné pozície pomyselného 

rebríčka medzi ostatnými výrobcami.

Produkty SACHS v nových modeloch áut: 

Nový Golf šiestej generácie má vo svojom 

vnútri spojku a dvojhmotný zotrvačník od 

Sachs, tiež nová Ibiza a aj Opel Insignia!

4max
Stále častejšie rolu garanta kvality ponúka-

ných produktov berie na seba známa distri-

bučná fi rma. Pevná pozícia Inter Cars na stre-

doeurópskom trhu a zároveň mnohoročné 

skúsenosti na trhu dovolili fi rme realizovať 

ideu o vytvorení vlastnej obchodnej značky 

pre náhradne diely pod názvom 4max. Do-

dávateľmi, ktorí vyrábajú výrobky 4max, sú 

výrobcovia, s ktorými spolupracujeme už veľa 

rokov. Všetci dodávatelia sú vlastníkmi vhod-

ných certifi kátov kvality a zároveň aj dodáva-

teľmi do prvovýroby mnohých európskych, 

amerických a ázijských značiek. Pod touto 

značkou nájdete v našej ponuke spojkové 

sady alebo spojkové diely, a to viac ako 350 

referencií pod označením 4max Profi line.

Silná trojkombinácia  - Silná trojkombinácia  - LUKLUK, , SACHSSACHS, , VALEOVALEO  

VALEO

MOC

s DPH

MOC

s DPH SACHS

MOC

s DPH

MOC

s DPH LUK

MOC

s DPH

MOC

s DPH

EUR SK EUR SK EUR SK

VW/Audi 1.9TDi VAL826475 310,59 9356,83 3 000 846 101 442,4063 13327,93

Peugeot/Citroen 2.0 HDi VAL826033 232,05 6990,74 3 000 859 501 236,453 7123,38 623 3043 00 185,64 5592,59

Peugeot/Citroen 1.4i VAL801411 129,71 3907,64 3 000 556 101 117,929 3552,73 618 1149 00 90,916 2738,94

Fiat GrandePunto VAL826696 203,49 6130,34

Ford Mondeo III 2.0 TDCi VAL826647 366,52 11041,78 3 000 951 234 349,027 10514,79 624 3136 09 290,36 8747,39

Opel Corsa G 1.2 VAL826218 149,94 4517,09 3 000 838 601 222,3634 6698,92 619 2395 09 154,7 4660,49

Peugeot 407 1.8i VAL826022 228,48 6883,19 3 000 859 501 236,453 7123,38 623 3043 00 185,64 5592,59

Renault Megane II 1.5 dCi VAL826553 213,01 6417,14 3 000 951 295 325,7625 9813,92

Renault Master II 2.5D VAL821216 304,64 9177,58 3 400 126 001 420,4508 12666,50 624 3090 00 343,91 10360,63

Volvo XC70 Cross C. VAL826505 346,29 10432,33

Škoda Fabia 1,4i 16V VAL826339 177,31 5341,64 3 000 951 703 381,5735 11495,28 620 3054 00 153,51 4624,64

Renault Laguna 2.0 VAL801985 199,92 6022,79 3 000 951 204 262,1689 7898,10 622 2281 00 161,84 4875,59

Alfa Romeo 156 2.0i VAL821357 258,23 7779,44 3 000 951 278 353,2515 10642,05

Alfa Romeo 147 1.9JTD VAL821324 298,69 8998,33 3 000 853 501 484,1634 14585,91 624 3144 00 267,75 8066,24

Daewoo Nexia 1.5 VAL821099  145,18 4373,69 3 000 176 001 260,9432 7861,17 622 1224 00 147,56 4445,39

Boxter/Jumper 2.5D VAL801688 261,8 7886,99 3 000 741 001 411,0498 12383,29 624 1932 00 264,18 7958,69

VW Golf III 1.8i VAL801437 127,33 3835,94 3 000 082 005 169,1823 5096,79 621 1331 09 117,215 3531,22

Ford Fiesta 1.1-1.3  VAL821500 185,64 5592,59 3 000 823 802 260,7409 7855,08 619 2370 00 192,78 5807,69

Medzinárodný seriál pretekov automobi-

lov do vrchu KW Berg Trophy má za sebou 

3 úspešné sezóny. Výsledkom starostlivej 

prípravy jednotlivých pretekov zo strany 

promotéra a organizátorov došlo k vytvo-

reniu spolupráce s MČR (Majtrovstvá Českej 

Republiky)  a PAV (Majstrovstvá Slovenskej 

Republiky). Toto spojenie malo za následok 

zmenu statusu pretekov a zmenu názvu na 

Majstrovstvá Strednej Európy v pretekoch 

do vrchu. Pri prvom pohľade do kalendára, 

ktorý obsahuje 13 víkendových pretekov, je 

každému s 351 jazdcov prihlásených do se-

riálu jasné, že titul Majstra Strednej Európy 

bude viac ako zaslúžený. 

K tradičným perlám seriálu budú aj tento rok 

patriť preteky na slovenských kopcoch, kde 

k dobre známym tratiam v Čiernom Balogu, 

Ostrej Lúke, Jankovom Vŕšku a Pezinská Baba 

pribudne pre všetkých nová a neznáma trať 

na Kysuciach v Novej Bystrici.

Jedným zo slovenských teamov, ktorý sa zú-

častní seriálu, je bratislavský Car Zone Racing 

Team. Do bojov o majstrovské body zasiah-

nu členovia teamu Roland Sikhart na Suzuki 

Swift v triede S1600, Miki Čambal na Citroë-

ne Saxo VTS a Braňo Bučko tiež na Citroëne 

Saxo VTS, obaja v triede E1 1600. Starostlivá 

príprava áut počas zimy si vyžiadala množ-

stvo času, fi nančných prostriedkov a pocho-

penia zo strany rodinných príslušníkov. Test 

ich trpezlivosti bude prebiehať počas celej 

náročnej sezóny.

Podpora generálneho partnera teamu 

spoločnosti Inter Cars Slovenská Republika 

s.r.o. nás zaväzuje podávať maximálne vý-

kony na trati, ale aj v príprave na jednotlivé 

preteky, keďže sezóna bude ťažká nielen 

pre pretekárov, ale aj pre techniku. Pred 

prvými pretekmi v Násedloviciach 18. - 19. 

apríla 2009 team absolvuje sériu testovaní 

na okruhoch, ktoré veľa napovedia o reál-

nosti našich cieľov. Viac informácií o teame 

a pretekoch nájdete na webových strán-

kach: www.car-zone.sk, ofi ciálnej stránke 

Berg Trophy www.berg-trophy.cz,

a na www.autofan.sk. 

C
ar Z

o
n

e R
acin

g
 Team

C
ar Z

o
n

e
 R

acin
g

 Team

1351

apríl
2009 Informácie pre vás

50

srpen
2008

apríl
2009Predajný tip



AMS Test - BMW

Delphi - Bezpečnost je zásadou Výkon je vášní

AMS testy, provedené mezinárodní testovací laboratoří, potvrdily výtečné 

zastavovací schopnosti brzdových destiček Delphi. Tyto laboratorní testy jsou 

prováděny za extrémních podmínek a do krajnosti. Je nepravděpodobné, 

že by podobným silám byly destičky vystaveny za běžných podmínek v 

normálním provozu.

Brzdná dráha je měřena za pomocí AMS testu provedeného na dynamometru. 

Výsledkem je průměr 10 zastavení z rychlosti 110 Km/h na 4,8 Km/h s 15s 

intervaly mezi zastaveními. Během testů dosahují teploty na styčných plochách 

až 600 stupňů. Výsledek z prvního cyklu AMS testu může být použit k určení 

průměrné brzdné dráhy během testu

Výsledky znázorněné v tabulce ukazují průměrnou brzdnou dráhu (v 

metrech) brzdových destiček Delphi, OES a srovnatelných výrobků 

největších konkurentů

Brzdná dráha

Nikdy nevíte, kdy 

nastane krizová 

situace, ve které 

budete vaše brzdy 

potřebovat. A 

až taková situace 

nastane, chcete si být 

jisti, že vás nezklamou 

v nejméně vhodný 

okamžik. To je důvod, proč 

podrobujeme brzdové destičky Delphi 

sérii nejnáročnějších testů, které jsou 

navrženy tak, aby překračovaly rámec potřeb při běžném řízení. Při 

testování našich destiček simulujeme nejrůznější jízdní podmínky, 

což znamená, že se na brzdové destičky Delphi můžete spolehnout.

65

BMW - průměrná brzdná dráha

Uražená vzdálenost (v metrech)

Konkurent 1

Konkurent 2

Konkurent 3

Konkurent 4

Delphi

OES - originální 
příslušenství

30 35 40 45 50 55 60

Výfuky

kvalita v sortimente Inter Cars

Najznámejší prípad vnútornej korózie vzniká pokiaľ je povrch diaľnic upravovaný soľou. Tá potom pôsobí ako na trúbku výfuku, tak na 

steny tela výfuku. Neustále opakovanie tohto javu má za následok koróziu. U výrobkov BOSAL je tento problém vyriešený vďaka pou-

žitej aluminizovanej oceli pri výrobe výfukových systémov. Vďaka tomu preukazujú tieto produkty veľkú odolnosť. 

Ďalším významným škodlivým faktorom je vnútorná korózia. Pri naštartovaní vychladnutého motora dôjde k zahriatiu chladného tlmi-

ča a vo vnútri výfuku vznikne približne 0,5 l kondenzátu. V závislosti na jej dobe sa väčšina kondenzátu počas jazdy vyparí, nikdy však 

kompletne. Zostávajúci kondenzát má veľmi nízku hodnotu pH, čo je známkou vysokého obsahu kyseliny. Táto kyselina postupne 

spôsobuje koróziu výfuku z vnútornej strany a skracuje tak jeho životnosť. 

Vnútorná korózia rovnako znižuje výkon motoru vozidla. Optimálny je taký stav, kedy plyny prechádzajú výfukom 

hladko a neprerušovane. V okamihu, kedy vnútro výfuku začne hrdzavieť, priechod plynov začne byť prerušovaný 

a následkom toho dôjde k zníženiu výkonu motora spôsobeného zvýšeným 

spätným tlakom. S cieľom odstrániť tieto negatívne efekty sú v produktoch 

BOSAL do všetkých zadných tlmičov aplikované odvodňovacie otvory. Ten-

to 3mm otvor v spodnej časti konca tlmiča umožňuje únik kondenzátu z 

výfuku a zabraňuje tak šíreniu korózie.

Kombináciou materiálu najvyššej kvality a nového odvodňovacieho otvoru bude 

dosiahnuté predĺženie životnosti výfukov BOSAL a vďaka ich aplikácii dosiahnete ešte 

vyššiu spokojnosť u svojich zákazníkov.

 

Spoločnosť INTER CARS ponúka široký 

sortiment produktov BOSAL zahŕňajúc

ako systémy výfukov, tak aj ďalšie 

zaujímavé položky:

�  Tlmiče výfukov  

�  Výfukové trubky (predné, stredové, koncové)

�  Montážny materiál

�  Spony 

�  Trubkové redukcie, predĺženia, ohyby

�  Dieselové fi ltre pevných častíc

�  Katalyzátory

�  Univerzálne lambda sondy

�  Ťažné zariadenia Ecofi t  

�  Ťažné zariadenia snímateľné

�  Ťažné zariadenia maticové prevedenie

�  Ťažné zariadenia – elektroinštalácie

�  Elektroinštalačné sady

u vysokého obsahu kyseliny. Táto kyselina postupne 

tav, kedy plyny prechádzajú výfukom

chod plynov začne byť prerušovaný 

bude

nete ešte 

Objednací
číslo

Popis Použití
MOC 
v EUR

MOC v SK

BOS265-459
Spojovací trubka vý-
fukového systému

Univerzál (Škoda, VW, Audi,Seat) 11,46 345,24

BOS265-129
Spojovací trubka vý-
fukového systému

Univerzál (Škoda, VW, Audi,Seat) 12,60 379,59

BOS282-755 Výfuk - střední část
Škoda Favorit 1.3, 1.3i, r.v. 91-96; For-
man 1.3, 1.3i, r.v. 92-96; Felicia 1.3, 1.3i, 
r.v. 94-98 

33,53 1010,12

BOS281-097 Výfuk - zadní část Škoda Felicia 1.3,1.3i, r.výr. 94-01 32,75 986,63

BOS220-649 Výfuk - zadní část Škoda Favorit 1.3, r.výr. 89-92 32,75 986,63

BOS220-651 Výfuk - zadní část
Škoda Favorit 1.3i, r.výr. 93-96; Felicia 
1.3, 1.3i, r.výr. 94-01

37,54 1130,93

BOS265-125
Spojovací trubka vý-
fukového systému

Univerzál (Škoda, VW,Seat) 10,27 309,39

BOS282-651 Tlumič výfuku
Škoda Favorit, Forman 1.3 r.výr. 89-92; 
Felicia 1.3, r.výr. 94-01

32,75 986,63

BOS282-763 Tlumič výfuku Škoda Felicia 1.3i, r.výr. 98-01 33,53 1010,12

Uvedené ceny sú maloobchodé v EUR a SK s DPH. Zmena cien vyhradená.
Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 SK

apríl
2009 Predajný tip
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SPOJKY LUK – VÝHODY NA PRVNÍ POHLED! 
Na českém trhu běžná Škoda Octavia je při pohledu do katalogu spojek LuK high tech automobilem vybaveným nejmodernějšími spojkovými techno-
logiemi. LuK RepSet, RepSet Pro, SAC spojka, ZMS, DFC, CSC  

LuK e OE dodavatel pro: Audi, Alfa Ro-
meo, BMW, Citroën, Daimler Chrysler, 
Fiat, Ford, Chevrolet, Honda, Hyundai, 
Mazda, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peu-
geot, Porsche, Renault, Seat, Škoda, 
Toyota, Volkswagen, Volvo.

Vypínací systémy spojky
Centrální vypínací ložiska CSC 
V hydraulických centrálních vypína-
cích systémech (CSC – Concentric 
Slave Cylinder) jsou integrovány různé 
funkce do kompaktní jednotky, která se 
jednoduše namontuje na převodov-
ku. Aby se efektivně zvýšila integrace 
funkcí centrálního vypínacího ložiska 
(odvzdušnění, tlumení vibrací), využí-
vá LuK důsledně výhody, které nabízí 
speciální plasty. Pro minimalizaci tření 
pedálových sil bylo vyvinuto speciální 
mazivo s konstantními vlastnostmi pro 
dobu životnosti produktu. 
Výměnu centrálního vypínacího ložiska 
doporučujeme při výměně spojky, pro-
to Schaeffl er Automotive Aftermarket 
oHG nabízí spojkovou sadu RepSet 
Pro, která obsahuje centrální vypínací 
ložisko. V nabídce LuK jsou rovněž 
další komponenty vypínacího systému: 
Vypínací a pracovní válec spojky, vede-
ní hydraliky, PTL ventil a antivibrační 
jednotky.

Dvouhmotový setrvačník LuK 
a DFC spojka
250 referencí v nabídce LuK
Vývoj v osmdesátých letech se zaměřil 
na zvýšení efektivity vozidel, optimali-
zaci hmotnosti, snížení tření v celém 
hnacím systému. Současně ale stoupa-
ly také točivé momenty motorů - zvláště 
vznětových. Tyto trendy však s sebou 
přinášely i značné nevýhody: Snížené 
tření v kombinaci s nárůstem nerov-
noměrnosti otáčení motoru zvyšovalo 
vibrace a hluky převodovky. Zvláště 
výkonné vznětové motory budily torzní 
kmitání, vytvářející drnčení karosérie. 
Oba druhy hluků byly pro řidiče velmi 
nepříjemné – bylo nutné nalézt řešení 
pro izolaci těchto vibrací. LuK nahradil 
konvenční setrvačník umístěný mezi 
motorem a převodovkou za jednotku 
sestávající ze dvou hmot: zrodil se 
dvouhmotový setrvačník. Obě odděle-
né hmoty jsou vzájemně spojeny sys-
témem pružinových tlumičů. Vibrace 
motoru jsou účinně odtlumeny a tím je 
zaručen jízdního komfort. Dvouhmoto-
vý setrvačník dále umožňuje komfortní 
jízdu za nízkých otáček, které snižují 
spotřebu pohonných hmot a emise 
CO2.
Dalším vývojem dvouhmotového setr-
vačníku je tzv. kompaktní setrvačníková 
spojka DFC (damped fl ywheel clutch), 
která je kompaktní jednotkou, složenou 
z ZMS, spojkové lamely a SAC spojky. 
LuK dnes nabízí 250 referencí dvou-
hmotových setrvačníků a DFC spojek.

LuK SAC spojka
Samonastavovací spojka SAC stan-
dardem v osobních automobilech 
a transportérech. 
Jako první výrobce spojky se LuK začal 
intenzivně zabývat kompenzací opotřebe-
ní spojkového systému a výsledkem byla 
v roce 1995 samonastavující se spojka 
SAC (Self Adjusting Clutch). SAC spoj-
ka aktivuje přes tzv. senzorovou pružinu 
vyrovnávací mechanismus, který umož-
ňuje dosažení minimální ovládací síly, 
která je po dobu životnosti spojky téměř 
konstantní. Životnost SAC dosahuje 1,5 
násobku konvenční spojky.
SAC spojka nepotřebuje údržbu a o slovo 
se hlásí až na konci své životnosti. Sku-
tečnost, že je ve vozidle namontována 
spojka SAC, zjistíte až při její výměně. 
Mnozí mechanici tak budou možná kon-
frontováni s dílem, který se od klasické 
konstrukce liší. Na první pohled přítom-
nost SAC prozradí malé pružiny, které na 
klasické spojce nenajdete. Jsou neklam-
ným důkazem, že jde o SAC. SAC spojka 
se vzhledem ke své konstrukci montuje 
za použití speciálního přípravku, který 
byl vyvinut ve spolupráci s výrobcem 
nářadí Klann. Přípravek je v nabídce 
speciálních přípravků LuK. 
Mimochodem – více, než 50 % spojek 
vyráběných v LuK jsou dnes SAC spoj-
ky.

LuK RepSet (Reparatur Set)
Výměna spojky patří ke standard-
ním servisním výkonům každé au-
todílny. 
K odborné opravě opotřebované spojky 
patří výměna spojkové lamely, přítlač-
ného kotouče a vypínacího ložiska. 
Tyto součástky obsahuje spojková sada 
RepSet a výměna sady zajiš uje bez-
chybnou funkci spojky. RepSet Pro ob-
sahuje navíc centrální vypínací ložisko. 
Nezanedbatelný je i ekonomický efekt a 
jistota funkčnosti navzájem odzkouše-
ných komponentů. Při opravě spojky 
doporučujeme i výměnu součástek, 
majících bezprostřední vliv na bez-
chybnou funkci spojky – vodicí pouzd-
ro, vodicí ložisko, spojková hydraulika. 
Tyto součástky nabízí LuK v katalogu 
jako servisní díly.

Výhody:
Nejširší sortiment na trhu
Vždy originální kvalita
Vzájemně odzkoušené komponenty
Sortiment servisních dílů

Výhody:
Špičkový ovládací komfort
Prodloužená životnost
Speciální přípravek pro montáž

Výhody:
Bezkonkurenčně nejširší sortiment
Originální kvalita
Know How

Výhody:
Nejširší sortiment
Originální kvalita 
Servisní díly

400 0035 10415 0113 10624 2450 09

400 0035 10415 0059 20624 3050 09

414 0024 10623 3094 00

400 0072 10
400 0035 10415 0250 10

Profesionální výměna spojky v OE kvalitě

V nabídce LuK je přes 250 typů dvouhmotových 

setrvačníků a DFC spojek, nově i sortiment 

hydraulických systémů spojek.

Pro profesionální opravu spojkového systému dnes 

již nestačí pouze klasická spojková sada LuK RepSet, 

která obsahuje přítlačný kotouč nebo SAC spojku, 

spojkovou lamelu, vypínací ložisko, případně sadu 

speciálních šroubů a příslušenství.

Výrobci automobilů a servisy po celém světě důvěřují 

špičkové kvalitě spojkových technologií LuK.

Vaše výhody
• nejširší sortiment spojkových dílů na trhu

• dvouhmotové setrvačníky ZMS a DFC spojky

• SAC spojky

• centrální vypínací ložiska

• spojkové hydraulické systémy

• speciální přípravky na SAC a ZMS/DFC

Technické informace zdarma na 

internetovém portálu RepXpert

www.repxpert.cz 

Technická infolinka LuK: +420 602 240 554

Dvouhmotový setrvačník 
ZMS a DFC spojka

Sada RepSetPro

Hydraulické systémy

LuK INA FAG Products Services News

S e r v i c e .  P o w e r .  P a r t n e r s h i p . S c h a e f f l e r  G r o u p  A u t o m o t i v e  A f t e r m a r k e t 

LuK All Inclusive
Spojkové technologie komplet!

Luk_Anz_2009_All Inclusive.indd   1 10.3.2009   11:16:58



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 i n s k o

È .  B u d ì j o v i c e

P l z e ò

Z l í n

H lu èí n

H lu k

O lo m o u c

P r a h a

B r n o

K o š i c e

B r a t i s l a v a

T r n a v a

K r e m n i c a

S v i t

B a r d e j o v

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

Jarná akcia od 20.3. do 30.4.
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I v tomto čísle IC Journalu vám můžeme 

s radostí oznámit další významnou udá-

lost v zatím nedlouhé historii AutoCrew 

v České republice. Touto událostí je ne-

dávný vstup silného regionálního auto-

servisu Auto-Kedroň do naší autorizo-

vané servisní koncepce. Tento nový člen 

sítě se nachází v Paskově – malebném 

městečku, vzdáleném asi 5 km od Ostravy 

směrem na Frýdek-Místek. Jsme si jisti, že 

AutoCrew v Paskově bude tím nejlepším 

způsobem poskytovat kvalitní služby na-

šim i zahraničním motoristům.

Na sérii již tradičních otázek nám dnes odpo-

vídal majitel provozovny, Ing. Milan Kedroň.

Kdy byla vaše společnost založena a co 

tomu předcházelo?

Společnost Auto-Kedroň jsem založil společ-

ně se svým otcem v únoru 1990. Po same-

tové revoluci se výrazně rozšířily možnosti 

soukromého podnikání a také zájem klientů 

o vozy ze zahraničí.

Jaké spektrum služeb poskytujete ve va-

šem autoservisu?

Poskytujeme kompletní servisní služby 

všech osobních a lehkých nákladních vo-

zidel, od pravidelných servisních prohlídek 

až po kompletní řešení oprav vozidel po 

havárii, včetně doplňkových služeb, jako je 

např. pneuservis, autopůjčovna, autobazar, 

odtahová služba a dovoz vozidel na zakáz-

ku ze zahraničí. V minulém roce jsme rozšířili 

sortiment služeb o kompletní čištění vozidel 

včetně jejich interiérů.

Koncem roku 2008 se váš autoservis stal 

členem servisní sítě AutoCrew. Proč jste se 

rozhodli zapojit se do servisní koncepce 

AutoCrew a co očekáváte od členství v ní?

Jedním z důvodů pro zapojení do této kon-

cepce byla stále rostoucí potřeba kvality 

a komplexnosti poskytovaných služeb pro 

naše klienty. Od spolupráce očekáváme zvý-

šení zájmu zákazníků o cenově zvýhodněné 

služby při společných reklamních akcích, 

snížení režijních nákladů a zvýšení odborné 

kvalifi kace zaměstnanců.

Provozovatelem servisní sítě AutoCrew 

je společnost Inter Cars, která je také 

jedním z dodavatelů náhradních dílů pro 

váš servis. Jak zatím hodnotíte spoluprá-

ci se společností Inter Cars?

Právě vynikající spolupráce s touto společ-

ností, spočívající v rychlém dodání kvalit-

ních náhradních dílů za přijatelné ceny, byla 

hlavním důvodem, proč jsme tuto spolu-

práci chtěli rozšířit. Používání kvalitativně 

rovnocenných náhradních dílů za mnohem 

výhodnější ceny ve srovnání s cenami origi-

nálních dílů, používaných autorizovanými 

servisy, je jedním z hlavních faktorů ovlivňu-

jících celkovou výši opravy. Cena při dodr-

žení vysoké kvality poskytovaných služeb je 

jedním z rozhodujících měřítek spokojenosti 

zákazníka s poskytovanými službami.

Plánujete v tomto roce i další aktivity 

nebo rozšíření nabídky služeb?

Vzhledem k již téměř komplexní nabídce 

služeb se moc možností pro rozšíření nabíd-

ky nenabízí. Přesto však chceme naše služ-

by rozšířit o zakázkový dovoz historických 

vozidel a jejich kompletní renovace, včetně 

zajištění potřebných náhradních dílů. 

Na závěr našeho rozhovoru bych se ještě 

rád zeptal, jak trávíte volný čas, když ne-

jste právě ve vašem servisu?

Nejraději trávím volný čas sportem, tenisem 

nebo na horách, v létě na soutěžích historic-

kých vozidel.

Děkuji Vám za rozhovor a přeji do bu-

doucna mnoho úspěchů. 

Kontakt

AutoCrew Paskov

Autoservis Milan Kedroň

Mírová 729

739 21 Paskov

Tel.: 558 671 671

Fax: 602 725 345

autokedron@autokedron.cz

A
ut

os
er

vi
s 

Pr
em

at
 v

 N
em

či
ci

ac
h

P
re

d
st

av
u

je
m

e
 p

ar
tn

e
ra

 s
e

rv
is

n
e

j s
ie

te
 A

u
to

C
re

w

Nemčice, dedinka vzdialená približne ki-

lometer od mesta Topoľčany. Zavítali sme 

sem na návštevu, aby sme Vám s radosťou 

predstavili nového partnera servisnej sie-

te AutoCrew – Autoservis Premat a jeho 

majiteľa pána Miroslava Hlohovského. 

Pán Hlohovský začal s podnikaním hneď po 

roku 1989 a keďže jeho celoživotnou lás-

kou sú autá, tak voľba bola v jeho prípade 

jednoduchá. Začiatky neboli spojené pria-

mo so servisom automobilov. Spoločnosť 

Premat, ktorej názov je odvodený práve od 

slovného spojenia „preprava materiálu“, začí-

nala ako prepravná spoločnosť. Autá si pán 

Hlohovský servisoval sám a od toho bol už 

iba krôčik k tomu, aby sa postupne začal sta-

rať aj o autá ľudí z jeho okolia. V roku 1995 

vznikol Autoservis Premat, ktorý sa viackrát 

sťahoval. Istú dobu fungoval priamo v meste 

Topoľčany, ale na koniec sa vrátil práve do 

Nemčíc. Nájdeme ho na rázcestí smerom z 

Topoľčian a vďaka jeho polohe je doslova 

neprehliadnuteľný. Objekt a priestory, v kto-

rých autoservis sídli, boli pôvodne určené k 

inému účelu. Bola to pravá dedinská krčma 

a zámer prestavať ju na autoservis vzbudil 

podľa slov pána Hlohovského v obci značnú 

dávku nevôle. Dnes je už situácia iná a aj starí 

„štamgasti“ ocenia kvalitné služby, ktoré im 

autoservis pána Hlohovského ponúka.  

V súčasnej dobe servis disponuje štyrmi zdvi-

hákmi a jednou montážnou jamou. Poskytu-

je široké spektrum služieb bez zamerania na 

konkrétnu značku automobilov. Osadenstvo 

tvorí šesť mechanikov a okrem bežných ser-

visných opráv tu nájdeme pneuservis, údrž-

bu klimatizácie, karosárske práce, ale aj dnes 

už nevyhnutú diagnostiku motora. Zaujíma-

vosťou, ktorú nájdeme ďalej v ponuke, je tla-

kovanie, zváranie a  zrovnávanie hláv valcov 

alebo oprava vodných čerpadiel. Servis má 

vlastnú odťahovú službu a nájdeme tu aj au-

tobazár s ponukou jazdených áut za prijateľ-

né ceny. V priestoroch budovy je prijímacia 

kancelária spojená s predajňou, ktorú ocení 

každý návštevník. 

Na otázku prečo sa zapojil do servisnej siete 

AutoCrew a aké výhody mu táto spolupráca 

prinesie, má pán Hlohovský jasnú odpoveď. 

Podľa jeho slov je veľmi spokojný s tým, ako 

funguje spolupráca so spoločnosťou Inter 

Cars. Oceňuje hlavne rýchlosť a periodicitu 

rozvozu, širokú ponuku v sortimente za vý-

borné ceny. Na základe týchto skúseností a 

ponuky od spoločnosti InterCars sa rozhodol 

zapojiť do konceptu AutoCrew. Autoservis 

prešiel zmenou vonkajšieho označenia do 

farieb značky AutoCrew. V najbližšej dobe 

plánuje pán Hlohovský rozšíriť priestory au-

toservisu o halu na opravy dodávok a áut do 

7,5 tony. Pribudne tiež ďalších osem miest 

na parkovanie pre zákazníkov autoservisu. 

Na záver návštevy sa zvykneme opýtať na zá-

ľuby, tak ani teraz tomu nebude inak. Podľa 

slov pána Hlohovského sa ani vo svojom 

voľnom čase nezvykne vzdialiť od motorov 

a automobilizmu. Jeho vášňou je autokros, 

preto všetok voľný čas trávi pri svojom Alfa 

Romeo 33, s ktorým súťažne jazdí na neďale-

kej novovybudovanej autokrosovej dráhe v 

Oslanoch. Dôkazom jeho jazdeckých a me-

chanických zručností je séria ocenení, ktoré 

nájdete na polici v prijímacej kancelárii jeho 

autoservisu. 

Ďakujeme pánovi Hlohovskému – majiteľo-

vi autoservisu Premat a novému partnerovi 

servisnej siete AutoCrew za srdečné prijatie, 

prajeme mu veľa spokojných zákazníkov a 

úspechov na autokrosovej dráhe. 

Váš AutoCrew team

Kontakt

AutoCrew Topoľčany

Autoservis Premat

Piešťanská 343/71

955 01  Nemčice

www.autocrew.sk

tel.: 038 5312211

e-mail: premat@autocrew.sk
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VZDUCHOVÉ FILTRY

TECHNICKÝ BULLETIN
WIX-FILTRON je moderní a dynamicky se rozvíjející firma s více než 27 letými zkušenostmi, která dokáže svou nabídku přizpůsobit tak, aby 

vyhověla stoupajícím požadavkům zákazníků. WIX-FILTRON, která je dodavatelem pro první montáž, splňuje velmi přísné požadavky jakostních 

norem ISO/TS 16949 a environmentálních norem ISO 14001. 

Intenzivní práce firmy nad dalším vývojem našich produktů přináší ovoce v podobě dynamického vývoje výrobních technologií, zdokonalování 

konstrukce a zavádění moderních materiálů. Prováděné změny nejsou vždy pro zákazníka patrné „na první pohled”, proto níže uvádíme několik 

z nich:

Díky zavedení nových filtračních materiálů a zdokonalení procesu 
formování filtrační přepážky bylo dosaženo zlepšení zachycovací 
schopnosti a účinnosti čištění.

Použitím okrajových zesilujících proužků, které na hotovém výrobku 
nevidíme, protože jsou ukryty v polyuretanovém těsnění filtru, 
byla zlepšena pevnost konstrukce kulatých filtrů. Zlepšení je natolik 
významné, že jsme u mnoha typů těchto filtrů upustili od používání 
vnitřních kovových síťovaných jader. Díky tomu se konstrukce kulatých 
filtrů, které byly po dlouhou dobu nabízeny v provedení se síťkou, stala 
ekologičtější.

Okrajové zesilující proužkyDosud používané řešení

OLEJOVÉ FILTRY

Prováděné výzkumy moderních materiálů a konstrukčních řešení apli-
kovaných v olejových filtrech nabízených pro „první výbavu” umožnily 
zavedení mnoha pozi�vních změn, které se týkaly také filtrů určených 
pro trh náhradních dílů (a�ermarket).

Ve vložkách do olejových filtrů určených pro novější typy motorů, kde 
se používá synte�cký nebo plosynte�cký olej, se nyní používají nová 
silikonová nebo akrylová těsnění, odolnější vůči deformacím i při vy-
sokých teplotách. V této skupině filtrů byly použity také nové druhy 
filtračního papíru s příměsí synte�ckých vláken, které zlepšily jak 
odolnost filtrační přepážky pro práci ve vysokých teplotách, tak i její 
filtrační charakteris�ky.

Těsnění nového typuDosud používané řešení

PALIVOVÉ FILTRY

Filtr PP 841/1 je dokonalým příkladem vývoje konstrukce palivových 
filtrů. Tradiční konstrukce s navíjenou vložkou vyžadovala zali	 filtru 
palivem před jeho montáží ve vozidle. Montáž „suchého” filtru hrozila 
zavzdušněním palivového systému.

Abychom vyšli vstříc požadavkům zákazníků, nahradili jsme v rámci 
konstrukce filtru PP 841/1 navíjenou vložku vložkou skládanou (pliso-
vanou), čímž jsme zkrá�li dobu výměny filtru. Výsledkem práce týmu 
konstruktérů se stal konstrukčně úplně nový filtr, pro jehož výrobu se 
používá moderní, dvouvrstvý filtrační materiál.

Nepřetržité úsilí věnované rozšíření nabídky nám současně umožnilo 
zavést do nabídky palivové filtry vyrobené kompletně z umělých hmot, 
které jsou naprosto shodné s požadavky a specifikací výrobců automo-
bilů. Jsou to mj. vyhledávané filtry do motorů 1.5 dCi, 1,9 dCi RENAULT 
a 1.4 HDI, 1.6 HDI skupiny PSA.

Skládaná vložkaDosud používané řešení

PROTIPRACHOVÉ FILTRY

Mezi kabinovými filtry je velmi dobrým příkladem změny konstrukce 
filtr K 1000. V tomto filtru byla využita řešení, která mají vliv na zlepše-
ní ergonomie montáže a správné utěsnění spojení filtr – plášť.

V současné době pokračuje intenzivní práce na dalším dynamickém 
rozšíření nabídky pro�prachových kabinových filtrů. V roce 2008 jsme 
do prodeje zavedli více než deset nových typů a v roce 2009 plánujeme 
zavedení dalších 26 nových typů filtrů.

Nabídka pro�prachových filtrů firmy WIX-FILTRON je nyní nejširší na-
bídkou v historii a přináší zákazníkům mnoho výhod.

Správné utěsnění okraje filtruDosud používané řešení

Spoločnosť Filtron produkuje pestrú 

škálu olejových, palivových, vzducho-

vých, kabínových, hydraulických a 

priemyslových fi ltrov pre motorové vo-

zidlá, stroje a motory. Svoje výrobky vy-

vážajú do celého sveta a z jeho európ-

skych zákazníkov môžeme vymenovať 

napr. Nemecko, Francúzsko, Švédsko, 

Veľkú Britániu a takisto samozrejme 

Českú republiku. Firma spĺňa náročné 

požiadavky na kvalitu svojich výrob-

kov, a taktiež preto sa stala partnerom 

popredných koncernov vyrábajúcich 

automobily, dodávateľom fi ltrov pre 

prvovýrobu, pre autorizované servisy a 

na trh s náhradnými dielmi.

Spoločnosť Inter Cars má vo svojej ponu-

ke viac ako dve tisíc fi ltrov tohto produ-

centa, ktoré je možné použiť pre takmer 

všetky značky automobilov. Dnes Vám 

prinášame výber palivových fi ltrov.

Palivové fi ltre zachytávajú nečistoty v 

benzíne, motorovej nafte a inštalujú sa 

dokonca v pohonoch LPG. Filtre účinne 

chránia presné súčasti palivového systé-

mu spaľovacích motorov pred rýchlym 

opotrebovaním. Tieto palivá obsahujú 

nečistoty pochádzajúce z výrobného a 

distribučného procesu. Prach, rez z vnú-

torných stien nádrží, voda a v nej žijúce 

mikroorganizmy môžu spôsobiť rýchle 

opotrebovanie vstrekovačov, čerpadi-

el a ventilov regulátorov tlaku, ktoré sa 

nachádzajú v nových motoroch. Preto 

sú do každého palivového systému in-

štalované fi ltre, optimálne prispôsobené 

požiadavkám motoru, kvalite paliva a 

predpokladaným prevádzkovým podmi-

enkam. Požiadavky na fi ltre sú veľmi vy-

soké. U moderných motorov sa vyžaduje 

zachytávanie nečistôt o radovom roz-

mere 3÷5 μm s účinnosťou vyššou ako 

90%. Aby bolo možné týmto požiadav-

kám vyhovieť, inštaluje sa do palivového 

systému viac ako jeden fi lter. Pritom na 

rozdiel od fi ltrácie oleja, u fi ltrácie paliva 

chýbajú obtokové ventily typu by-pass, 

ktoré by spriechodňovali prietok paliva v 

okamihu, kedy sú fi ltre už upchané, pre-

tože aj tu platí pravidlo, že do spaľovacej 

komory patrí len čisté palivo. 

 

Použitie
Objednávacie 

číslo
MOC v EUR MOC v SK

Skoda PS 822 1,19 35,85

Mercedes 200D, 220D, 240D,TD, 250D,TD, 300D,TD, MB 100, 120, 
140, 160

PS 820 1,34 40,51

BMW; Opel; Seat; Volvo PS 842 0,99 29,76

Mercedes 190D, 206D, 306D, 406D PS 821 1,46 44,10

Renault Clio II, Kangoo PM 815/1 4,70 141,61

Fiat PP 968 26,03 784,04

Fiat Bravo, Brava, Tipo, Uno Eco, Fiorino Diesel PP 864 12,25 368,90

Citroen, Peugeot; Renault PM 816 2,84 85,68

Citroen, DAF, Fiat, Ford, Peugeot, Renault, Volvo PM 844 4,70 141,61

Ford Escort, Fiesta PP 838/1 18,65 561,77

Fiat, Lancia, Opel PP 830 8,50 255,97

Ford Focus PP 838/4 30,26 911,66

Iveco (Trucks) PP 879/1 18,96 571,09

Citroen, Peugeot PE 816/4 15,72 473,58

Ford Focus PP 838/2 21,92 660,36

Citroen XM, Opel Movano, Renault Laguna, Safrane PM 816/1 6,52 196,46

Peugeot, Citroen PM 858 6,56 197,53

VW, Ford, Seat PP 839/6 22,09 665,37

Volkswagen Taro Pick-up, Toyota PP 855 21,02 633,11

Audi A3, Skoda Octavia, VW Golf IV  PP 839/1 18,14 546,35

Citroen, Fiat, Peugeot, Renault, PM 815 3,17 95,36

Ford Mondeo PP 838/3 22,12 666,45

Nissan Sunny, Patrol, Terrano PP 857 19,71 593,68

Ford Transit PP 848/2 37,81 1138,95

Audi, DAF, Fiat, Ford, Iveco, Opel, Renault, Seat, Tarpan, VW PP 837 7,46 224,78

Alfa Romeo, BMW, Citroen, Fiat, Lancia, Nissan, Opel, Peugeot PP 831 6,68 201,12

Lada, Lancia, Seat, VW PP 839 13,90 418,73

Citroen Berlingo ,Saxo, Xantia, Xsara; Peugeot 106, 206, 306, 406 PP 831/1 11,41 343,80

Daewoo Lanos, Fiat Punto, Opel Corsa, Omega, Tigra, Skoda Fabia PP 905 10,63 320,14

Nissan Micra, Primera, Sunny PP 903 21,10 635,62

Daewoo Nexia PP 859 10,94 329,46

Daihatsu, Isuzu, Mazda, Mitsubishi PP 852 19,43 585,43

Opel Astra II, Vectra PM 936 6,35 191,44

Audi A3, Seat Toledo II, Skoda Octavia, VW Bora, New Beetle, Golf IV PP 836/1 10,03 302,21

Uvedené ceny sú maloobchodné v EUR a SK s DPH. Zmena cien vyhradená. Konverzný kurz: 1 €=30,1260 SK
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Tlmiče sú základným stavebným kameňom pre 

optimálnu funkčnosť celého podvozku. Ich tu-

hosť a charakteristika musí spĺňať kompromis 

medzi komfortom posádky a čo najlepšími jazd-

nými vlastnosťami vozidla. Automobily sú z výro-

by prispôsobené čo najväčšiemu užívateľskému 

komfortu. Kto chce ale jazdiť športovejšie a vy-

lepšiť jazdné vlastnosti auta, mal by pôvodné tl-

miče nahradiť inými, ktoré sa vyznačujú podstat-

ne tvrdšou charakteristikou. Pohodlie jazdy tak 

výrazne klesá výmenou za možnosť rýchlejšieho 

prejazdu zákrut. Či už tie, či ony, všetky typy náj-

dete v sortimente pod značkou Sachs. A to ako 

pre osobné vozidlá nižšej, strednej a vyššej trie-

dy, tak i pre úžitkové vozy, autobusy i nákladne 

vozidlá. Tlmiče Sachs sú dodávané do prvovýro-

by popredných značiek európskeho vozového 

parku s takmer 95% pokrytím trhu. Dodávky 

v oblasti aftermarketu sú teda samozrejmosťou. 

Osobné vozidlá strednej a vyššej triedy môžete 

vybaviť elektronickými tlmičmi Sachs Continu-

ous Damping Control, ktoré sa automaticky va-

riabilne nastavia pre jazdnú situáciu a pre vlast-

nosti vozovky. Univerzálny rad tlmičov pruženia 

Sachs SUPER TOURING presvedčí zákazníkov nie-

len dobrým pomerom ceny a výkonu, ale taktiež 

veľkou odolnosťou voči korózii. Ich opotrebenie 

je pri normálnom namáhaní minimálne. Tlmiče 

pruženia Sachs ADVANTAGE majú zvýraznené 

charakteristické vlastnosti konštrukcie podvozku 

a zaručujú pritom najvyššiu bezpečnosť a vysoký 

komfort. Tlmiče so zníženou výkonnosťou zna-

menajú podstatnú zmenu jazdných vlastností. 

Brzdná dráha sa predlžuje skoro o 10 %. Tlmiče 

by sa mali teda pravidelne vždy po 20.000 kilo-

metroch kontrolovať z hľadiska ich výkonu. Od-

skakujúce kolesá a intenzívne vibrácie v karosérii 

v dôsledku poškodených tlmičov zvyšujú okrem 

toho opotrebenie pneumatík a komponentov 

vozidla ako sú napríklad pružiny alebo diely 

nápravy. Bezchybne pracujúce tlmiče pruženia 

tak prispievajú taktiež k hospodárnej prevádzke 

vozidiel. Pre príklad uvádzame najobľúbenejšie 

tlmiče SACHS.

SACHSSACHS tlmiče
Objednávacie 

číslo
Popis Charakteristika Typové označenie vozidla

MOC 

v EUR

MOC 

v SK

556 277 Tlmič zadný SUPER TOURING dobíjaný plynom
VW PASSAT (3B_), ŠKODA SU-

PERB (3U4), AUDI A6 (4B, C5)
81,69 2461,10

556 268 Tlmič zadný SUPER TOURING dobíjaný plynom

VW GOLF IV (1J1), BORA (1J2), 

ŠKODA OCTAVIA (1U2), SEAT 

LEON (1M1), TOLEDO (1M2)     

70,71 2130,20

200 954 Tlmič predný ADVANTAGE dobíjaný plynom

SEAT LEON (1M1), TOLEDO (1M2) 

, ŠKODA OCTAVIA (1U_) , VW 

GOLF IV (1J_), BORA (1J_)

85,41 2572,95

280 564 Tlmič zadný SUPER TOURING dobíjaný plynom
ŠKODA FABIA (6Y2), VW POLO 

(9N_)  
60,00 1807,55

300 032 Tlmič predný SUPER TOURING tlak oleja

AUDI A2 (8Z0), SEAT CORDOBA 

(6L2), IBIZA (6L1), ŠKODA FABIA 

(6Y_)  

73,79 2223,05

556 273 Tlmič zadný SUPER TOURING dobíjaný plynom

VW GOLF Variant rv. 97- (1J5), 

BORA rv. 98- (1J6), ŠKODA OCTA-

VIA COMBI (1U5) 

80,11 2413,42

115 906 Tlmič predný SUPER TOURING dobíjaný plynom
MERCEDES BENZ SPRINTER 

208D-314 (90_)
103,26 3110,70

170 811 Tlmič predný SUPER TOURING dobíjaný plynom
AUDI A4 rv.11/94-, VW PASSAT rv. 

96-11/00 
97,88 2948,66

115 904 Tlmič predný SUPER TOURING dobíjaný plynom
DB SPRINTER 412D/414, VW LT 

28/46
110,24 3321,14

290 952 Tlmič predný SUPER TOURING dobíjaný plynom

VW GOLF rv. 07/94-, SEAT COR-

DOBA (6K2/C2) rv. -99, IBIZA rv. 

-99 

78,14 2353,91

200 419 Tlmič predný SUPER TOURING dobíjaný plynom

VW SHARAN rv. 95-, SEAT AL-

HAMBRA (7V8, 7V9), FORD GA-

LAXY (VX, VY) rv. 95-  

127,66 3845,98

290 929 Tlmič zadný SUPER TOURING dobíjaný plynom VW POLO rv. 94- (6N-) 56,76 1710,04

556 253 Tlmič zadný SUPER TOURING dobíjaný plynom
VW POLO rv. 97- (6KV_), SEAT 

CORDOBA,IBIZA (6K1,6K2,6K5)
61,86 1863,48

170 786 Tlmič zadný SUPER TOURING dobíjaný plynom VW TRANSPORTER rv. 9/91-  93,65 2821,39

290 377 Tlmič zadný SUPER TOURING tlak oleja

MERCEDES BENZ MERCEDES 

SPRINTER 2-t (901, 902) 3-t (903) 

95-, VW LT 28-46 96-  

70,95 2137,37

230 777 Tlmič predný SUPER TOURING dobíjaný plynom FORD TRANSIT rv. 7/91-   110,09 3316,48

200 775 Tlmič predný SUPER TOURING dobíjaný plynom

RENAULT MASTER rv. 97- (gaz), 

OPEL MOVANO (J/F/U/E/H9) rv. 

97-  

104,76 3155,87

115 158 Tlmič predný SUPER TOURING tlak oleja
VW GOLF / JETTA rv. 84-, VENTO 

rv. 91- 
80,98 2439,59

200 421 Tlmič zadný SUPER TOURING dobíjaný plynom

VW SHARAN rv. 95-, SEAT AL-

HAMBRA (7V8, 7V9), FORD GA-

LAXY (VX, VY)  

115,30 3473,50

105 781 Tlmič zadný SUPER TOURING tlak oleja VW PASSAT Kombi rv. 88- 54,31 1636,19

556 878 Tlmič zadný SUPER TOURING dobíjaný plynom
BMW 3 (E36) rv. 90-98, E46 rv. 

98- 
80,35 2420,59

280 929 Tlmič predný SUPER TOURING tlak oleja DB ATEGO 712-1528 101,75 3065,17

105 819 Tlmič predný SUPER TOURING tlak oleja VW TRANSPORTER rv. 90- 112,46 3387,82

105 748 Tlmič zadný ADVANTAGE dobíjaný plynom
VW GOLF/JETTA rv. 83-, VENTO 

rv. 91-, SEAT TOLEDO (1L)
67,31 2027,67

170 795 Tlmič predný ADVANTAGE dobíjaný plynom

VW GOLF (1H1,1H5) rv. 07.94-, 

POLO (6KV_), VENTO (1H2), SEAT 

CORDOBA (6K_/C2), IBIZA (6K1), 

TOLEDO (1L)

92,15 2776,22

312 354 Tlmič predný SUPER TOURING tlak oleja

VW GOLF IV rv. 97-, BORA rv. 98-, 

NEW BEETLE (9C1, 1C1), SEAT 

LEON, TOLEDO; AUDI A3   

77,81 2344,23

105 739 Tlmič zadný SUPER TOURING tlak oleja VW VENTO,TOLEDO,JETTA  8/83- 50,72 1527,92

105 820 Tlmič zadný SUPER TOURING tlak oleja VW TRANSPORTER 90- 154,88 4665,87

310 706 Tlmič zadný SUPER TOURING dobíjaný plynom TOYOTA RAV 4 4x4 04.94- 75,84 2284,72

310 114 Tlmič zadný SUPER TOURING dobíjaný plynom
RENAULT MEGANE Kombi 

(KA0/1_)
86,94 2619,20

Uvedené ceny sú maloobchodné v EUR a SK s DPH. Zmena cien vyhradená. Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 SK

i-BONUS
    už nemusíte kumulova� svoje 
  objednávky do jedného dňa

    až 2% bonus môžete získa� každý 
  deň, nie len v pondelok

   
  stačí len...

Nakupova� v Inter Cars 
  on-line cez IC Katalóg!!!

Podmienky akcie: Zákazník získa 2% dodatočný bonus v prípade, že podiel realizovaného obratu 
cez internetový obchod spoločnosti Inter Cars Slovenská republika, s.r.o. je viac ako 70%. V prípade, 
že podiel je väčší ako 40%, získa 1% dodatočného bonusu. Nárok na bonus zaniká, v prípade, že 
zákazník nemá vysporiadané všetky záväzky po lehote splatnosti voči spoločnosti Inter Cars. Akcia 
“i-BONUS”” sa nevz�ahuje na zákazníkov, ktorí majú dohodnuté so spoločnos�ou Inter Cars špeciálne 
nákupné podmienky. Do akcie “i-BONUS” nie je zahrnutý obrat zo sortimentu pneumatík.

Bratislava, Rožňavská 1 (areál R1 centrum), Tel.: 02 44 630 555, Fax: 02 44 630 777, bratislava@intercars.sk 
Banská Bystrica, Partizánska cesta 89, Tel.: 048 47 008 88, Fax: 048 47 008 89, banska.bystrica@intercars.sk
Košice, Lubina 1 (Sídlisko Nad Jazerom), Tel.: 055 72 777 11-15, Fax: 055 72 777 10, kosice@intercars.sk
Nitra, Vašinová 70, Tel.: 037 64 100 44, Fax: 037 64 100 45, nitra@intercars.sk
Poprad, Partizánska ulica 86/A, Tel.: 052 78 803 51-3, Fax: 052 78 803 50, poprad@intercars.sk
Prešov, Kúpe�ná ul. 8, Tel.: 051 74 850 11-13, Fax: 051 74 850 10, presov@intercars.sk
Trnava, Bratislavská 46, Tel.:033 55 335 22, Fax:033 55 332 72, trnava@intercars.sk
Žilina, Saleziánska 2, Tel.: 041 76 333 77, Fax: 041 76 333 78, zilina@intercars.sk
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V předešlých vydáních jsme se v tomto seriálu věnovali popisu 

elektronického katalogu naší společnosti, a to s důrazem na komu-

nikační nástroje, které katalog nabízí, a nejinak tomu bude i nyní. 

Důležitým faktorem ovlivňujícím užitnou hodnotu tohoto produktu 

je pochopitelně nejen množství nástrojů, které obsahuje, ale také 

uživatelské rozhraní, a tedy komfort při obsluze a využívání jeho 

jednotlivých částí. Nejdůležitějším nástrojem komunikace, kterému 

se budeme nyní věnovat, je bezesporu modul objednávek.

Po výběru požadovaného zboží, které uživatel vyhledá v IC_Katalogu, je 

přirozeně následujícím krokem jeho objednání. Obecně lze novou ob-

jednávku vytvořit standardním způsobem – zvolením z nabídky panelu 

nástrojů Objednávky - Nové nebo klávesovou zkratkou Ctrl+N anebo 

se nová objednávka vytvoří a otevře (pokud již nějaká není otevřena) 

pouhým výběrem položky k objednání. Do otevřené objednávky lze 

zboží vložit v kterékoliv části katalogu – v části Výsledky, v záložce se 

seznamem zaměnitelného zboží Výsledky - Zaměnitelnosti či přímo 

v ceníkové části katalogu klepnutím pravým tlačítkem myši a v rozbale-

né nabídce pop-up menu vybráním volby Přidat do objednávky. V ce-

níkové části lze také jednoduše přímo poklepat na číslo zboží. Následně 

je uživatel vyzván k zadání počtu kusů a po potvrzení je zboží přidáno 

do objednávky. Objednávku lze také vytvořit ze starších objednávek vol-

bou Objednávky - Nové z předchozích a výběrem objednávek, ze kte-

rých se má vytvořit objednávka nová. Tento způsob je vhodný například, 

pokud chce uživatel objednat zboží, které již v minulosti v IC_Katalogu 

vybíral, a nechce zbytečně ztrácet čas opakováním stejné činnosti.

Je možné vytvořit libovolné množství různých objednávek, například 

pro každý opravovaný vůz zvlášť (obdobně jako při kalkulaci Odhadu, 

se kterým jsme vás seznámili v jednom z minulých vydání IC_Journalu), 

a ke každé objednávce zapsat komentář pro lepší orientaci. Přehled vy-

tvořených odeslaných i neodeslaných objednávek zobrazí uživatel vol-

bou Objednávky - Prohlížení nebo klávesovou zkratkou Ctrl+A. Nyní 

lze prohlížet jednotlivé objednávky, jejich obsah a také je před odeslá-

ním upravovat.

Z okna přehledu lze objednávku odeslat e-mailem anebo online. Při 

odeslání objednávky online je zboží okamžitě rezervováno pro daného 

zákazníka.

IC_Katalog nabízí také řadu nadstandardních možností při práci s ob-

jednávkou. Objednávku lze zobrazit v náhledu a následně vytisknout 

přímo z prostředí katalogu. V každé objednávce je možné také kontro-

lovat online dostupnost jednotlivých položek. Po odeslání objednávky 

vidí uživatel, které položky byly přijaty k okamžitému dodání (tedy zbo-

ží skladem na pobočce Inter Cars, která obsluhuje daného zákazníka) 

a které jsou objednány u dodavatele. Další velmi užitečnou funkčností 

objednávkového modulu je možnost hromadného zpracování dat. Ob-

jednávku lze jednoduše exportovat do souboru ve formátu DBF, MS Ex-

cel či textového formátu. V těchto formátech je možné objednávku sa-

mozřejmě také importovat volbou Objednávky - Import ze souboru. 

Díky tomu lze s daty pracovat i mimo prostředí IC_Katalogu, například 

vytvářet objednávku ve vlastním systému a následně po importu do 

IC_Katalogu ji jeho prostřednictvím odeslat.

Objednávkový modul jako součást komunikačních nástrojů IC_Katalo-

gu díky svému zpracování a možnostem uspokojí uživatele náročné jak 

z pohledu sofi stikovaných využití, tak i z pohledu uživatele, pro kterého 

je prioritou jednoduchost při práci s počítačem.IC
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Tvorba objednávky

Odeslání objednávky

Další možnosti práce s objednávkou
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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 24

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

Otvárame v apríli
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