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1. vydání pro všechny obchodní partnery Inter Cars

Nejširší nabídka automobilových dílů na českém a slovenském trhu

Slovo úvodem
Vážení obchodní přátelé,
dostává se Vám do rukou první číslo našeho časopisu, který jsme nazvali Inter Cars Journal. Na stránkách
tohoto časopisu bychom Vám rádi přinášeli informace
o novinkách na českém a slovenském trhu automobilových dílů, seznamovali Vás s proﬁly našich dodavatelů
a poskytovali Vám užitečné informace a technické rady,
které Vám pomohou ve Vaší každodenní práci. Zároveň
pro Vás máme připraveny pravidelné rubriky jako například Aktuality nebo Prodejní tip, ve kterých budete
nacházet informace týkající se novinek v našem sortimentu, speciálních nabídek, prodejních tipů, naší společnosti atd.
Po mnoha letech, kdy byla situace na českém aftermarketu víceméně stabilní, přišlo období dynamických
změn. Tyto změny jsou reﬂexí vývoje celoevropského
trhu, zapojení České a Slovenské republiky do struktur
Evropské Unie, jakož i odrazem měnicích se podmínek
na samotném českém i slovenském trhu.
V uplynulém roce jste jistě zaznamenali aktivity nových hráčů na trhu, kterými nebyly nikdo jiný, než společnosti Inter Cars Česká republika a Inter Cars Slovenská
republika. Obě společnosti jsou dceřinými společnostmi
Inter Cars S.A., největšího distributora náhradních dílů
na osobní vozy, nákladní vozy a pneumatik ve střední
a východní Evropě.

aftermarketu, ale i z pohledu celoevropských měřítek. Cílem projektu, který byl odstartován v létě 2005
a úspěšně zakončen 7. listopadu 2005, bylo převzetí
a zajištění logistických a distribučních procesů v rámci
distribuční sítě TRW v České a Slovenské republice společností Inter Cars. Tímto bylo na logistickou a distribuční síť společnosti Inter Cars napojeno cca 50 distributorů
a cca 30 servisů koncepce TRW.
Na otázku, jak jsme se vypořádali s druhým, neméně
složitým úkolem, je nejlepší odpovědí reakce Vás, našich zákazníků. Výsledek naší vzájemné a velmi úspěšné
spolupráce za rok 2005 svědčí o tom, že pro velkou část
z Vás přináší spolupráce s naší společností své výhody
a perspektivu.
Tím ovšem nechceme říci, že jsou oba úkoly splněny,
naopak. Na jejich plnění budeme dál pracovat. V průběhu roku 2006 plánujeme rozšířit distribuční síť na území
České republiky o další 4 pobočky a na území Slovenské
republiky pak o další 2 pobočky.

V uplynulém roce před námi stály 2 klíčové úkoly.
Prvním z nich bylo vybudování sítě poboček na území
České a Slovenské republiky. Druhým z nich bylo ukázat Vám, našim zákazníkům, v čem spočívají odlišnosti
a výhody spolupráce právě s naší společností.

Ještě intenzivněji hodláme pracovat na plnění druhého úkolu. Nových projektů, zvyšujících perspektivu
vzájemné spolupráce a které naše společnost realizuje,
je poměrně mnoho. Faktem je, že ne všechny projekty
byly námi náležitě prezentovány. Na trhu se pak objevila
řada často značně protichůdných spekulací a informací
týkajících se těchto projektů. Abychom odstranili tyto
informační šumy, rozhodli jsme se českou a slovenskou
automobilovou veřejnost průběžně informovat o všech
zásadních projektech naší společnosti na stránkách tohoto časopisu, jehož úvodník právě čtete.

Prvního úkolu se team společností Inter Cars Česká
a Slovenská republika zhostil s odhodláním sobě vlastním. Celý vývoj jste měli možnost sledovat s námi
a řada z Vás to tak s větším či menším zájmem činila. Ke
konci roku 2005 jsme tedy mohli zkonstatovat, že distribuční síť společnosti Inter Cars Česká republika tvoří
6 poboček, distribuční síť společnosti Inter Cars Slovenská republika tvoří 2 pobočky. Celkem tedy 8 poboček
otevřených během jednoho roku.

Rok 2005 byl výjimečný ještě z jednoho pohledu.
V tomto roce oslavil Inter Cars své 15-ti leté narozeniny.
Toto výročí je výročím celé rodiny Inter Cars, tedy i Vás,
našich zákazníků, a Vás, našich dodavatelů. Skutečnost,
že rodina Inter Cars úspěšně působí na trhu již 15 let
a neustále se rozšiřuje, svědčí nejen o kvalitě, ale také
o tom, že čím dál větší počet partnerů je přesvědčen
o perspektivě pro svůj další rozvoj ve spolupráci s naší
společností.

V rámci roku 2005 byl zrealizován projekt velmi úzké
spolupráce mezi výrobcem a distributorem, v našem
případě mezi společností TRW Automotive a společností
Inter Cars. Projekt je svou povahou a svým rozsahem
unikátní nejen v podmínkách českého a slovenského

Věříme, že tento trend bude i nadále pokračovat a že
díky tomuto spojení a poctivé práci obstojíme společně
v silné konkurenci a nelehké době dynamických změn,
které čekají český i slovenský aftermarket.
Tomáš Kaštil
výkonný ředitel, Inter Cars Česká republika s.r.o.
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Aktuality

Pobočka České Budějovice
a tuningové díly, což řadí tuto pobočku mezi největší distribuční místa u nás. Dalších více než 270 000 položek je
k dispozici v centrálním skladu ve Varšavě s dodáním do
24 hodin. Zbývajících cca 500 000 položek je k dodání
dle dodacích schopností výrobce. Sortiment náhradních
dílů a příslušenství společnosti Inter Cars obsahuje díly
od více než 500-ti světových výrobců, to umožňuje
nabídnout více značek od různých dodavatelů na jednu komoditu, zároveň i vlastní privátní značku 4max s
ideálním poměrem kvalita/cena. Ke standardům nabídky
společnosti Inter Cars patří i elektronický katalog IC_Katalog s možností on-line objednávání a zjišťování dostupnosti položek ve skladech Inter Cars. Na Vaši návštěvu
se těší tým zkušených pracovníků.
Inter Cars České Budějovice
Okružní 7
370 01 České Budějovice
Dne 2. ledna 2006 byla v Českých Budějovicích otevřena
již šestá pobočka společnosti Inter Cars Česká republika
s.r.o. Na skladové ploše o rozměrech více než 1200m2
je uskladněno přes 20 000 položek náhradních dílů pro
osobní a nákladní automobily, pneumatiky, motocyklové

Tel.: (+420) 387 222 393-6
Fax: (+420) 387 420 294
Mobil: (+420) 739 079 460
E-mail: ceske.budejovice@intercars.com.pl

Výhody spolupráce se společností Inter Cars
Proč mám zvolit Inter Cars
za svého strategického partnera?

Jaké další výhody mi nabízí
spolupráce s Inter Cars?

Protože získám:
• přístup k nejširšímu sortimentu
náhradních dílů
• možnost uspokojit i nejnáročnější zákazníky
• vysokou dostupnost zboží pro sebe
a své zákazníky
• přístup k cenově atraktivnímu
sortimentu včetně dílů na vozy Škoda
za nejnižší ceny
• přístup k 85 000 položkám
pro asijské vozy
• přístup k O.E. dílům za atraktivní ceny
• elektronický katalog a on-line
informace o stavech skladů, přehledu
svých dokumentů atd. (více na straně 20)
• možnost okamžité on-line objednávky
zboží
• databázi technických dat a manuálů
pro výměnu dílů – IC_Technika (strana 8)

• zajímavější úroveň rabatů než u jiných
dodavatelů (koncentrací nákupu více značek
dílů na jednom místě dosáhnu významnější
úrovně obratu a postavení než u jiných
dodavatelů)
• další 5% slevu, když zašlu objednávku
v pondělí v rámci akce Den Inter Cars
(více na straně 12)

• v rámci VIP Clubu si já nebo moji
spolupracovníci odpočineme na
relaxačních pobytech v Egyptě a Tunisku,
na raftech ve Slovinsku a na lyžích v Itálii,
Rakousku a Slovinsku, a navíc získám celou
řadu dalších zajímavých výhod
(více na straně 6)

• a k tomu všemu ještě ušetřím moře času

Je to tak jednoduché,
tak proč si neužívat život s námi?
strana 2
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Prodejní tip

Co je Prodejní tip IC_Journalu?
V této rubrice budeme Vás, naše čtenáře, pravidelně
informovat o zajímavostech v sortimentu společnosti
Inter Cars Česká republika. Pod hlavičkou „Prodejní tip“
naleznete nejžhavější novinky, cenově zajímavé tipy,
probíhající nebo připravované prodejní akce a informace
o speciálních cenách vybraných produktů.
Historicky první vydání IC_Journalu si bezesporu zaslouží, aby „Prodejním tipem“ byla výjimečně zajímavá
informace s velkým „I“. Vzhledem k tomu, že více než
40% vozového parku osobních automobilů v České
republice tvoří vozy Škoda, zaměřili jsme se v tomto
Popis

„Prodejním tipu“ na zajímavosti ze sortimentu právě pro
tuto značku.
Kdo již měl možnost seznámit se s nabídkou společnosti
Inter Cars Česká republika, ví, že v Inter Cars lze vybírat
z nejširší nabídky automobilových dílů na českém trhu.
U většiny produktů je možné vybírat z mnoha alternativ
různých výrobců, a tedy i z mnoha cenových variant. Díky této, na českém trhu zcela výjimečné nabídce a velmi
dobré dostupnosti zboží, má zákazník skutečně svobodnou volbu při výběru výrobku. Dnešním „Prodejním tipem“ je tedy stručný výběr z produktů pro vozy Škoda, z
kterého můžete sami posoudit zajímavost naší nabídky.

Použití

Objednací číslo

Cena v Kč (MOC bez DPH)

Brzdové destičky / čelisti
LUMAG
Sada brzdových destiček
ROULUNDS
Sada brzdových destiček - přední náprava
vč. výstražného kontaktu
4max
Sada brzdových čelistí

Favorit, Felicia

20861 00 702 00

Fabia, Octavia

RL687781

Favorit, Felicia, Fabia

5206-02-0013E

526,-

0218-01-0280E

58,-

Favorit, Felicia 1.3

0 242 235 666

36,-

Felicia 1.9D

11 721 003

116,-

Fabia, Octavia
1.9 SDI, TDI

11 721 659

185,-

Favorit, Felicia 04/94-

5201-01-0239E

269,-

Octavia 1.4, 1.6, 1.9SDI
Fabia
Octavia 1.8, 1.9TDI, 2.0

5201-01-0778E

609,-

5201-01-0779E

829,-

Octavia 1.8, 1.9TDI, 2.0

5201-01-0372E

525,-

299,679,-

Filtry
4max
Olejový ﬁltr

Favorit
Felicia 1.3 / 1.3i

Svíčky
BOSCH
Zapalovací svíčka
ISKRA
Žhavicí svíčka
ISKRA
Žhavicí svíčka

Brzdové kotouče
4max
Přední brzdový kotouč
4max
Přední brzdový kotouč
4max
Přední brzdový kotouč
4max
Zadní brzdový kotouč

Spojky
Spojková sada

OMG9004

1 099,-

Octavia (1U2)
Octavia Combi (1U5)
Octavia (1U2)

DG 7800

1 290,-

DG 3910

1 190,-

Octavia Combi (1U5)

DG 9430

1 390,-

Favorit, Felicia 1.3

Tlumiče pérování
DELPHI
Přední tlumič plynokapalinový
DELPHI
Zadní tlumič plynokapalinový
DELPHI
Zadní tlumič plynokapalinový

Díly řízení
TRW
Úhlový kloub
MOOG
Axiální kloub

Favorit (781), (785)
Felicia (6U1), (6U5)
Octavia (1U2), (1U5)

JTE314

185,-

VO-AX-8286

438,-

Všem našim velkoobchodním partnerům poskytujeme nadstandardní rabatové podmínky.
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Inter Cars - Distribuční a logistický systém
Klíčovou operací v obchodních společnostech, které se zaměřují na prodej velkého množství unikátních položek zboží, je skladování a distribuce.
Toto samozřejmě platí i v případě společnosti Inter Cars, která je distributorem náhradních dílů
a příslušenství pro automobily. Právě na rychlosti,
přesnosti a dostupnosti zboží závisí úspěch každého, kdo se rozhodl uspět v této velice dynamicky
se rozvíjející oblasti, jakou automobilový průmysl
bezesporu je.
Naše společnost, Inter Cars Česká republika, se v roce
2004 stala dalším článkem v moderním distribučním
řetězci, který je základním pilířem obchodní strategie
mateřské společnosti Inter Cars S.A. Polska. Strategie
Inter Cars, tj. být hlavním dodavatelem širokého portfolia náhradních dílů, se i pro nás stala jednou z největších priorit, na kterou jsme při tvorbě infrastruktury
kladli velký důraz. Při budování distribuční sítě v České
a Slovenské republice jsme vycházeli z předpokladu, že
pokud chceme být na těchto trzích úspěšní coby nový
distributor, musíme našim zákazníkům v maximální
míře přiblížit možnosti, kterými disponuje největší distributor náhradních dílů ve středn
Výrazem přiblížení máme na mysli
kazník může kdykoliv objednat j
součástku z téměř 1 milionu polo
zboží, kterou mu dodáme buď z na
šich poboček nebo centrálních
skladů, a to aniž by byl nucen
čekat neúměrně dlouhou dobu.
Okamžik, kdy se náhradní díl mon
je do opravovaného vozu, každý
to v zásadě již ﬁnální operace v a
renském řetězci. Málokdo však ví,
cesem tato součástka prošla od výroby přes skladování
až k dodání do samotného servisu. Nicméně, jak jsme již
uvedli na začátku tohoto článku, tento proces je pro nás
nadmíru důležitý a na jeho úspěšném zvládnutí závisí jak
míra spokojenosti servisního technika, tak samozřejmě
i motoristy.
Systém distribuce zboží naší společnosti je založen na
principu tzv. víceúrovňového skladového systému. Tento
systém spočívá v tom, že zboží je skladováno v několika
skladech tak, aby byla zajištěna maximální dostupnost

náhradních dílů jak co se týče počtu skladovaných položek a jejich množství, tak zejména i rychlosti dodání
s dosahem po celé střední a východní Evropě. Další výhodou tohoto systému je, že zboží od výrobců může být
zasíláno na jakýkoliv z těchto skladů, a to aniž by muselo projít centrálním skladovacím místem, což umožňuje
zboží dle aktuální potřeby daného
adu.
Systém se skládá ze tří stupňů
skladů:
1. Centrální
2. Regionální
3. Lokální
še společnost disponuje Centrálskladem, který slouží jako hlavní
é centrum společnosti (Varšava –
250.000 položek skladem), dále
třemi regionálními sklady (Poznaň, Lodz,
Katovice, každý v průměru 6.000m2, 70.000 položek na každém skladu) a více než 75 lokálními sklady, které jsou vybudovány v jednotlivých krajích každé
země, kde Inter Cars působí (Polsko, Ukrajina, Česká
a Slovenská republika). Velikost těchto lokálních skladů je přizpůsobena potenciálu místního trhu, nicméně
v průměru se skladová plocha pohybuje okolo 1.000m2
s cca 15.000 – 19.000 ks uskladněnými unikátními položkami.
Zásobování těchto skladů se děje minimálně 1x za 24h,
vždy přes noc tak, aby zboží mohlo být u zákazníka v
ranních a dopoledních hodinách. Tento systém patří
vzhledem ke vzdálenostem, mezi kterými se zajišťuje
každodenní doprava (např. Varšava – Praha cca 800km),
a počtu vychystaných položek zboží (denně kolem
120.000), k jednomu z nejlépe propracovaných systémů
v Evropě co se distribuce náhradních dílů týče.
V České a Slovenské republice, kde naše společnost působí již 1 rok, je do tohoto distribučního řetězce zapojeno již 8 lokálních skladů, které kromě samotné distribuce
autosoučástek současně plní roli prodejně-reprezentačního zastoupení společnosti Inter Cars. V Čechách naše
pobočky najdete ve Zlíně, Olomouci, Brně, Ostravě, Praze a v Českých Budějovicích. V nejbližší době otevřeme
své zastoupení v Plzni a Hradci Králové.
Na Slovensku jsou to obchodní zastoupení v Bratislavě
a Košicích. V plánu pro letošní rok je otevřít ještě mini-

strana 4

j urnal | únor 2006

Distribuční síť

telefonu, osobní návštěvou prodejny, nebo může náš
zákazník využít elektronické objednávky prostřednictvím
IC_Katalogu. Kdykoliv od 08:00 hod do 18:00 hod je
připraven vyhovět přání zákazníka tým prodavačů, telefonních operátorů, případně dalších pracovníků pobočky. Samotný kontakt, vyjednání obchodních podmínek
nebo řešení ostatních otázek zajišťují obchodní zástupci.
V pozadí celého tohoto týmu stojí zázemí centrály, které
poskytuje servis a zajištění všech nezbytných procedur,
bez kterých by zmíněné kroky jen těžko hladce běžely.

málně 1 pobočku v oblasti středního Slovenska. Takže
na konci roku 2006 budeme pokrývat z pohledu logistiky
přibližně 90% území bývalého Československa.

Naše obchodní zastoupení nejsou jen tzv. „surové“ sklady, kde se samozřejmě primárně přijímá a expeduje zboží, jak je to v této branži zvykem, ale kladli jsme důraz
i na určitou míru reprezentativního zázemí, které nemíjí i tento druh podnikání. Produktová strategie naší
společnosti totiž zahrnuje i řadu dalších komodit, které
s prodejem dílů úzce souvisí. Je to nejen široká řada příslušenství k automobilům, nabídka tuningového programu, prodej dílů na motocykly včetně vybavení pro motorkáře, ale také podpůrné programy (prodej vybavení
servisů, informačních technologií pro řízení oprav, atd.),
které vyžadují důstojné prostředí pro obchodní jednání
a setkání se zákazníky.
Samotný provoz pobočky je nastaven tak, aby byl
maximálně efektivní. Cílem je, aby zákazník nečekal a
nebyl zbytečně zdržován. Objednávky zákazníka jsou
vyřizovány buď klasickým způsobem, tj. prostřednictvím
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Je pravdou, že samotný frančízový
model obchodní
spolupráce, na kterém naše pobočky pracují, umožňuje jednak poskytovat 100% servis
pro
zákazníky,
ale také samotný
rozvoj pro naše
obchodní partnery – frančízanty, což opět v konečném
důsledku pocítí zákazník tím, že je v kontaktu s kvalitním a ochotným personálem a rychleji a častěji obdrží
požadované zboží.
Nabízí se následující otázka. Nejsou uvedené parametry
přehnané či předimenzované?
Nikoliv. Zajištění distribuce a organizace prodeje náhradních dílů pro osobní vozy, nákladní automobily, pneumatiky, široká škála doplňků a příslušenství, vybavení servisů, to vše od více než 500 producentů, si toto zázemí
v zásadě vyžaduje, respektive bez něho by nebylo možné poskytovat kvalitní služby našim zákazníkům.
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VIP Club Inter Cars 2006
Je tomu pár měsíců, co se na českém a slovenském trhu
objevily první informace o věrnostním programu společnosti Inter Cars – VIP Club Inter Cars 2005. Tento program si během svého trvání našel řadu příznivců, část
z nich získala díky spolupráci s naší společností VIP členství ve VIP Clubu Inter Cars 2005 již dříve, části chybí
k VIP členství již jen malý krůček (upozornění - oﬁciální
ukončení VIP Clubu Inter Cars 2005 je 28. 2. 2006).

Karty,
které můžete získat:

Bezpochyby mnoho zákazníků motivovala k zisku členství řada bonusů a výhod, které členství ve VIP Clubu
Inter Cars přináší. Ať již se jednalo o exkluzivní 11-denní relaxační pobyt v Egyptě s maximálním komfortem,
který si každý VIP člen zaslouží, zisk roční licence české
verze katalogu servisních a technických dat IC_Technika,
kterou bezesporu ocení každý, kdo se profesionálně zabývá opravou osobních automobilů, nebo případně o zisk
některé z dalších výhod.

Stříbrná VIP karta – kartu získáte v momentě dosažení hodnoty alespoň 13 000 bodů na svém VIP účtu.

Bronzová VIP karta – pro zisk této karty musíte na
svém VIP účtu dosáhnout hodnoty alespoň 7 000 bodů,
a tím splníte základní podmínku členství ve VIP Clubu
Inter Cars 2006

Zlatá VIP karta – abyste získali tuto kartu, musí hodnota Vašeho VIP účtu být alespoň 18 000 bodů.
Platinová VIP karta – vlastníkem této karty se stanete
tehdy, když je na Vašem VIP účtu alespoň 22 000 bodů.

Protože máme za sebou přelom roku, nastává ten
správný čas představit Vám přímé pokračování našeho
věrnostního programu pro rok 2006 – VIP Club Inter
Cars 2006. Není tajemstvím, že jsme se snažili pro tento
rok připravit důstojné pokračování VIP Clubu Inter Cars
2005 a bez nadsázky si troufáme tvrdit, že se nám to
podařilo. Nicméně sami můžete posoudit na další straně,
co jsme pro Vás v rámci VIP Clubu Inter Cars 2006 pro
tento rok připravili.

A jak tedy členství
ve VIP Clubu Inter Cars 2006 získáte?
Základní podmínkou členství ve VIP Clubu Inter Cars
2006 je vlastnictví minimálně bronzové VIP karty, členové se stříbrnou, zlatou nebo platinovou VIP kartou
získávají více klubových výhod (např. zájezd pro větší
počet osob atd.).
VIP Club Inter Cars 2006 toho svým členům nabízí
opravdu hodně. Hlavním mottem našeho VIP Clubu stále
zůstává „Užívejte si život s námi“. Toto heslo přesně
vystihuje cíl, kterého bychom všichni rádi dosáhli nejen
v rámci našeho věrnostního programu, ale i v rámci celé
naší spolupráce.

Body, umožňující získání jedné z výše uvedených karet
získáváte za každý nákup, který uskutečníte u společnosti Inter Cars v období od 01/01/2006 - 31/12/2006:
za nákup dílů pro osobní automobily - každých 100Kč = 1bod
za nákup dílů pro nákladní automobily - každých 200Kč = 1bod
Body se Vám připisují automaticky za každou realizovanou obchodní operaci, tzn. zboží objednané, zakoupené
a zaplacené v cenách bez DPH u společnosti Inter Cars.
Pokud zakoupené zboží následně vrátíte, je Vám příslušný počet bodů také odečten. Body získané v jednom
roce nemůžete převádět do následujícího roku (netýká
se prémiových startovních EXTRA bodů, přidělených za
členství ve VIP Clubu Inter Cars v předchozím roce) a
nemůžete je směnit na hotovost event. uplatňovat k zaplacení zboží. Stav svých bodů si budete moci kdykoliv
zkontrolovat na nejbližší pobočce nebo na internetových
stránkách.
Navíc máte možnost získat spoustu tzv. EXTRA bodů,
kterými můžete navýšit stav svého VIP účtu, a tím si
pomoci ke členství ve VIP Clubu Inter Cars 2006 (více
informací, jak získat EXTRA body Vám poskytne Vaše
pobočka Inter Cars).
Hodně štěstí v roce 2006 a rádi Vás přivítáme
v našem VIP Clubu Inter Cars 2006.
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Exkluzivní 8-denní nebo 15-denní relaxační pobyt v Tunisku
duben 2007
ubytování v hotelu****, all inclusive (neomezená konzumace jídla a pití)

držitel bronzové VIP karty

1 osoba

držitel stříbrné VIP karty

2 osoby

držitel zlaté VIP karty

3 osoby

držitel platinové VIP karty

4 osoby

Adrenalinový 4-denní prodloužený víkend v Julských Alpách
červenec 2006
ubytování v hotelu**** s bazénem, saunou a posilovnou

držitel bronzové VIP karty*

1 osoba

držitel stříbrné VIP karty*

2 osoby

držitel zlaté VIP karty*

3 osoby

držitel platinové VIP karty*

4 osoby

* Při získu členství ve VIP Clubu Inter Cars 2006 do konce června 2006.

Lyžařský prodloužený víkend ve 3 alpských zemích
prosinec 2006
ubytování v hotelu**** s bazénem, saunou a posilovnou

držitel bronzové VIP karty*

1 osoba

držitel stříbrné VIP karty*

2 osoby

držitel zlaté VIP karty*

3 osoby

držitel platinové VIP karty*

4 osoby

* Při zisku členství ve VIP Clubu Inter Cars 2006 do konce října 2006.

2-denní návštěva 7. Veletrhu Inter Cars ve Varšavě
červen 2007
VIP pozvánka zahrnující ubytování, dopravu a občerstvení

držitel jakékoliv VIP karty

1 osoba

Bližší informace naleznete v brožuře VIP Club Inter Cars 2006, kterou můžete získat na jakékoliv pobočce Inter Cars Česká republika.

Dále můžete získat:
Licenci české verze katalogu servisních a technických dat IC_Technika – pro rok 2007
Předplatné odborného časopisu AutoEXPERT nebo AUTOservis – pro rok 2007
Klubovou kartu ÚAMK – pro rok 2007
Dálniční známku – pro rok 2007
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IC_Technika
Vážení čtenáři, majitelé autoservisů a autoopraven.
S novým rokem 2006 přichází i společnost Inter Cars
Česká republika s.r.o. s mnoha novinkami. Mimo jiné
jsme pro Vás připravili jednu velice zajímavou a exkluzivní záležitost. Jedná se o profesionální software obsahující širokou škálu technických dat, hodnot a návodů
pro více než 5000 typů vozidel 42 světových značek,
který je určen právě Vám. Tento software Vám určitě
usnadní Vaši každodenní práci, pomůže Vám ještě zvýšit
Vaši profesionalitu a odbornost a v neposlední řadě se
určitě stane novým nepostradatelným pomocníkem ve
Vaší profesionální autoopravně nebo autoservisu. Pro
dokreslení kvalit a ucelení obrázku o našem programu
IC_Technika by Vám mělo posloužit několik následujících
řádek a obrázků.
Co je IC_Technika? (stručná charakteristika)
IC_Technika je interaktivní databáze určená pro autoservisy, autoopravny a všechny, kteří se chtějí zabývat opravou motorových vozidel na profesionální úrovni. Obsahem
tohoto softwaru jsou technická data, výkresy, postupy,
návody, schémata a normované doby oprav. Všechna uvedená data jsou napojena na konkrétní typ vozidla a jsou
velmi snadno dohledatelná pomocí jednoduchého a srozumitelného menu a snadného vyhledávání. IC_Technika
v současné době obsahuje technická data více než 5000
typů automobilů 42 značek z celého světa. Veškerá uvedená data a hodnoty jsou neustále aktualizována odborným týmem společnosti Vivid, která tato data shromažďuje a získává pro Vás přímo od výrobců vozidel.

Jaká je cena IC_Techniky?
IC_Techniku nabízí společnost Inter Cars za bezkonkurenční maloobchodní cenu 7 500 Kč (9 890 Sk) bez DPH.
V této ceně je zahrnut roční pronájem licence a 2 bezplatné upgrady. Dále všem věrným zákazníkům, kteří se
stanou členy VIP Clubu Inter Cars 2006, nabízíme roční
licenci IC_Techniky společně s 2 bezplatnými upgrady
zcela zdarma.
Jak objednat IC_Techniku?
1) úplně a správně vyplnit objednací formulář IC_Techniky, který slouží jako závazná objednávka, společně se
zástupcem společnosti Inter Cars Česká republika s.r.o.,
2) zcela vyplněný formulář zaslat e-mailem, faxem nebo
poštou na IT oddělení centrály Inter Cars. Váš požadavek s Vámi bude řešit pan Kosour nebo pan Maňovský,
3) na základě Vámi odeslané závazné objednávky Vám
bude zaslána faktura a instalační CD nebo DVD,
4) do 14-ti dnů po uhrazení fakturované částky obdržíte
aktivační klíč na roční pronájem technických dat. Během
roku pak navíc obdržíte zdarma 2 upgrady programu.

Vy ještě nemáte IC_Techniku?

Proč mít IC_Techniku? (silné stránky a výhody programu)
Získáte technická data pro více než 5000 typů vozidel
42 značek světových výrobců.
Autorizované servisy konečně získávají za nesrovnatelně
nižší cenu centralizovanou databázi technických dat na
většinu vozidel a nikoliv jen specializovaný software na
určitou značku.
Nezávislé autoopravny mohou díky zavedení blokové
výjimky provádět např. běžnou údržbu vozidel do stáří
3 let, aniž by zákazník ztratil záruku na vozidlo. IC_Technika Vám pomůže tyto opravy snadno a profesionálně
zvládnout.
Díky implementovanému modulu, který obsahuje normované doby oprav, budete moci kvaliﬁkovaně odhadnout cenu a čas opravy podle uvedených kritérií výrobce
nebo na základě vlastního nastavení programu a snadno
tak vytvořit nabídku.
Další nespornou výhodou IC_Techniky je její jednoduché
a srozumitelné ovládání, snadné vyhledávání a samozřejmě bezkonkurenční cena.
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4max – vlastní značka náhradních dílů společnosti Inter Cars
V současné době existuje na českém trhu řada distributorů náhradních dílů, jejichž prostřednictvím se na český
trh dostává velké množství více či méně kvalitních dílů.
Jsou zde zastoupeny vysoce kvalitní výrobky dodavatelů
do prvovýroby, zároveň ale také výrobky nižší kvality od
méně známých výrobců. Jaké jsou ale skutečné potřeby
českého trhu?
Pokud se podíváme na statistiku počtu registrovaných
automobilů v České republice, zjistíme, že k dnešnímu
dni je zde registrováno cca 3.7 milionu vozidel. Z toho
více než 50% vozidel je starší 9 let. Samotná čtvrtina
všech registrovaných vozidel je starší 15 let. To samo
o sobě vypovídá o tom, jaké lze očekávat potřeby
zákazníků. Je logické a zajisté s tím každý čtenář
souhlasí, že majitel staršího automobilu preferuje
především nízkou cenu. Přece jen výměna 4 tlumičů
v hodnotě 10 000 Kč u
automobilu, jehož hodnota
je
něco
kolem
35 000 Kč, je luxus, který
si řada zákazníků nechce
nebo
nemůže
dovolit.
I přes to ale každý zákazník očekává za své peníze
určitou kvalitu, která bohužel většinou nejde ruku
v ruce s nízkou cenou.
Většinou zde platí nepsané
pravidlo „s vyšší kvalitou roste i cena“.
Vzhledem k úzké spolupráci s evropskou servisní koncepcí AutoCrew, dlouholetým zkušenostem v oblasti distribuování automobilových dílů a zvyšující se poptávce
po levných a zároveň kvalitních náhradních dílech ve
většině autoservisů, se Inter Cars již před 4 roky rozhodl
uvést na trh vlastní značku náhradních dílů 4max (čti
for max), pod kterou zákazníkům nabízí cenově velmi
zajímavé produkty se zachováním všech nezbytných parametrů kvality a bezpečnosti.
4max se dělí na dvě skupiny:
Verze Proﬁ line (tmavěmodré krabičky) je urče-

nální kvality.
Verze Eco line (zelené krabičky) je věnována řidičům, kteří
preferují levnější, ale
rovněž kvalitní výrobek.
S přihlédnutím k přání zákazníků, kteří očekávají od autoservisů montáž především levnějších skupin výrobků,
se Inter Cars přednostně zaměřil na přípravu široké na-
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bídky náhradních dílů 4max eco line. Současně s rozšiřováním nabídky náhradních dílů s logem 4max určených
pro osobní automobily zavedl Inter Cars rovněž nabídku
dílů určenou pro nákladní automobily. V současné době
může zákazník pod nabídkou 4max nalézt více než
22 000 položek ve 154 různých kategoriích a 334 podskupinách (podrobnější informace o nabídce 4max lze
nalézt na následujících stránkách).
Pod značkou 4max lze nalézt také sortiment repasovaných dílů (alternátory, startéry, čerpadla, motorky stěračů a další), který pochází z továrny ELTEK, jejímž 100%
vlastníkem je právě společnost Inter Cars.
V průběhu přípravy nabídky 4max byl kladen nemalý
důraz na vypracování přehledného a jednoduchého číselného označení. Každá
součástka je označena
10-místným číselným kódem, na jehož konci je
jedno písmeno. Pro zjednodušení jsou číslice odděleny pomlčkami.
Příklad označení: 0101-01-0001E, první dvě číslice
označují část automobilu,
ve které se součástka nachází, např. Podvozek. Další
dvě upřesňují místo montáže, např. Zavěšení kola. Dvě
číslice po pomlčce označují přesně druh součástky, např.
Stabilizátor, a čtyři poslední – použití pro konkrétní značku automobilu, např. Opel Astra F, motor 1.6 benzin. Písmeno „E“ znamená, že se jedná o součástku z nabídky
4max eco line.
Všechny součástky z nabídky 4max může zákazník nalézt v elektronickém katalogu IC_Katalog společnosti Inter Cars. Díky tomu a také díky jednoduchému systému
číslování může autoservis rychle a pohodlně identiﬁkovat
požadovaný náhradní díl.
Pod značku 4max jsou zahrnovány výrobky dodavatelů
s certiﬁkátem kvality ISO a TÜV a kvalita těchto výrobků je testována ve státních zkušebnách. Díky přísnému
výběru dodavatelů pro řadu 4max je společnost Inter
Cars garantem kvality značky 4max.
Přehledný systém číslování, široká nabídka produktů pro osobní a nákladní automobily, garance kvality a nízkých cen, to vše jsou výhody řady 4max.

4max
– Maximum pro Vaše 4 kola
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Maximum výhod pro majitele osobních a nákladních automobilů

3. Opravné sady zadního ramene 4. Stěrače
4max eco line nabízí opravné sady
Listy stěračů 4max eco line jsou
pro všechny značky automobilů.
vyráběny z nejkvalitnější pryže a
jsou nabízeny ve všech velikostech.
Dostupná je také široká nabídka
sad adaptérů. Modely: standardní a
spojlerové
Vzor obj. čísla: 5903-08-0003E
Vzor obj. čísla:4708-11-0001E

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

2. Spojkové sady
Montáž kompletní spojkové sady
šetří Váš čas a peníze. Kvalita spojek 4max zaručuje bezproblémový
chod Vašeho auta.

Vzor obj. čísla: 4703-03-4087E

Vzor obj. čísla: 4204-00-1763E

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

7. Brzdové čelisti
6. Napínací a vodicí kladky
Vysoce kvalitní brzdové čelisti pro
Tato skupina obsahuje také kladky
všechny značky automobilů.
dodávané společně s napínačem
řemenu. Zakoupením těchto položek
šetříte své peníze.

Vzor obj. čísla: 0220-01-0003E

Vzor obj. čísla: 0211-04-05429E

Vzor obj. čísla: 5206-02-0001E

Vzor obj. čísla: 4302-07-3039E

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

10. Kovové a gumové
komponenty
Široká nabídka kovových a gumových podvozkových dílů.

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

Vzor obj. čísla: 4708-12-1331E
2103-02-0001E

Vzor obj. čísla: 4908-01-0882E

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

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

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

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

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

Vzor obj. čísla: 5211-02-1101E

Vzor obj. čísla: 4708-06-0002E

Vzor obj. čísla: 5201-01-0210E

Vzor obj. čísla: 0212-01-0117E

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

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

19. Autobaterie
Osvědčená kvalita a zajímavá cena.

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

Vzor obj. čísla: 0206-01-0005E

Vzor obj. čísla: 0608-03-0005E

Vzor obj. čísla: 5401-05-0005E

Vzor obj. čísla: 0608-04-0311E
0608-05-0001E
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8. Homokinetické klouby
Široká nabídka vnitřních a vnějších
kloubů v kompletu s manžetami,
mazivem, sponami, maticemi a
šrouby.
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21. Čidla hmotnosti vzduchu
(váhy vzduchu)
Nabídka 4max eco line zahrnuje čidla hmotnosti vzduchu (váhy
vzduchu) pro nejrozšířenější modely
automobilů.
Vzor obj. čísla: 0220-07-0019E

22. Karosářské díly
Široká nabídka dílů pro opravy karosérií.

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

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

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

Vzor obj. čísla: 2001-01-0005E

Vzor obj. čísla: 1201-00-0002E

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

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

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

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

Vzor obj. čísla: 1601-00-0001E

Vzor obj. čísla: 4302-09-0445E

Vzor obj. čísla: 4910-01-0068E

Vzor obj. čísla: 0218-01-0280E

3. Tyče řízení
Široká nabídka pro mnoho značek a
modelů automobilů.

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

2. Opravné sady zavěšení kabin
1. Brzdové bubny a kotouče
a listových pružin
Brzdové bubny a kotouče 4max eco
line pro nákladní automobily a návě- Kompletní nabídka opravných sad
zavěšení kabiny řidiče a listových
sy. Maximalní bezpečnost a užitek.
pružin.
Vzor obj. čísla: 5201-01-0874E

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

Vzor obj. čísla: 4901-03-0001E

Vzor obj. čísla: 4910-01-0006E

5. Spínače a přepínače
Nabídka kvalitních spínačů a přepínačů nejpoužívanějších typů.

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

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

8. Autobaterie
Prověřená kvalita za zajímavé ceny.

Vzor obj. čísla: 0602-01-0004E

Vzor obj. čísla: 4301-10-0009E

Vzor obj. čísla: 4708-10-0001E

Vzor obj. čísla: 0608-03-1001E

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

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

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

12. Vzduchové ventily
Vzduchové ventily pod značkou
4max eco line jsou kvalitou srovnatelné s originálními díly.

Vzor obj. čísla: 5903-08-0014E

Vzor obj. čísla: 5002-03-0009E

Vzor obj. čísla: 5404-13-0002E

Vzor obj. čísla: 4506-01-0002E
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Den Inter Cars

Den Inter Cars
Již od letních měsíců roku 2005 se každé pondělí stalo u naší společnosti speciálním dnem
vyhlášeným „Dnem Inter Cars“. V tento den
dostává každý zákazník od naší společnosti

speciální bonus v podobě dodatečné slevy ve výši
5%, a to na veškeré zboží zakoupené či objednané
v tento den u naší společnosti.
Také každé pondělí roku 2006 je vyhlášeno Dnem
Inter Cars.

Kdo jiný Vám dá 5% zadarmo?
Ostatní na to už přišli, začněte vydělávat i Vy!

strana 12
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EKOLOGICKÝ FILTR
–

Co se za tímto pojmem skrývá?

Olejový ﬁltr má po celou dobu své životnosti úlohu
odlučovat nežádoucí látky a částice z oběhu oleje.
Po úspěšném splnění svého úkolu je poté odstraněn
a zlikvidován. V ideálním případě vcelku, bez nákladného
třídění odpadu.
MAHLE a Knecht - ekologické prvky olejových ﬁltrů, pracují
například v nových modelech automobilů Citroën C2, C3,
Xsara, Ford Fiesta, Focus, Fusion, Mazda 2, Peugeot 206,
307, 407. Seznam všech automobilů, pro které jsou dostupné ﬁltry ﬁrmy MAHLE Knecht, najdete v on-line katalogu na
stránce www.mahle-aftermarket.com.

pevně sevřen a stlačen. Výsledkem je optimální utěsnění. A vlíz obsahuje ještě další dobrou myšlenku: je totiž
s ﬁltračním papírem svařen ekologicky ultrazvukovými
vlnami – bez použití lepidla a rozpouštědla. Po rozříznutí
ﬁltračního prvku se nám ukáží jemné drážky v černém
nosiči plastu. Tento takzvaný rýhovaný vnitřní rám vede
a ﬁxuje drážkovanou hvězdu ﬁltru a zabraňuje eventuálnímu styku s koncem záhybů. Tím je zajištěn průtok
oleje bez tření.
Po otočení vzorku je vidět černý otvor plastového disku
(kotouče). I to je jedna z praktických metod těsnění.
Plast speciálně vytvarovaný na tomto místě funguje
při nasazení jako spolehlivá těsnící chlopeň. „A jak je
vlastně upevněn na černém plastovém kotouči ﬁltrační
papír?“ Zde opět nebylo použito žádné lepidlo s obsahem
rozpouštědla. Místo toho byl ﬁltr na tomto místě plastiﬁkován, to znamená, že povrch plastového kotouče byl
zahřát patentovanou metodou. Do takto vzniklého měkkého plastového lůžka byla poté vtlačena ﬁltrační hvězda
a zaﬁxována při vytvrzení. Tím se dosáhlo spolehlivého
spojení.
Nakonec se přirozeně nabízí ještě otázka ohledně nápadného černého plastového trnu (kužele), na který je montován těsnící kroužek. „Jakou úlohu má?“ Zde se jedná
o v oboru známou výpust, kterou jistě s vděkem zaregistroval každý, kdo již někdy měnil tuto vložku olejového
ﬁltru. Tento kužel je při otevírání krytu těla ﬁltru vytažen
spolu s ním a uvolní výpustní otvor, přes který se trup
vyprazdňuje. Při této příležitosti je ještě třeba upozornit
na tvar a umístění kužele, který se pohybuje při montáži
ﬁltru po přesně předdeﬁnované dráze, a tak si spolehlivě
najde své místo v předurčeném otvoru.

Současné ekologické řešení proto zní: modul ekologického olejového ﬁltru. Filtr se skládá ze dvou částí:
ze samotného těla ﬁltru a vhodného víčka (z hliníku
nebo plastu), které zůstává po celou dobu životnosti
ve vozidle a tam přebírá přídavnou funkci jako nosič
agregátu. Druhou částí je ﬁltrační vložka. Je vyrobena
z ﬁltračního papíru a spalitelného plastu nezatěžujícího
životní prostředí. Vložka je vyměňována v rámci inspekce a spalována ve spalovacím zařízení – ve ﬁnále z ní
zůstane pouze hromádka popela. Společnost MAHLE
byla právě za jeden z takových systémů vyznamenána
v roce 1996 Spolkovým svazem německého průmyslu
(BDI) první cenou.
Ale to je pouze jeden z dobrých nápadů v oblasti olejových ﬁltrů pocházejících od společnosti MAHLE. U olejových ﬁltrů MAHLE, a je zcela jedno, jaký model ﬁltru
blíže posuzujeme, se najde zpravidla hned více patentovaných řešení, která činí ﬁltr a jeho montáž jednodušší,
efektivnější a také ekologičtější. Vezměme si například
ﬁltr OX 171/2D, který je používán pro vozy značek
Citroën, Ford a Peugeot. Výrobkový manažer oddělení
Aftermarket ﬁltrů Peter Riedmayer nám na následujícím
testu ukáže výhody tohoto ﬁltru. Nejprve se zaměřme
na vlízový kotouč. Perforace u tohoto ﬁltru se zdá být
trochu malá, při nasazení na protikus však ukáže svoji
raﬁnovanost. Vlízový kus je totiž nejen koncovým kotoučem, nýbrž také současně takzvaným komorovým těsněním. To znamená, že vlíz se při montáži ﬁltru vkládá
mezi trubku (tělo ﬁltru) a vnitřní rám (ﬁltr) tak, aby byl

Výrobkový manažer Peter Riedmayer

TRW a Inter Cars

Nový rozměr spolupráce TRW a Inter Cars
Úvod
Jistě jste v loňském roce zaznamenali vstup nového distributora náhradních dílů a příslušenství pro automobily
na český a slovenský aftermarket. Tím novým hráčem
na našich trzích se stala společnost Inter Cars, která v
současnosti patří mezi největší nadnárodní ﬁrmy v tomto
oboru na evropském trhu.
V tisku, zejména v odborných časopisech, jste mohli
zaznamenat záměry společnosti Inter Cars, její strategii
a cíle. Také jste se mohli seznámit s nabídkou jak dílů,
tak dalších služeb, se kterými do Čech a na Slovensko
tato společnost vstupovala.
Většina lidí znalých problematiky distribuce náhradních
dílů a otázek souvisejících se zahájením obchodních
aktivit na jiném, „zahraničním“ trhu hodnotila plány společnosti Inter Cars jako velice ambiciózní a při současné
tvrdé konkurenci, řekněme, ne zcela jednoduché.
Současně se v kuloárech hovořilo nejen o společnosti
Inter Cars jako takové, její nabídce a budované frančízové síti poboček, ale také o užší spolupráci s výrobcem
brzdových systémů, společností TRW Automotive.

Stále vyšší poptávka po brzdových systémech z Jablonce nad Nisou vedla společnost k postavení moderního
závodu ve Frýdlantu v Čechách, kde soustředila výrobu
brzdových kotoučů, brzdových třmenů a dílů řízení.
Společnost Lucas Autobrzdy nezůstala jen u výroby kvalitních brzd, ale také se začala zaměřovat na obchodní
činnost. V roce 1996 vznikla divize Aftermarket, která se
soustředila na vybudování distribuční sítě na českém a
slovenském aftermarketu. Za téměř 10 let svého působení byla vytvořena distribuční síť na principu obchodní
spolupráce s nezávislými distributory náhradních dílů pro
osobní automobily a motocykly. Současně společnost Lucas Autobrzdy zahájila budování servisní sítě, dříve pod
značkou Rychloservis Lucas, dnes TRW Autoservice, kde
byly aplikovány zkušenosti z výroby do servisní praxe.
V současné době tvoří tuto distribuční síť téměř 45 partnerů v Čechách a 5 partnerů na Slovensku. Servisní síť
TRW Autoservice poskytuje své služby na 30 místech
České a Slovenské republiky.
Současnost - Inter Cars a TRW

Historie
Vraťme se o pár roků zpět, abychom připomněli některé
skutečnosti z historie.
Severní Čechy nejsou známé jen výrobou skla, bižuterie
nebo turistikou v krásných českých horách, ale také jako
místo, kde se produkují špičkové brzdové systémy. Kdo
by neznal jednoho z předních českých výrobců automobilových dílů, společnost TRW Automotive z Jablonce
nad Nisou, která se transformovala z u nás velmi známé
ﬁrmy, Lucas Autobrzdy s.r.o.
Z výrobních linek bývalého národního podniku Autobrzdy
Jablonec, který byl založen v roce 1952, bylo do dnešního dne vyprodukováno množství náhradních dílů a příslušenství do nových osobních a nákladních automobilů.
Důležitým mezníkem ve vývoji továrny byl rok 1983, kdy
byla zakoupena licence na výrobu kotoučových brzd Colette od společnosti Lucas. Tento rok představoval start
úspěšné spolupráce mezi TRW a největším výrobcem
brzdových systémů na světě.
O 10 let později, tedy v roce 1993, se Autobrzdy a Lucas
spojili a založili novou výrobní ﬁrmu známou dodnes, Lucas Autobrzdy s.r.o. Toto spojení přineslo razantní rozvoj
výroby, kdy se z dodavatele brzdových systémů českým
výrobcům automobilů např. Škoda Auto a.s. stala významná výrobní společnost dodávající své výrobky předním světovým producentům osobních automobilů, jako
jsou Mitsubishi, Volvo, VW, Renault, GM Opel, Peugeot,
BMW nebo Daimler Chrysler.
V roce 1999 se stala společnost Lucas Autobrzdy členem
skupiny TRW, největšího světového výrobce aktivních a
pasivních bezpečnostních komponentů pro automobilový
průmysl. TRW Automotive působí ve 23 zemích celého
světa a jeho produkce ho řadí mezi osm největších dodavatelů automobilového průmyslu na světě.
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Tolik k historii, ale pojďme společně do současnosti a
zaměřme se na okamžik, kdy se přímo potkávají TRW
Automotive – jeden z největších producentů na světě, a
Inter Cars – jeden z největších distributorů náhradních
dílů v Evropě. I když jsou společným jmenovatelem obou
těchto ﬁrem náhradní díly, spojují obě společnosti především možnosti širší obchodní spolupráce.
Společnost TRW Automotive se v uplynulých letech
rozhodla k poměrně významnému strategickému kroku
– transformovat vlastní distribuční aftermarketové sítě v
Evropě do sítí nadnárodních distribučních společností a
soustředit se pouze na výrobní aktivity.
Výrobce brzdových komponentů TRW Automotive patří
mezi klíčové dodavatele společnosti Inter Cars již řadu
let. Na polském trhu je Inter Cars největší distributor
TRW produktů.
Nejen dlouholetá spolupráce obou společností, ale i fakt,
že Inter Cars je dynamická a dlouhodobě se rozšiřující
společnost s velkou perspektivou, těšící se důvěře dodavatelů, vedla k tomu, že se TRW Automotive rozhodlo
pro spolupráci právě s touto společností. S velkou pravděpodobností se dá říci, že k tomu přispělo také to, že
společnost Inter Cars vstoupila na český a slovenský
trh a ve velmi krátké době zde vybudovala síť poboček
s funkčním logistickým systémem.
Přibližně v polovině loňského roku byly zahájeny přípravy užší spolupráce mezi společnostmi Inter Cars a TRW,
jejichž cílem bylo převzetí a zajištění logistických a distribučních procesů v České a Slovenské republice společností Inter Cars. Tento projekt byl úspěšně dokončen, a
tak dne 7. 11. 2005 zahájil Inter Cars distribuci náhradních dílů do sítě TRW distributorů a TRW Autoservice.
Musíme podotknout, že tato předchozí věta svým, až
lapidárním konstatováním, opravdu přesně nevystihuje
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TRW a Inter Cars
tak klíčový okamžik českého aftermarketu, důležitý milník vývoje obou společností, jak Inter Cars Česká republika, tak TRW Automotive, jakož i podstatný okamžik pro
partnery obou společností – distributory a servisy TRW.
V dějinách české a slovenské autobranže tento okamžik
tak úzké spolupráce nemá obdoby a je opravdu jedním
slovem unikátní.
Co to znamená v praxi?
Jak již bylo uvedeno výše, od 7. listopadu 2005 se Inter
Cars stal oﬁciálním distributorem produktů TRW všem
stávajícím obchodním a servisním partnerům TRW, respektive všem dosavadním zákazníkům výrobního závodu TRW Automotive Frýdlant.

-

brzdové destičky,
díly řízení a zavěšení,
hydraulika,
tlumiče pérování,
a ostatní produkty.

Také je třeba říci, že distribucí dílů spolupráce mezi Inter
Cars a TRW nekončí. Společně je vytvářena obchodní
a marketingová strategie a je pokračováno v budování
značky TRW, jako špičkového produktu, a v dalším rozvoji této značky.
Závěrem lze konstatovat, že tímto projektem byla odstartována nová dimenze spolupráce výrobce a distributora, což ocení nejen obchodní partner prodávající
výrobky TRW, ale také konečný zákazník, tj. servis.

Produktová nabídka obsahuje celý sortiment výrobní
produkce TRW, mezi které patří zejména:
- brzdové kotouče,

Bakov nad Jizerou:
Brno:
Česká Lípa:
České Budějovice:
Hamry nad Sázavou:
Hradec Králové:
Karlovy Vary:
Káraný:
Kladno:
Kravaře:
Luhačovice:
Mladá Boleslav:

Nová Paka:
Opava:
Ostrava:
Plzeň:
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MOTO - AUTO, s.r.o.
Jaroslav Horák
AUTOSTYL SPOL. S R.O.
ANDY
THORN AUTOTECHNIC s.r.o.
Vlastimil Rosecký
Autodíly Skořepa s.r.o.
Jaroslav Vebr
AUTO MEISNER s.r.o.
VINŠ-group s.r.o.
AUTOMONT CSW, spol. s r.o.
Renova Luhačovice s.r.o.
Martin Bulíř
Ing. Petr Křivský
Prondo s.r.o.
Motopoint s.r.o.
Roman Midrla
Erich Prasek
Ing. Jan Janoš AUTO-MOTO
AUTO DÍLY PROGRES spol. s r.o.
AUTOKONEX, s.r.o.

-

Praha:

Prostějov:
Rožnov pod Radhoštěm:
Teplice:
Třebíč:
Valašské Meziříčí:
Zlín:

Haspa spol. s r.o.
AUTO SPEKTRUM DÍLY s.r.o.
Tomáš Verunáč
Spei Servis spol. s r.o.
Jiří Rektorys AUTODÍLY
Jan Heřmánek
Ivan Rumler - RUCO
Autocentrum Dojáček spol. s r.o.
WEGO - INTERNATIONAL, s.r.o.
HOKCAR s.r.o.
Hydraulic Parts CZ s.r.o.
CORECT Beránek s.r.o.
Josef Kopečný
Josef Mrlina - EMONT
Milan Šumbera - Automotive

Žilina:
Bánovce n/B.:
Trnava:
Šaľa:
Košice:

Rudolf Glasnák
AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o.
Ferotechna spol. s r.o.
Kopáčik Peter
ASKOF s.r.o.
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Dodavatelé v nabídce IC

Produkty společnosti Bosch
v nabídce Inter Cars
Společnost Bosch zná jistě každý z nás. Za dobu své
120-leté tradice vybudoval zakladatel společnosti Robert
Bosch ﬁrmu, s jejímiž výrobky se setkáváme na každém
kroku. Některé z nich nám usnadňují život přímo v domácnostech, např. pračky, ledničky, elektrické nářadí,
řadu z nich používáme, aniž bychom o tom věděli.
Do druhé skupiny můžeme zařadit automobilové výrobky.
Ruku na srdce, kolik z nás ví, jakou značku zapalovacích
svíček nebo světlometů používá ve svém automobilu?

inženýrů, díky jejichž práci Bosch každý rok přihlásí přes
2 000 patentů a vynálezů. I díky nemalým každoročním
investicím splňují výrobky Bosch nejvyšší požadavky na
kvalitu. Bosch ale není jen pouhým dodavatelem kvalitních automobilových dílů. Zároveň poskytuje servisům
kompletní podporu v podobě katalogových a technických
informací o náhradních dílech, dílenských informací, seřizovacích a montážních hodnot, komunikace s řídícími
systémy, návodů na vyhledávání závad a dalších informací obsažených v informačním systému ESI[tronic].

Právě produkty prodávané sekcí automobilové techniky
však tvoří největší podnikatelskou oblast celé skupiny
Bosch s celosvětovým obratem 25,3 miliard EUR dosaženým v roce 2004. Takový výsledek by nebylo možné dosáhnout bez důrazu na vývoj a inovace, o které
se ve společnosti Bosch stará přes 22 000 vědeckých

Společnost Bosch dnes operuje ve více než 50 zemích
světa, má přes 260 výrobních závodů a patří mezi největší světové dodavatele v oblasti automobilového průmyslu. Nejen díky výše uvedeným řádkům je společnost
Bosch jedním z klíčových dodavatelů společnosti Inter
Cars.

Co z produktové nabídky Bosch
můžete nalézt v sortimentu Inter Cars?

Startéry a alternátory

Inter Cars nabízí kompletní nabídku
náhradních dílů od společnosti Bosch,
mimo jiné např.:

Brzdové systémy

Rozvodové a klínové řemeny

(brzdové destičky, bubny a kotouče atd.)

Filtry

Startovací akumulátory

Světlomety

Stěrače

Benzinové a dieselové systémy

Zapalovací a žhavicí svíčky

(trysky, ventily, čerpadla, lambda sondy atd.)
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WIX-FILTRON je výrobce a distributor filtrů pro motorová vozidla, stroje a motorová zařízení. Naši činnost jsme
zahájili v roce 1982. Jsme členem mezinárodního motorizačního koncernu AFFINIA Group, který je součástí americké kapitálové skupiny The Cypress Group v New Yorku.
Naši obchodní nabídku tvoří více než 1 700 druhů filtrů v
tovární kvalitě pro téměř všechny značky automobilů. Nyní
zaměstnáváme více než 700 pracovníků
V roce 2005 jsme prodali 27,5 mil. kusů filtrů. Vlastníme 40% podílu na polském trhu s filtry. Více než polovinu
našich výrobků vyvážíme mj. do Německa, Velké Británie,
Francie, Irska, Švédska, Švýcarska, Ruska, Itálie, Bulharska, České republiky, Maďarska, na Ukrajinu, do USA a do
Afriky.
Naše filtry dodáváme v rámci „první výbavy“ mimo jiné
takovým firmám jako jsou FORD, VOLKSWAGEN, SEAT,
GM, FIAT, DAEWOO, LAND ROVER a MG ROVER.

Jako první firma v oboru filtrační techniky v Polsku
jsme zavedli systém řízení jakosti, který splňuje požadavky
norem ISO/TS 16949, a systém řízení životního prostředí
ISO 14001.
Splněním přísných požadavků těchto norem zajišťujeme vysokou a stabilní kvalitu námi vyráběných filtrů. Díky
získaným certifikátům jsme se stali partnerem předních
koncernů vyrábějících automobily, dodavatelem filtrů pro
„první výbavu,“ pro autorizované servisy a pro trh s náhradními díly.
Máme k dispozici výzkumné a rozvojové středisko naší
mateřské firmy WIX FILTRATION CORPORATION, které se
nachází v USA. Vlastníme v Polsku nejmodernější laboratoř
pro testování všech druhů filtrů, kde můžeme provádět celou řadu specializovaných testů filtrů a přesně určit jejich
provozní vlastnosti.
WIX-FILTRON je dnes největší a nejmodernější polsko-americkou společností specializovanou na výrobu
a distribuci vzduchových, olejových, palivových, pylových,
hydraulických a průmyslových filtrů.

Otevřená cesta...

…s kvalitou od
společnosti RUVILLE!
ZPŮSOBILOST
• Způsobilost výrobku
Zkušení produktoví manažeři stále navrhují
moderní a snadno opravitelné řady náhradních dílů.
• Technická způsobilost
Naši techničtí specialisté jsou stále obeznámeni s nejnovějším vývojem díky intenzivním
kontaktům s výrobci po celém světě.
• Opravné sady
Veškeré díly tvořící sady jsou optimálně
poskládány dohromady tak, aby umožnily
profesionální provedení oprav.
• Kompletní řady výrobků
Kompletní řady náhradních dílů nabízejí
zákazníkům a trhu řešení jakýchkoliv požadavků na opravy.
• Balení
Chytrá řešení týkající se balení výrobků
zjednodušují uživatelům manipulaci a logistiku – jsou ﬂexibilní a vhodná pro každého
zákazníka.
• Kvalita
Požadavky nejvyšší kvality kladené na naše
dodavatele a naše kontrola kvality charakterizují silnou značku RUVILLE.

• Sady dílů pro nápravy
• Sestavy hnacích hřídelí

• Uložení vzpěr a ochranné sady
• Díly podvozku a řízení

SPOLEČNOST
Naše know-how pro Váš úspěch na trhu
Společnost RUVILLE byla založena před 80 lety Egonem
von Ruville – jedním z průkopníků volného a nezávislého
obchodu s náhradními díly pro automobily. Nejen díky této
tradici je dnes společnost RUVILLE jednou z celosvětově
nejznámějších specializovaných společností v oblasti náhradních dílů pro automobily.
Již po více než 30 let navrhují zkušení odborníci pod značkou RUVILLE zajímavé řady náhradních dílů pro podvozky
a motory automobilů.
Za úspěch naší společnosti vděčíme našim zaměstnancům,
partnerům, zákazníkům a dodavatelům součástek pro automobilový průmysl, které máme po celém světě.
RUVILLE – tým odborníků, který dokáže uspokojit
všechny Vaše požadavky na náhradní díly.

• Uložení motoru a převodovky
• Vačkové hřídele a sady

• Napínače řemenů
• Díly řemenových pohonů

• Sady napínačů řemenů
• Vodní čerpadla

• Sady ložisek kol

KONCEPCE

KVALITA

Vysoký standard kvality
Podvozek a motor – žádné vozidlo se nemůže pohybovat
bez těchto částí. Zásobujeme celosvětový volný automobilový trh vysoce kvalitními díly, které získáváme výhradně od
originálních mezinárodních výrobců a kvalitních dodavatelů.
Ať již se jedná o osobní nebo užitkové automobily, nabízíme
našim zákazníkům kompletní řady výrobků v té nejvyšší
kvalitě pro všechna evropská a asijská vozidla.

Klíč k úspěchu
Kvalita a způsobilost mají pro nás tu nejvyšší prioritu. Ve
všech divizích naší společnosti existuje pouze jeden cíl:
krédo nulového počtu závad. Každý výrobek, všechny
činnosti a individuálně navrhovaná řešení musí odpovídat standardům kvality našich zákazníků. Udržování a
další rozvoj úrovně vysoké kvality všech činností společnosti i certiﬁkace podle normy DIN EN ISO 9001 jsou
pro nás samozřejmostí.

RUVILLE – naše jméno posiluje nezávislý
obchod s náhradními díly.

RUVILLE – provádění Vašich oprav
s absolutní jistotou.

EGON VON RUVILLE GmbH
P.O. Box 74 0227 • 22092 Hamburg
Telefon: +49 40/733 44-0 • Fax: +49 40/733 44-199
info@ruville.de • www.ruville.de

SILNÁ ZNAČKA!

IC_Katalog

elektronický katalog společnosti Inter Cars
Soudobým trendem v oblasti autoopravárenství je ústup
od dnes již trochu zastaralého vyhledávání dílů v papírových katalozích a nástup modernějších a daleko efektivnějších nástrojů, kterými jsou katalogy elektronické.
V současné době najdete na našem trhu celou řadu elektronických katalogů, ať již více či méně kvalitních. Řada
distributorů náhradních dílů se pokoušela o výrobu vlastního elektronického katalogu a je pravdou, že v mnoha
případech nebylo toto úsilí korunováno úspěchem. Výroba opravdu profesionálního produktu je daleko složitějším procesem, než se může zpočátku zdát. Tvorba
kvalitního katalogu vyžaduje poměrně značné investice,
měsíce až roky vývoje a tým zkušených odborníků, kteří
se orientují v databázové problematice.

naší společnosti. Tímto způsobem je zajištěn maximální
komfort našich partnerů, kteří mohou svým zákazníkům
poskytnout veškeré informace potřebné k jejich rozhodnutí vytvořit objednávku, a tím uzavřít celý obchodní případ bez jediného telefonického kontaktu naší pobočky.
IC_Katalog je produkt, který si získal značnou oblibu u
našich partnerů v zemích, kde je již dlouhou dobu používán. Jedním z klíčových aspektů jeho oblíbenosti je
bezesporu fakt, že na jeho tvorbě se svými připomínkami podíleli samotní zákazníci, kterým je tento produkt
určen.

Touto cestou se vydala naše společnost, která se již před
několika lety rozhodla opravdu kvalitní katalog vytvořit. Jedním z největších úskalí elektronických katalogů
je kvalita dat v nich obsažených. Sebelepší aplikace je
odsouzena k nezdaru, neobsahuje-li správná data. Toho
si byl vědom i tým naší společnosti, který zodpovídá za
vývoj IC_Katalogu, a proto byly jako zdroj dat pro náš
katalog použity databáze společností TecDoc, Vivid
a AutoData. Tyto společnosti patří mezi špičky ve zpracování dat pro automobilový průmysl.

IC_Katalog je distribuován na 3 CD, z nichž jedno obsahuje data, a zbylá dvě obsahují obrázky. Vzhledem
k tomu, že katalog obsahuje také informace o nákupních
cenách zákazníka, kterému je určen, jak bylo popsáno
výše, je nezbytné, aby se zákazník před první instalací našeho katalogu zaregistroval na některé z našich
poboček, kde mu budou přiděleny příslušné obchodní
podmínky. Samotná instalace programu je uživatelsky
nenáročná, tudíž ji zvládne téměř každý, kdo pracuje
s PC. Odbornou konzultaci, co se týká instalace, tak
funkce samotného katalogu, zajistí náš obchodní zástupce.

Samotný program pak byl vyvinut zkušeným týmem
odborníků z naší společnosti a přizpůsoben požadavkům
zákazníků tak, aby jim práce s naším katalogem poskytovala co největší komfort.

Toto je první část připravovaného seriálu, ve kterém
Vám budeme pravidelně představovat možnosti a způsoby, jak s IC_Katalogem co nejefektivněji pracovat a
umět plně využívat všech jeho předností.

IC_Katalog se skládá ze dvou základních částí. První

IC_Katalog je distribuován zcela zdarma.

zaměnitelností na originální čísla.
Druhou částí IC_Katalogu je Ceník. Tato č
programu obsahuje seznam všech námi na
zených položek s uvedením objednacího čís
la, technického názvu a maloobchodní ceny
Zde má zákazník k dispozici jak své nákupní ceny, tak doporučené maloobchodní
ceny. Pro snadnější vyhledávání lze použít
celou řadu ﬁltrů, jako např. ﬁltr pro výrobky pouze jednoho výrobce, ﬁltrování podle
technického názvu výrobku atd.
Zcela zásadní funkčností Ceníku je online komunikace IC_Katalogu s naším ERP
systémem a výměna informací mezi těmit
dvěma systémy. Velmi jjednoduchým a ryc
lým způsobem mohou zákazníci ověřovat s
skladových zásob našich poboček a centrá
skladu. Náš partner může tedy při obsluze
zákazníka (motoristu) v jediném okamžiku i
vat o šíři nabízených produktů, jejich cená
veň i dostupnosti zboží, resp. dodacích lhůtá
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Tento druh komunikace umožňuje také obj
tvořenou v IC_Katalogu odeslat na příslušn

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IC_Katalog
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Kontakty

