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Vážení obchodní přátelé,

zimní sezóna je u konce a přichází 
obchodně  nejsilnější a nejzajímavější 
období roku, a to jarní sezóna. 

Začátek roku byl pro naši společnost 
mimořádně úspěšným obdobím. 
Přestože měsíce leden a únor patří 
tradičně k obchodně slabším měsí-
cům, pro naši společnost byly tyto 
měsíce ve znamení růstu a rekord-

ních výsledků. Po jednom roce působení na českém trhu 
a šesti měsících působení na trhu slovenském můžeme 
tedy s potěšením konstatovat, že se naše společnost 
úrovní svého měsíčního obratu zařadila mezi čtyři nej-
silnější společnosti českého a slovenského aftermarketu. 
Vzhledem k faktu, že jsme teprve na samém začátku 
cesty, na kterou jsme vykročili, vnímáme tento trend 
jako velmi pozitivní signál a pevně věříme, že v průběhu 
roku bude naše pozice na českém a slovenském trhu 
nadále posilovat.

V průběhu zimních měsíců tohoto roku se nám podařilo 
úspěšně dokončit několik podstatných projektů, o kte-
rých budete na stránkách tohoto čísla podrobněji infor-
mováni. Za zmínku stojí historicky první prodej návěsu 
značky Inter Cars, pocházejícího z vlastní produkce naší 
společnosti. Po poměrně náročném procesu homologace 
těchto návěsů pro český trh se stala společnost Inter 
Cars Česká republika s.r.o. výhradním importérem a au-
torizovaným prodejcem těchto návěsů na českém trhu.

Ve stejném období probíhala také intenzivní realizace 
další expanze sítě našich poboček na území České a Slo-
venské republiky. V době, kdy čtete tyto řádky, zahájila 
svoji činnost v pořadí sedmá pobočka na českém trhu, 
pobočka Plzeň. Neméně intenzivně již probíhá realizace 
další pobočky na českém trhu, a také další pobočky na 
trhu slovenském. 

Výsledky, kterých jsme v zimních měsících tohoto roku 
společně dosáhli, jsou pro nás velmi potěšitelné ještě z 
jednoho, a to velmi podstatného důvodu. Svědčí o tom, 
že čím dál větší skupina Vás, našich zákazníků, nachází 
ve spolupráci s naší společností pozitivní aspekty. Dokla-
dem toho je i skutečnost, že zájezdu do egyptské Hur-
ghady, který se uskuteční v měsíci dubnu, se zúčastní 
poměrně početná skupina VIP zákazníků naší společnos-
ti, kteří splnili podmínky členství ve VIP Clubu Inter Cars 
2005.

Stránky tohoto čísla jsou zaměřeny na nadcházející jar-
ní sezónu. Na tu jsme pro Vás připravili řadu projektů, 
akcí, atraktivních prodejních cen a zajímavých produktů. 
Jen namátkou zmíním nabídku širokého spektra letních 
pneumatik, bezkonkurenční ceny na díly Škoda, dvou-
měsíční promo akci na tlumiče pérování s atraktivními 
cenami, speciální nabídku dílenského nářadí a vybavení 
servisů apod. Detailní informace ke každému ze zmíně-
ných témat naleznete na stránkách tohoto čísla.

Věříme, že po jeho přečtení bude zase o kousek viditel-
nější rozdíl mezi společností Inter Cars a ostatními spo-
lečnostmi působícími na českém a slovenském aftermar-
ketu, a že řada z Vás, kteří doposud s naší společností 
nespolupracují, najdou nový prostor pro vzájemnou spo-
lupráci.

Dosavadní prognózy nasvědčují tomu, že jarní sezóna 
bude silná a vydařená. Naše společnost vyvine maximál-
ní úsilí pro to, abychom pro Vás, naše zákazníky, vytvo-
řili ideální podmínky a silné zázemí, a tím Vám pomohli z 
tohoto silného období vytěžit maximální zisk.

Tomáš Kaštil, 
výkonný ředitel, Inter Cars Česká republika s.r.o.
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Tlumiče pérování TRW
Představení žhavé novin-
ky v sortimentu společ-
nosti Inter Cars - tlumiče 
pérování TRW.

VIP Club Inter Cars 2005
Vyhodnocení věrnostního 
programu VIP Club Inter 
Cars za rok 2005.

Auto Crew
Představení celoevropské 
servisní koncepce vstu-
pující na český trh.
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• Nejnižší ceny dílů Škoda na českém trhu. 

• Pokud objednám díly Škoda v pondělí, získám 
 dodatečných 5% v rámci Dne Inter Cars.
o Díly Škoda jsou rychloobrátkovými díly, a proto mohu
 bez obav držet minimální zásobu skladem a doob-
 jednávat díly každé pondělí se speciální slevou 5%.

• Nákup tlumičů Škoda za bezkonkurenční ceny 
 je započítán do celkového nákupu tlumičů 
 v rámci kampaně platné od 1. 4. do 31. 5., a tak  
 získám:
o za  50 tlumičů – autorádio GVOX s MP3,
o za 100 tlumičů – autorádio GVOX s DVD,
o za 200 tlumičů – autorádio GVOX s DVD 
 a LCD monitorem.

Co všechno mohu získat při nákupu dílů Škoda 
na pobočce Inter Cars?

• Moje nákupy dílů Škoda mi mohou pomoci jed-
 noduše získat členství ve VIP Clubu Inter Cars 
 2006 a jako člen:
o pojedu 4x na exkluzivní dovolenou, za odpočinkem 
 a zábavou,
o pojedu na veletrh náhradních dílů ve Varšavě,
o získám roční licenci IC_Techniky a ušetřím tak za 
 roční poplatek,
o získám roční předplatné odborného časopisu, dál-
 niční známku a klubovou kartu ÚAMK.

• Obrat realizovaný v dílech Škoda mi pomůže 
 jednoduše navýšit moji úroveň průměrného 
 obratu, a tak získám podstatně zajímavější 
 rabatové podmínky na celý sortiment Inter 
 Cars, tzn. nejenom na díly Škoda, ale i na díly 
 pro západní automobily.

Je to tak jednoduché, tak proč si neužívat život s námi?

6. Veletrh automobilových dílů,
nářadí a vybavení servisů společnosti Inter Cars

Výfuky Tyll v nabídce Inter Cars
pro automobily Škoda

kompletní řadu výfuků pro vozy Škoda Favorit, Felicia, 
Octavia i Fabia. Všechny tyto výfuky jsou vyráběny s 
přísnými požadavky na kvalitu dle normy ISO9001:2001 
a VVT 046 Daily Quality Check System a jsou homologo-
vány atestem E8, který platí pro celou Evropu.
V nabídce Inter Cars lze nalézt kompletní nabídku výfuků 
Tyll pro automobily značky Škoda.

Výfuky Tyll žádejte na svých pobočkách!

Těšíme se na setkání s Vámi 3. - 4. června 2006!

Ve dnech 3.-4. června 2006 
se v Logistickém centru naší 
společnosti blízko Varšavy 
uskuteční již 6. ročník Veletr-

hu automobilových dílů, nářadí a vybavení servisů. Kaž-
doročně tato akce přiláká více než 10 000 návštěvníků, 
mezi kterými můžete být právě letos i Vy.

A co je pro Vás v rámci 6. Veletrhu Inter Cars 
připraveno?
-  představení a prohlídka centrály společnosti 

Inter Cars,
-  expozice 150 výrobců náhradních dílů pro osobní 

a nákladní automobily,

V rámci rozšiřování nabídky 
náhradních dílů pro automobily 
Škoda zavedl Inter Cars do na-
bídky výfuky od známého tuzem-
ského výrobce, společnosti Tyll. 
Společnost Tyll patří mezi do-

davatele kvalitních výfukových systémů a dnes nabízí 

-  expozice dodavatelů nejmodernějšího nářadí 
 a vybavení servisů,
-  motocykly a příslušenství, pneumatiky, tuning 
 a Inter Cars návěsy,
-  prezentace legendárních motocyklů značky TRIUMPH,
-  zábavný program a soutěže v přátelské atmosféře 
 Inter Cars.

Členové VIP Clubu Inter Cars 2005 mají přednostní prá-
vo návštevy v rámci VIP vstupenky, která zahrnuje uby-
tování, dopravu a stravu v rámci celého 6. Veletrhu.

Více informací obdržíte na Vaší pobočce Inter Cars.
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Novinky v sortimentu

Tlumiče pérování TRW

Výběr z nabídky tlumičů pérování TRW pro automobily značek Škoda, Volkswagen, Seat, Ford a Opel
Použití TRW obj. číslo Typ tlumiče TRW MOC Sachs kód Sachs MOC Kayaba kód Kayaba MOC

Škoda Favorit/Felicia JHS110 Zadní Kapalinový 699,- 105 063 740,- KYB441800 749,-

Škoda Favorit JHM463 Přední Kapalinový 799,- 100 667 860,- KYB633835 869,-

Škoda Octavia JGM215 Přední Plynový 1 390,- 200 954 1 600,- KYB333713 1 565,-

Škoda Octavia JHM215 Přední Kapalinový 1 290,- 200 951 1 500,- KYB633713 1 475,-

Škoda Octavia JGT218 Zadní Plynový 1 190,- 556 268 1 500,- KYB343348 1 549,-

Volkswagen Golf III 91-98/Vento 92-/Seat Toledo JHS181 Zadní Kapalinový 1 071,- 105 739 1 232,- KYB443800 1 139,-

Volkswagen Golf III 91-98/Vento 92-/Seat Toledo JGS181 Zadní Plynový 1 259,- 105 748 1 448,- KYB343191 1 394,-

Volkswagen Golf III 91-98/Vento 92- JHM185 Přední Kapalinový 1 410,- 170 794 1 622,- KYB633712 1 433,-

Volkswagen Golf III 91-98/Vento 92- JGM185 Přední Plynový 1 679,- 170 795 1 931,- KYB333712 1 763,-

Volkswagen Passat 88-96 JHS108 Zadní Kapalinový 1 032,- 105 781 1 222,- KYB443246 1 127,-

Volkswagen Passat 91-96 JGM175 Přední Plynový 1 896,- 170 160 2 180,- KYB334811 1 934,-

Volkswagen Transporter T4 JHE246 Přední Kapalinový 1 687,- 170 880 1 940,- KYB444119 2 065,-

Seat Cordoba 93- JHM137 Přední Kapalinový 1 479,- 115 158 1 701,-

Seat Cordoba/Ibiza 93-99 JHS155 Zadní Kapalinový 1 257,- 170 780 1 446,- KYB443801 1 330,-

Ford Transit 92-99 JHM268 Přední Kapalinový 1 935,- 230 777 2 225,- KYB635800 2 366,-

Opel Astra 91-98 JHC105 Přední Kapalinový 1 311,- 115 259 1 519,- KYB665066 1 553,-

Opel Vectra 88-95/Astra 91-98 JHT197 Zadní Kapalinový 861,- 105 790 990,- KYB443134 863,-

Všechny maloobchodní (MOC) ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Jednou ze žhavých novinek v sortimentu společnosti 
Inter Cars jsou i tlumiče pérování od jednoho z nejzná-
mějších výrobců podvozkových a brzdových systémů, 
společnosti TRW.

Společnost TRW 
není známá pou-
ze jako dodavatel 
kvalitních dílů pro 
aftermarket, ale 
zároveň patří i 
mezi dodavatele 
dílů do prvovýro-
by. Novodobým 
trendem a jedním 

z hlavních požadavků výrobců automobilů, samozřejmě 
mimo vysoké kvality výrobku, je dodávka kompletních 
systémů. Je to logické. Dodávka kompletního systému 
(kompletní modul nápravy, brzdový modul atd.) šetří 
výrobci automobilu nejen čas a peníze při montáži do 
nového automobilu, ale zaručuje i vyšší spolehlivost a 
bezproblémové fungovaní takového systému. Tato spo-
lehlivost je garantována dodavatelem dílu, který zároveň 
garantuje použití pouze kvalitních dílů při výrobě tohoto 
systému.

Příkladem může být např. kompletní brzdový modul, kdy 
je dodán brzdový kotouč již s brzdovým třmenem a kom-
pletním příslušenstvím.

Jedním z takových modulů je i tzv. „corner modul“ - 
kompletní systém složený z brzdového kotouče, tlumiče 
pérování včetně pružiny, kloubu a příslušenství. Ještě 
donedávna mohlo TRW pokrýt požadavek po tomto mo-
dulu jen zčásti, protože v nabídce této společnosti chyběl 
jeden z důležitých produktů pro tento modul, a tím byl 
tlumič pérování. Tento „handicap“ si TRW uvědomovalo, 
a to mělo za následek rozšíření nabídky právě o tlumiče 
pérování. 

Dnes je v nabídce TRW více než 1600 tlumičů pérování, 
které pokrývají 98% evropského vozového parku. Tyto 
tlumiče pérování jsou nabízeny ve 2 řadách podle pro-
vedení:

   
       
   řada Performance Gas 
   (plynová verze)

   řada Hydraulic Plus 
   (kapalinová verze)

Tlumiče pérování TRW je možné nalézt nejen v papí-
rovém katalogu, ale také v nové verzi elektronického 
katalogu TecDoc, a samozřejmě také v elektronickém 
katalogu společnosti Inter Cars - IC_Katalog (od verze 
01.2006).

Kvalita tlumičů pérování TRW je garantována nejen sa-
motnou značkou TRW, ale především faktem, že jsou 
používány v rámci dodávek kompletního systému (Cor-
ner modul) do prvovýroby. Proto můžeme tento tlumič 
pérování směle řadit k tomu nejlepšímu, co lze dnes na 
trhu náhradních dílů nalézt.

Pro zákazníka bude ale velice zajímavá především ce-
nová úroveň tlumičů pérování TRW. Ta se v naprosté 
většině případů pohybuje hluboko pod cenou přímých 
konkurentů. 

Na český a slovenský trh tak vstupuje nová značka 
tlumičů pérování, která přináší špičkovou kvalitu 
za velice zajímavé ceny.
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Tip Srovnání

Použití Typ
tlumiče

Výrobce Objednací
číslo

Cena v Kč
(MOC bez DPH)

Výrobce Číslo Cena v Kč
(MOC bez DPH)

Škoda
Favorit

přední
olejový

DELPHI D225 5990 770,- SACHS
KAYABA

100 667
KYB633835

860,-
879,-

Škoda
Favorit
Felicia

zadní
olejový

DELPHI D225 3552 670,- SACHS
KAYABA

105 063
KYB441800

740,-
749,-

zadní
plynový

DELPHI DG 3936 790,- KAYABA
SACHS

KYB341800
556 341

889,-
1 545,-

Škoda
Felicia

přední
plynový

DELPHI DG 7829 790,- KAYABA
SACHS

KYB633835
200 030

879,-
880,-

Škoda
Fabia

přední
plynový

DELPHI DG 9074 990,- SACHS
KAYABA

300 032
KYB333872

1 240,-
1 890,-

zadní
plynový

DELPHI DG 9075 790,- SACHS
KAYABA

280 564
KYB343328

1 008,-
1 395,-

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

přední
plynový

DELPHI DG 7800 1 290,- SACHS
KAYABA
GABRIEL

200 951
KYB333713
GABG35186

1 500,-
1 565,-
1 978,-

Škoda
Octavia (1U2)

zadní
plynový

DELPHI DG 3910 1 190,- SACHS
KAYABA

556 268
KYB343348

1 500,-
1 549,-

Škoda
Octavia Combi (1U5)

zadní
plynový

DELPHI DG 9430 1 390,- KAYABA
SACHS

KYB343298
556 273

1 755,-
1 789,-

VW
Golf III
do r. 1999 (1H...)

přední
olejový

MAGNETI MARELLI 1449H 1 164,- GABRIEL
TRW
KAYABA
DELPHI
SACHS

35066
JHM137
KYB633712
D225 5700
115 158

1 273,-
1 345,-
1 391,-
1 418,-
1 701,-

zadní
olejový

MAGNETI MARELLI 1431H 719,- DELPHI
KAYABA
TRW
SACHS

D225 2418
KYB443800
JHS181
105 739

859,-
1 106,-
1 150,-
1 232,-

VW
Passat
do r. 2000 (3B2)

přední
plynový

TRW JGS133 1 714,- SACHS
KAYABA

170 811
KYB341904

1 800,-
2 010,-

zadní
plynový

DELPHI DG 3905 1 349,- TRW
SACHS
KAYABA

JGT395
556 277
KYB343281

1 790,-
2 000,-
2 085,-

Opel
Astra F

přední
plynový

MAGNETI MARELLI 1831G 879,- DELPHI
KAYABA
TRW
SACHS

D225 5704
KYB665066
JHC105
115 259

1 203,-
1 508,-
1 519,-
1 519,-

zadní
olejový

MAGNETI MARELLI 1847H 536,- DELPHI
KAYABA
TRW
SACHS

D225 2823
KYB443134
JHT197
105 790

702,-
838,-
950,-
990,-

Peugeot
405

přední
olejový

TRW JHM450 1 522,- DELPHI
SACHS
KAYABA

D225 5609
110 897
KYB633829

1 794,-
1 940,-
1 955,-

zadní
olejový

KAYABA KYB441066 1 289,- TRW
DELPHI
SACHS

JHT177
D225 2690
110 815

1 375,-
1 425,-
1 477,-

Fiat
Punto
do r. 1999 (176)

přední
plynový

MAGNETI MARELLI 1783G 1 232,- SACHS
KAYABA
TRW

170 746
KYB333843
JGM159

1 510,-
1 441,-
1 520,-

zadní
plynový

MAGNETI MARELLI 1784G 725,- TRW
KAYABA
SACHS

JGT230
KYB343269
170 868

1 085,-
1 173,-
1 200,-

Letošní jaro je pro zákazníky naší společnosti ve zname-
ní akce „Tlumiče pérování“, ve které mohou získat 
za nákup tlumičů pérování ZDARMA autorádia GVOX s 
MP3 přehrávačem, DVD přehrávačem nebo s DVD pře-
hrávačem a LCD monitorem. Proto jsme se zaměřili v 
„Prodejním tipu“ druhého vydání IC Journalu právě na 
tlumiče pérování.

Společnost Inter Cars nabízí svým zákazníkům nejširší 
nabídku tlumičů pérování na českém trhu, která obsa-
huje 13 500 položek od mnoha světových výrobců. Patří 

Výběr z nabídky tlumičů pérování
mezi ně například výrobci tlumičů pérování TRW, SACHS, 
KAYABA, DELPHI, MAGNETI MARELLI, KONI či GABRIEL 
nebo výrobci automobilů DAEWOO, IVECO, MAN, MER-
CEDES, VOLVO a další.

Z takovéto nabídky je možné vždy vybrat variantu, 
která zákazníka uspokojí v jakémkoliv ohledu. Dnešním 
„Prodejním tipem“ je stručný výběr z nabídky tlumičů 
pérování pro nejpopulárnější vozy, který je zaměřený na 
cenově nejvýhodnější alternativu.

Prodejní tip 



Tlumiče pérování Delphi
- výsledek mnoholetých zkušeností 
  a spolupráce s největšími automobilovými výrobci ve světě
Společnost Delphi má více než 90-leté zkušenosti v na-
vrhování a výrobě tlumičů pérování a od 40. let je do-
davatelem tlumičů pérování také na trh náhradních dílů. 
V současnosti je podíl Delphi na evropském trhu tlumičů 
pérování pro továrenské vybavení vozidel (OE) více než 
11 procent. 
Tlumiče pérování Delphi jsou montovány do automobilů 
výrobců jako je např. BMW, BMW-MINI, Daewoo, Opel, 
Peugeot, Citroën, Mercedes, Fiat, Vauxhall, Suzuki, Land 
Rover, Ford, Honda a mnoha dalších. V Polsku jsou na-
vrhovány a vyráběny tlumiče pérování Delphi nejen pro 
továrenské vybavení vozidel, ale i pro potřeby trhu ná-
hradních dílů.
Závod v Krosně dodává ze své továrny tlumiče pérová-
ní pro první montáž k takovým modelům vozidel jako 
jsou:

– Opel: Astra, Zafi ra, Agila, Corsa, Tigra,
– Citroën: C2, C3, Pluriel, 1007,
– BMW: Mini, X5, Serie 3 (4x4),
– Suzuki: Wagon R+,  Samurai, Vitara,
– Fiat: Seicento,
– Daewoo: Matiz, Lanos,
– Land Rover: Range Rover, Discovery, 

  Freelander, Range Rover Sport,
– Mercedes: SLK,
– Ford: new Galaxy, S-max,
– Volvo: new S80,
– Ferrari 599.

Tlumiče pérování Delphi se dělí do dvou kategorií – kon-
strukce dvoutrubkové série De Carbon Comfort a jed-
notrubkové série De Carbon Performance. Tato druhá 
konstrukce, ve které je použit unikátní jednoklapkový 
ventil, zaručuje nesrovnatelně lepší komfort, bezpečí a 
stabilitu jízdy. 
Nabídka Delphi pokrývá 97% celého evropského auto-
mobilového parku a tvoří nyní jednu z nejobsáhlejších 
nabídek pro trh náhradních dílů. 

Krok do budoucnosti - technologie MagneRide™
Od samého počátku existoval pro-
blém, jakým způsobem spojit kom-
fort jízdy s plným využitím technic-
kých možností automobilu. Díky 
nepřetržitému hledání způsobů 
zvýšení obecných výkonů automo-
bilu a zvýšení bezpečí, komfortu a 
spolehlivosti vozidel, vyvinula spo-
lečnost Delphi pneumatické moduly 
zavěšení a technologicky pokročilý, 
poloaktivní systém zavěšení s ná-
zvem MagneRide™. 

MagneRide™ je jednotný, revoluční sys-
tém zvyšující komfort, výkon a bezpečí 
vozidla, díky: 

� většímu pocitu bezpečí následkem 
 lepšího ovládání automobilu,

� minimalizaci pohybů vozidla umož-
 ňující jemnější jízdu a provádění 
 přesnějších manévrů,

� snížení naklánění přední 
 části automobilu během 
 brzdění a dosedání zadní části 
 automobilu během akcelerace,

� zlepšení charakteristik přenosu zatí-
 žení, což poskytuje lepší ovládání 
 vozidla během provádění prudkých 
 manévrů při velké rychlosti, 

� tišší jízdě způsobené lepším tlume-
 ním otřesů zapříčiněných nerovnost-
 mi vozovky.

Funkce systému:

� Systém využívá magneticko-reologic-
 ké kapaliny (MR) a bezventilové tlu-
 miče zajišťující řízení tlumící síly v 
 širokém užitkovém rozsahu a vy-
 značující se neobvyklou pružností a 
 vysokým útlumem. 

� MagneRide™ je syntetická kapalina 
 obsahující měkké částice, které jsou 
 v ní suspendované silou magnetic-
 kých účinků. 

� Když cívkou nacházející se v pístu 
 tlumiče teče elektrický proud, vznik-
 lé magnetické pole mění reologii ka-
 paliny, tzn. její hydraulický odpor. 
 Takto, bez použití ventilů, se provede 
 amortizace kmitů - jednoduchá z 
 mechanického hlediska, avšak rychle 
 reagující na proměnlivé podmínky a 
 kontrolovatelná. 

� Na základě údajů ze snímačů pohybu 
 podvozku, bočního měřiče zrychlení 
 a ze  snímače naklonění volantu, je 
 řídícím členem systému umístěným ve vo-
 zidle nepřetržitě přizpůsobována síla tlu-
 mení kmitů, a to dokonce každou tisícinu 
 sekundy.

www.delphi.com



strana 6 | duben 2006j  urnal

Jak mohu jednoduše začít víc vydělávat?

Výhody spolupráce 

Je to tak jednoduché, tak proč si neužívat život s námi?

• Začnu používat k vyhledávání zboží 
 IC_Katalog 

o Uspokojím tak zákazníky všech cenových kategorií 
 a nenechám žádného zákazníka odejít bez zakázky, 
 tím zvýším své tržby.
o Hledáním v jednom katalogu ušetřím čas, a tedy i pe-
 níze.

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

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

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

• Díly, které doobjednávám na sklad, 
 budu objednávat jednou týdně, a to 
 v pondělí
o Pondělí je Dnem Inter Cars, a tudíž na dílech nakoupe-
 ných v pondělí vydělám o 5% víc.

• Díly různých značek, které nakupuji od 
 více dodavatelů, začnu nakupovat 
 v Inter Cars
o Většinu značek známých na trhu najdu v nabídce 
 Inter Cars.
o Vyhledáváním zboží, zaměnitelností, cen a dostup-
 ností v jednom katalogu (IC_Katalog) výrazně zrych-
 lím tempo obsluhy a ušetřím tím hodně času.
o Tak začnu na jednom místě dělat větší obrat než jsem 
 dosud dělal u více dodavatelů. 
o Tím získám mnohem zajímavější rabatové podmínky. 

• A tak se stanu členem VIP Clubu IC:
o pojedu 4x na exkluzivní dovolenou, za odpočinkem 
 a zábavou,
o pojedu na veletrh náhradních dílů ve Varšavě,
o získám roční licenci IC_Techniky a ušetřím tak za roční 
 poplatek,
o získám roční předplatné odborného časopisu,  dálnič-
 ní známku a klubovou kartu ÚAMK.
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VIP Club Inter Cars 2005 – vyhodnocení

VIP Club Inter Cars

V minulém čísle IC Journalu jsme Vám představili po-
kračování našeho věrnostního programu nazvaného VIP 
Club Inter Cars 2006. Vzhledem k tomu, že na konci 
února byl ofi ciálně ukončen jeho předchůdce, VIP Club 
Inter Cars 2005, je ten správný čas podělit se s Vámi o 
to, co nám toto ukončení a následné vyhodnocení při-
neslo. 

Mnoho z Vás sledovalo datum 28. 2. 2006, ofi ciální ukon-
čení VIP Club Inter Cars 2005, již delší dobu, a pokoušelo 
se, zvláště v posledních dnech, co nejvíce navýšit svoje 
VIP bodové konto, a tím si dopomoci ke členství v na-
šem VIP Clubu. Přesto, že VIP Club Inter Cars 2005 trval 
proti svému mladšímu kolegovi, VIP Clubu Inter Cars 
2006, „pouhých“ 6 měsíců, řadě z Vás se podařilo splnit 
základní podmínku VIP členství, kterou byl zisk alespoň 
bronzové VIP karty. Byli jsme příjemně překvapeni, když 
jsme po celkovém vyhodnocení zjistili, že jsou mezi Vámi 
i tací, kteří se stali vlastníky stříbrné nebo dokonce nej-
vyšší zlaté VIP karty. 

Všichni jistě víte, co Vám členství v našem VIP Clubu  
Inter Cars přináší, nicméně nebude na škodu si na násle-
dujících řádcích říci více podrobnějších informací.

Na co se tedy jako člen VIP Clubu Inter Cars 2005 
mohu těšit?

Předně je to exkluzivní 
zájezd do egyptského le-
toviska Hurghada, který 
jistě ocení po letošní re-
kordně dlouhé zimě nejen 
milovníci letního počasí. Z 
okolních snímků si můžete 
sami udělat představu o 
kvalitě ubytování (4* hotel 

Iberotel Arabella) a již teď se můžete těšit nejen na neo-
mezenou konzumaci jídla a pití, ale i na bohatý dopro-
vodný program. Mimoto ale budete mít absolutní volnost 
a svobodu si egyptskou 
dovolenou užít podle 
svých představ. Dáváte 
přednost cestování a 
poznávání památek? Na-
vštivte s námi mystické 
Údolí králů, monumentál-
ní pyramidy a tajemnou 
Sfi ngu v Gíze nebo Mem-
nonovy kolosy. Rádi sportujete? Pak se můžete těšit na 
širokou nabídku vodních sportů, šnorchlování a potápění 

u korálových útesů, plážový volejbal a další. Nebo raději 
odpočíváte na vyhřáté prosluněné pláži? Volbu necháme 
na Vás. Všechno ostatní můžete pustit z hlavy, o to se již 
postaráme my, Inter Cars.

Členství ve VIP Club Inter 
Cars neznamená pouze 
odpočinek a relaxaci, ale v 
rámci VIP členství získává-
te také další výhody, které 
Vám i po návratu z odpo-
činkové dovolené zpříjemní 
Váš každodenní život a prá-
ci. Jednou z těchto výhod 

je roční licence našeho programu IC_Technika, což je 
elektronická databáze obsahující technické informace o 
prakticky všech modelech automobilů vyskytujících se v 
České a Slovenské republice. Co tedy přesně IC Tech-
nika obsahuje? Jen namátkou jmenujme identifi kace 
automobilů, údaje o kapalinách a mazivech, montážní 
postupy, technické výkresy (více než 25 000), kompletní 
a normalizovaná data pro 
nastavení motoru, elek-
trická schémata atd.

Navíc jako člen VIP Clubu 
Inter Cars 2005 získáváte 
VIP pozvánku na 6. ročník 
Veletrhu automobilových 
dílů, nářadí a vybavení 
servisů, který se uskuteční v termínu 3.-4. června 2006. 
V rámci této výstavy budete mít možnost seznámit se 
s novinkami v oblasti automobilových dílů, setkat se se 
zástupci největších světových dodavatelů automobilo-
vých dílů nebo se zúčastnit některé z aktivit z bohatého 
doprovodného programu. Vaše VIP pozvánka zahrnuje 
samozřejmě dopravu, jídlo a ubytování.

Třešničkou na dortu pak již je jen zisk ročního předplat-
ného časopisu AutoEXPERT nebo AUTOservis dle vlastní-
ho výběru a zároveň zisk dalších výhod, jako jsou naše 
montérky a tričko Inter Cars.

Vám všem, které náš věrnostní program zaujal, a zvláš-
tě všem, kteří se stali členy VIP Clubu Inter Cars 2005, 
patří náš velký dík. Pro Ty z Vás, kterým uteklo členství 
ve VIP Clubu Inter Car 2005 jen o vlásek, a pro všechny, 
kteří se o našem VIP Clubu Inter Cars dozvídají až nyní, 
je připravena možnost získat členství v pokračování na-
šeho věrnostního programu VIP Club Inter Cars 2006. 
Jakým způsobem získat VIP členství v letošním roce a 
výhody, které Vám toto VIP členství přinese, můžete na-
lézt v předchozím čísle časopisu IC Journal.

Na viděnou v Egyptě se těší tým Inter Cars.
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05-270 Marki k/Warszawy
ul. Okólna 45

tel: (+48 22) 78 13 818
fax: (+48 22) 77 11 406

www.fomar.com.pl
e-mail: handel@fomar.com.pl

CERTIFICATE

Osvědčené technologie 
nyní pod Vaší kontrolou!

Společnost s dánským kapitálem.

Kvalita potvrzena certifikáty:
ECE, KBA a QS9000, ISO9001.

Více než 800 brzdových destiček a 
200 brzdových čelistí pro osobní 
automobily.

Více než 1500 brzdových oblo-
žení a 50 brzdových destiček pro 
nákladní automobily.

Použití v prvovýrobě u největších 
světových výrobců automobilů.

Společnost Fomar Roulunds SA má již více 
než stoletou tradici zaručující velké zkuše-
nosti ve výzkumu, výrobě a prodeji, vysoké 
znalosti technologií a rovněž vysokou kvalitu 
produktů osvědčenou v každodenním pro-
vozu. Fomar Roulunds SA vyrábí brzdové 
destičky a brzdová obložení pro osobní 
automobily, dodávky, nákladní automobily a 
autobusy. Certifikáty TÜV, VDA, ISO, QS jsou 
standardem provázejícím Fomar Roulunds 
SA již řadu let.

�

�

�

�

�
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Představení pobočky

Pobočka Praha – Stodůlky

Celý team pobočky se těší na budoucí spolupráci s Vámi:

Mezi jednu z nejmladších poboček z dnes již početné 
rodiny poboček Inter Cars na českém a slovenském 
trhu patří pobočka na Praze 5 – Stodůlky. Ofi ciálně byla 
pobočka otevřena Vám, našim zákazníkům, dne 25. 7. 
2005 po rekordně krátké době věnované rekonstrukci 
budovy a úpravě interiéru pobočky. Během této doby 
byla pobočka zároveň vybavena tak, aby splňovala vy-
soký standard profesionálních služeb poskytovaných na 
všech pobočkách Inter Cars.
Přestože pobočka byla otevřena před necelými 9 měsíci, 
je dnes jednou z největších poboček společnosti Inter 
Cars a šířka skladu zároveň řadí tuto pobočku mezi nej-
větší distribuční místa automobilových dílů u nás.

S hrdostí Vám můžeme představit 2 podstatné údaje, 
potvrzující výše uvedená 
slova. 
Tak tedy:
Skladová plocha: 
1.400 m2

Počet položek skladem 
přímo na pobočce: 
více než 20.000

Pobočka Praha Stodůlky je z centrálního skladu společ-
nosti Inter Cars zásobována 2x denně. Díky tomu je dal-
ších více než 270.000 položek dostupných do 24 hodin 
od objednání. Zbývajících 500.000 referencí je pobočka 
schopna dodat dle dodacích schopností výrobce.

Miroslav Nepraš
obchodní zástupce 
(Řevnice, Beroun,
Příbram, Dobříš)
Mobil: 731 157 226

Ivan Gač
obchodní zástupce 
(Praha 5, Praha 6)
Mobil: 731 157 225

Tomáš Holub
manažer pobočky
Mobil: 736 622 502

Roman Slavík
obchodní zástupce
(Praha 7, Kladno, 
Rakovník, Slaný)
Mobil: 731 157 229

Inter Cars Praha – Stodůlky
Za Mototechnou 1375/7

155 00 Praha 5 – Stodůlky
Tel.: (+420) 251 616 779  

(+420) 251 618 245 
Fax: (+420) 251 618 265 

Mobil: (+420) 731 157 227
E-mail: praha@intercars.cz

Sortiment náhradních dílů a příslušenství společnosti In-
ter Cars obsahuje díly od více než 500 světových výrob-
ců, což nám umožňuje nabídnout více značek od různých 
dodavatelů na jednu komoditu. V praxi to znamená, že 
u nás můžete vybírat například z 16-ti značek brzdových 
destiček, 15-ti značek fi ltrů, atd.

V naší nabídce naleznete náhradní díly na:
- osobní automobily,
- nákladní vozy, návěsy a přívěsy,
- motocykly,
- návěsy vlastní produkce,
- privátní značku 4max, která v sobě zahrnuje ideální 
 užitnou vlastnost (kvalita/cena) atd.

Zároveň naše nabídka zahrnuje širokou škálu pneumatik 
renomovaných výrobců 
jakými jsou Michelin, 
Continental, Good Year, 
atd.

Společnost Inter Cars 
připravila pro své zá-
kazníky elektronický 
katalog IC_Katalog, 
který umožňuje rychlé vyhledávání požadovaných dílů 
a také jejich úplnou identifi kaci díky přiloženým tech-
nickým informacím (rozměry, fotografi e, elektrická 
schémata, druh materiálu, hmotnost apod.). Katalog 
obsahuje také aktuální maloobchodní ceník, umožňuje 
elektronicky obchodovat a sledovat dostupnost zboží 
(off-line nebo on-line).
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Nákladní automobily 4max
Tak jako můžeme vozový park každé země rozdělit do 
dvou základních skupin, osobní a nákladní vozy, můžeme 
do těchto dvou skupin rozdělit i distributory náhradních 
dílů. Celoevropským trendem je specializace distributorů 
na náhradní díly jedné či druhé oblasti. Situace na čes-
kém, a slovenském trhu není, respektive nebyla do ne-
dávné doby v ničem odlišná. Přestože se objevují pokusy 

několika distributorů náhradních dílů na osobní 
vozy pronikat také na trh náhradních dílů pro 

nákladní vozy a obráceně, můžeme konsta-
tovat, že zatím tyto pokusy nebyly úspěšné. 

Je to celkem přirozené. Trh s díly na ná-
kladní vozy se výrazným způsobem odlišuje 

od trhu s díly na vozy osobní. Jiné zákaznické 
segmenty, jiné potřeby na rychlost dodání zbo-

ží, jiné nároky na kvalitu, jiné ceny dílů, jiné nároky na 
skladovací plochy, a tak bychom mohli pokračovat.

Distribuční síť a personál specializovaný na náhradní 
díly na osobní vozy není schopen reagovat s dostateč-
nou pružností a přesností na požadavky LKW zákazníků. 
Právě proto, že vytvoření specializovaného týmu product 
managerů a prodavačů LKW dílů představuje nemalé 
náklady, pokusily se všechny fi rmy, snažící se o průnik 
na trh nákladních dílů, o vytvoření hybridní struktury, 
kdy osoby zodpovídající za nákup a prodej osobních dílů 
zodpovídají i za nákup a prodej dílů nák ladn í ch . 
Takové poloviční řešení nesplňu-
je požadavky LKW zákazníků, 
proto také skončily veškeré 
pokusy distributorů osobních 
dílů o vstup na trh nákladních 
dílů neúspěchem.

Společnost Inter Cars je jednou z m á l a 
evropských společností, která se rozhodla investice do 
programu LKW podniknout a na trh s náhradními díly 
na nákladní vozy vstoupit jako rovnocenný partner vel-
kých již existujících distributorů. Proto byla v centrále 
společnosti Inter Cars S.A. vytvořena samostatná divize 
nákladních vozů, zahrnující jak separátní product ma-
nagement a oddělení nákupu pro LKW, tak samostatné 
prodejní oddělení pro LKW. 

Podobné rozdělení zodpovědností najdete na pobočkách 
naší společnosti. Vedle prodavačů, kteří jsou proškoleni 
ve vyhledávání dílů na osobní vozy, najdete prodavače, 
kteří jsou specializováni výhradně na vyhledávání LKW 
dílů a obsluhu LKW zákazníků.

To je také důvodem, proč společnost Inter 
Cars S.A. obsadila vedoucí pozici na trhu 
náhradních dílů na nákladní vozy ve střední 
a východní Evropě pouhé čtyři roky poté, 
co byl tento projekt spuštěn.

Tak jako v případě dílů na osobní vozy,  
najdete u společnosti Inter Cars Česká a 
Slovenská republika nejširší nabídku dílů 
na nákladní vozy na českém a slovenském 
trhu. Zákazník si i v případě dílů na nákladní 
vozy může vybrat ze značek několika cenových 
úrovní. Specialitou společnosti Inter Cars je i to, že v 
naší nabídce naleznete také přímo originální díly značek 
Iveco, MAN, Scania, Volvo, MB, Renault apod. za velice 
atraktivní ceny, které je schopen náš proškolený perso-
nál identifi kovat na základě VIN kódu.
    

Z portfolia produktů a značek nabíze-
ných naší společností stojí za zmínku 
značky, těšící se velké oblibě mezi 
LKW zákazníky, jako: Sachs, Conti-
tech, Lemförder, Hella, Valeo, Wabco, 
Knorr-Bremse, K&S, Mahle, Elring, 
Textar, Bosch, Knecht, SKF, Dinex a 
mnoho dalších.
    
Pro uspokojení zákazníků orientova-
ných na cenu dílu, při zachování úrovně standardní kva-
lity, připravila naše společnost unikátní nabídku pro vozy 
LKW, naší privátní značky 4max. V jejím rámci můžete 
najít více než 64 produktových kategorií obsahujících 
více než 10 000 referencí.

Jednou z velkých investic, které společnost Inter Cars 
podnikla, aby zajistila adekvátní dostupnost LKW zbo-
ží, byla investice do skladových zásob. Zhruba třetina 
centrálního skladu ve Varšavě s rozlohou 18 000 m2 je 
zaplněna LKW díly. Na všech pobočkách zabývajících se 
prodejem LKW dílů je vytvořen LKW sklad zabezpečující 
okamžitou dostupnost pro obrátkové položky. Položky, 
které nejsou naskladněny na pobočkových skladech a 
nacházejí se na centrálním skladě, jsou během 24 hodin 
dodány na příslušnou pobočku. Tím je zajištěna odpoví-
dající dostupnost zboží pro LKW zákazníky.

Informace o stavech skladů, dostupnosti zboží na našich 
skladech, cenách a záměnách, získá každý zákazník 
on-line prostřednictvím našeho katalogu IC_Katalog (o 
tomto software pojednává speciální rubrika tohoto ča-
sopisu). Software umožňuje také velmi jednoduchým a 
pohodlným způsobem vytvořit a odeslat on-line objed-
návku příslušné pobočce.

Po vstupu České a Slovenské republiky do EU došlo k 
nárůstu nákladní dopravy na území obou dvou zemí. Na-
ším cílem je vytvoření takových podmínek pro Vás, naše 
zákazníky, abychom Vám pomohli z této příznivé situace 
vytěžit maximum.
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4max

Renovované produkty pod značkou 4max

4max
V minulém čísle našeho časopisu Inter Cars Journal jsme 
Vám ve stručnosti představili naši vlastní produktovou 
značku 4max. Abychom Vám však detailněji popsali, co 
se přesně za značkou 4max všechno skrývá, potřebovali 
bychom k tomu mnohem více místa. Proto jsme se roz-
hodli věnovat značce 4max vlastní pravidelnou rubriku, 
kde Vás budeme s touto produktovou značkou postupně 
seznamovat a kde naleznete ty nejpodstatnější informa-
ce nejen o produktech, které pod značkou 4max nabízí-
me, ale i další informace o novinkách, akcích 4max atd.

Jak jste se již mohli dočíst, k dnešnímu dni lze v na-
bídce 4max nalézt více než 22 000 položek členěných 
do cca 150 různých produktových kategorií. Tato čísla 
řadí 4max bezkonkurenčně na čelní místo ve srovnání s 
vlastními značkami našich přímých konkurentů. 

Produktová nabídka 4max dnes pokrývá ty nejpodstat-
nější díly, které jsou k opravě automobilu potřeba, a s 
trochou nadsázky se dá říci, že bychom mohli na nabídce 
4max postavit slušně fungující distribuční společnost, 
která dokáže uspokojit většinu požadavků po náhradních 
dílech ze strany autoservisů. 

Jednou z důležitých, často žádaných, ale také bohužel 
často opomíjených oblastí nejen v České republice, ale 
i v dalších evropských zemích, je oblast renovovaných 
dílů. Tato oblast je pro řadu distribučních společností 
u nás velkou neznámou. Ne však pro společnost Inter 
Cars, která již před několika lety zavedla renovované 
díly do nabídky, a dnes tak přináší zákazníkům možnost 
svobodné volby mezi novým a renovovaným produktem. 
Tyto renovované díly může zákazník vedle dílů nových 
nalézt v produktové nabídce 4max. To, že se jedná o re-
novovaný produkt, pozná zákazník snadno z objednací-
ho čísla 4max. (Příklad: 4908-01-9006R - písmeno R na 
konci objednacího čísla značí renovovaný produkt).

Proč tedy volit renovovaný produkt 4max?

1) zajímavá cena – cena renovovaného produktu je 
často o několik desítek procent nižší než cena dílu no-
vého (cenu lze ještě při splnění určitých podmínek snížit 
díky vrácení starého demontovaného dílu),

2) vysoká kvalita – po ukončené montáži je každý kus 
testovaný na speciálních testovacích stanicích simulují-
cích provoz ve skutečných podmínkách,

3) dostupnost – renovované produkty jsou nabízeny 
prostřednictvím pobočkové sítě Inter Cars (7 poboček 
v České republice a 2 na Slovensku). Řada položek je 
k dispozici ihned na pobočkách Inter Cars, ostatní jsou 
dodány do 24 hodin z centrálního skladu nebo dle mož-
ností výrobce,

4) nabídka - Inter Cars neustále rozšiřuje nabídku reno-
vovaných dílů o nové položky,

5) zkrácení času obsluhy zákazníka v servisu - snížení 
pracnosti a úspora času opravy automobilu díky nahrazení 
často namáhavé opravy nesprávného dílu za montáž dílu 
hotového, továrně renovovaného s garancí kvality.

Abychom mohli garantovat kvalitu a spolehlivost renovo-
vaného produktu, stali jsme se před několika lety 100% 
vlastníkem továrny ELTEK specializované právě na reno-
vování produktů. 

Díky technologickému zázemí ELTEKu, znalostem a spo-
lupráci s předními západoevropskými fi rmami zabývají-
cími se renovacemi, byl spuštěn projekt renovování pře-
dem vybraného sortimentu, který dnes zahrnuje např.:

- startéry,
- alternátory,
- převody řízení (manuální i s posilovačem),
- čerpadla posilovačů,
- motorky stěračů,
- brzdové třmeny,
- turbokompresory,
- kompresory klimatizací,
- poloosy.

Důležitým hlediskem je přístup ke kvalitě v procesu 
renovování dílů. Právě proto Inter Cars vybavil tovární 
zázemí ELTEKu širokou škálou testovacích zařízení, na 
kterých je každý renovovaný kus po ukončené montáži 
testovaný v podmínkách simulujících běžný provoz.
Výsledkem je renovovaný díl, jehož kvalita je shodná s 
kvalitou nově vyrobeného dílu. 

Převážná část renovovaných produktů pochází právě z 
továrny ELTEK, která vlastní certifi kát kvality ISO9001. 
Mimojiné lze nalézt pod nabídkou 4max i renovované díly 
jiných výrobců, kteří vlastní certifi káty kvality, jako např. 
General Ricambi, ZF atd.

Kvalita všech renovovaných produktů 4max je garanto-
vána společností Inter Cars.





Podmínkou obdržení některé z výše uvedených cen je zakoupení příslušného množství tlumičů pérování v 
termínu od 1. dubna do 31. května 2006. Ceny za dosažený počet zakoupených tlumičů budou předány po 
ukončení a vyhodnocení akce. Právo na změnu cen je vyhrazeno. Více informací o akci „Tlumiče pérování“ 
održíte na jakékoliv pobočce Inter Cars.

Výběr z naší nabídky:

Tlumiče pérování Delphi pro automobily Škoda
Obj. číslo Aplikace Přední / zadní Typ tlumiče MOC v Kč bez DPH

D225 5990 Škoda Favorit přední olejový 770,-
D225 3552 Škoda Favorit/Felicia zadní olejový 670,-
DG 7829 Škoda Felicia přední plynový 790,-
DG 7800 Škoda Octavia/Octavia Combi přední plynový 1 290,-
DG 3910 Škoda Octavia zadní plynový 1 190,-
DG 9430 Škoda Octavia Combi zadní plynový 1 390,-
DG 9074 Škoda Fabia přední plynový 990,-
DG 9075 Škoda Fabia zadní plynový 790,-
*Z výše uvedených maloobchodních cen poskytujeme nadstandardní velkoobchodní slevy!



Rozhovor s Ing. Ctiborem Seidlem, 
majitelem a jednatelem společnosti Motorcity s.r.o. 
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Představení zákazníka

Sídlo provozovny společnosti Motorcity s.r.o. se nachází 
na ulici Kuklenská 34 v Brně-Židenicích. Její vznik je da-
tován zápisem do obchodního rejstříku již v roce 1993. 
Avšak kouzlu spalovacích motorů a čtyř točících se kol 
propadl její zakladatel a současně jediný majitel pan ing. 
Ctibor Seidl už mnohem dříve.

Bývalý úspěšný účastník několika mistrovství republiky 
v konstrukci „autodráhových“ modelů, mistr republiky v 
kategorii rádiem řízených modelů aut a dnes již rovněž 
bývalý účastník několika závodů do vrchu si zvolil svůj 
koníček za své povolání. Absolvent fakulty strojního in-
ženýrství VUT v Brně v oboru konstrukce přípravků a 
nástrojů neměl se svým základem odborné specializace 
k problematice poskytování služeb v oblasti servisování 
vozidel rozhodně daleko. S podnikáním začal ihned po 
listopadu 1989 ve skromných podmínkách v suterénu ro-
dinného domku jako fyzická osoba samostatně výděleč-
ně činná. Hlavní náplň jeho podnikatelské činnosti tvořily 
generální opravy motorů a převodovek. V současné době 
společnost Motorcity s.r.o. zaměstnává 10 zaměstnanců, 
včetně jejího majitele, a poskytuje širokou škálu služeb 
v oblasti opravárenství motorových vozidel za použití 
moderních nástrojů a diagnostických přístrojů.

S laskavým svolením pana ing. Ctibora Seidla jsme měli 
vzácnou příležitost položit mu několik následujících otá-
zek.

Ve srovnání s konkurencí působí společnost Inter Cars 
Česká republika na českém aftermarketu s automobilo-
vými díly relativně krátký čas. Proč jste se rozhodl spo-
lupracovat právě s naší společností?
Prvotní informace o tom, že na český trh vstoupila spo-
lečnost Inter Cars ČR (dále jen IC, pozn. redakce), jsem 
obdržel velmi záhy po jejím zapsání do obchodního rejst-
říku, a to již někdy v polovině roku 2004. Stalo se tak na 
základě mých osobních vazeb na osobu současného ma-
nažera pobočky IC v Brně pana Miroslava Žampacha.
Přiznávám, že v počátečním stadiu u mě existovala ur-
čitá míra nedůvěřivosti vůči této nové společnosti, jejíž 
mateřská fi rma sídlí v Polsku. Tento stav však neměl 
dlouhého trvání. Na základě osobní zkušenosti jsem se 
velmi brzy přesvědčil o tom, že IC nedodává zboží tzv. 

„no name“, ale převážně 
zboží od renomovaných 
výrobců automobilových 
dílů, z nichž opět většina 
dodává své výrobky do 
prvovýroby. K zahájení 
spolupráce s IC v širším 

měřítku byl pro mne i 
moji společnost tento 
okamžik poznání, i ve 
spojitosti s rozmanitostí 
nabídky zboží u IC, ve 
své podstatě okamžikem 
zlomovým.

Co Vás v nabídce sortimentu zboží a služeb od společ-
nosti Inter Cars oslovilo nejvíce?
Na základě bohatých zkušeností ze svého dlouholetého 
působení při poskytování služeb v oblasti opravárenství 
motorových vozidel kladu v prvé řadě velký důraz na:

 1. kvalitu používaných náhradních dílů,
 2. téměř okamžitou dostupnost,
 3. přijatelnou nabídkovou cenu.

Podmínkou a neodmyslitelným atributem spokojenosti 
každého zákazníka je tedy naplnění všech těchto tří výše 
jmenovaných aspektů. Vysoká spokojenost zákazníka s 
našimi poskytovanými službami a jejich opakovaný ná-
vrat je pro mě osobně, a odvažuji se tvrdit, že i pro mé 
zaměstnance, tou největší odměnou. V minulosti jsem 
při nákupu náhradních dílů z několika důvodů uplatňoval 
zásadu odběru zboží od vícero dodavatelů. Při dosavadní 
absenci jakékoliv reklamace na díly dodávané od IC a v 
návaznosti na další vývoj vzájemné spolupráce jsem vel-
mi rád přehodnotil své stanovisko. Téměř 100% množ-
ství nakupovaných náhradních dílů v současné době 
pochází od společnosti Inter Cars.

Zvládnout elektronický katalog společnosti Inter Cars 
s obsahem okolo 800 tisíc položek náhradních dílů se 
může pro nezkušeného uživatele jevit na první pohled 
jako nepřekonatelný problém. Jak se s tímto vyrovnali 
Vaši zaměstnanci?
Na elektronickém katalogu společnosti IC je velmi pozi-
tivní to, že jeho základ pro vyhledávání automobilových 
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Ten správný 
krouticí 
moment…

…pro maximální výkon!

Ruville vačkové hřídele pro všechny 
evropské a japonské osobní automobily 
a lehká užitková vozidla – v té nejvyšší 
kvalitě.

Přesvědčte se o výhodách této silné 
značky:

- kompletní nabídka v kvalitě prvovýroby,
- opravné sady pro konkrétní modely 
   automobilů,
- zavádění nejnovějších technologických 
   inovací,
- lehké identifikování produktu díky 
   přesným katalogovým informacím,
- vysoká dodací schopnost a kvalita 
   originálního dílu.

JEDNOZNAČNÁ SÍLA!

dílů tvoří obecně velmi využívaný katalog TecDoc. To způsob vyhledávání 
velmi usnadní. Rovněž oceňuji možnost on-line objednávání zboží přes 
internet. Na druhé straně si myslím, že použitá forma a v ní podchycená 
snaha IC o obsáhnutí a přiblížení zákazníkovi takové škály sortimentu 
zboží a informací, jakou IC disponuje, může v některých případech na 
některé z uživatelů působit poněkud nepřehledným dojmem. Přesto vě-
řím, že se v krátkém čase i s tímto mírným handicapem společnost IC v 
některé ze svých příštích verzí IC_Katalogu bezpochyby vyrovná.

Nároky Vašich zákazníků na vysokou úroveň kvality náhradních dílů 
jsou jistě nemalé. Pod privátní obchodní značkou 4max (čti formax) 
společnosti Inter Cars jsou na našem trhu distribuovány cenově velmi 
zajímavé produkty se zachováním všech nezbytných parametrů kvality a 
bezpečnosti. Jaké zkušenosti má Vaše společnost, resp. Vaši zákazníci, s 
výrobky dodávanými naší společností pod tímto označením?
Dle mého mínění uspokojí náhradní díly distribuované pod obchodní 
značkou 4max bezesporu nároky i té nejširší motoristické veřejnosti. 
V mém servisu nacházejí tyto díly své uplatnění zejména u zákazníků 
stálých, kteří užívají vozidla staršího data výroby a v danou chvíli ještě 
neuvažují o koupi vozidla nového. Cenová dostupnost pro tuto kategorii 
zákazníků se stává prioritou.

Do jaké míry jste Vy osobně spokojen s úrovní poskytovaných služeb a 
přístupem k zákazníkovi ze strany brněnské pobočky společnosti Inter 
Cars Česká republika?
Kultivované prostředí prodejny a ochota personálu vyjít svému zákazní-
kovi maximálně vstříc v uspokojení jeho momentálních potřeb. To je vel-
mi stručná charakteristika fungování pobočky IC v Brně. Pro dokreslení 
tohoto mého tvrzení si dovolím uvést ještě malý příklad. Většina fi rem 
zaváží své zboží zákazníkovi jedenkrát denně, některé fi rmy se snaží 
zavážet i dvakrát denně, a některé fi rmy přijedou, když zavoláme. A ten 
poslední případ, to je Inter Cars …

Děkujeme za poskytnutý rozhovor.



Tlumiče pérování MAGNETI MARELLI 
– Kvalita a nejmodernější technologie

Magneti Marelli nabízí mimo světlometů, tepelných sys-
témů, brzdových systémů, elektrických a elektronických 
dílů a diagnostiky také vysoce kvalitní kapalinové a ply-
nové tlumiče pérování vyráběné podle nejmodernějších 
technologií.
 
Nabídka tlumičů pérování Magneti Marelli zahrnuje více 
než  600 položek a pokrývá více než 85% evropského vo-
zového parku (FIAT, ALFA ROMEO, LANCIA, IVECO, BMW, 
CITROËN, FORD, HONDA, LADA, MERCEDES, OPEL, PEU-
GEOT, RENAULT, ROVER, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN, 
TOYOTA, VOLVO).

Výše uvedené tlumiče pérování jsou produkovány  
v následujících výrobních závodech:
- výrobní závod podvozkových systémů Magneti Marelli  
    (Melfi  – Itálie),
- výrobní závod Magneti Marelli Cofap (Mauá i Lavras  
 - Brazílie).

Výrobní závody Magneti Marelli dodávají tlumiče pérová-
ní nejen na aftermarket, ale také do prvovýroby.

Tlumiče pérování Magneti Marelli můžete nalézt 
v automobilech největších světových značek jako 
např.:
FIAT, IVECO, RENAULT, VOLKSWAGEN, GENERAL MO-
TORS, FORD, NISSAN, PSA PEUGEOT CITROËN, VOLVO, 
DAIMLER CHRYSLER.

Magneti Marelli jsou tlumiče pérování, které mají výbor-
né tlumící parametry v obou směrech, jak při stlačení, 
tak ve fázi roztažení tlumiče. Zajišťují tichý chod, vysoký 
stupeň jízdního komfortu a garantují, že kola automobilu 
neztratí kontakt s vozovkou.

Tlumiče pérování Magneti Marelli jsou prodávány 
ve 3 různých baleních:
• balení obsahující sadu tlumičů pro jednu nápravu 
 (2 kusy) – pochází z italského výrobního závodu,
• sady – sada obsahuje 2 tlumiče pérování (pokud je 
 pravá a levá strana rozdílná) – pochází z italského 
 výrobního závodu,
• balení po 1 ks – pochází z brazilského výrobního 
 závodu.

Objednací číslo tlumiče pérování se skládá ze 4 čísel 
a písmenného kódu: 
H – kapalinový tlumič,
G – plynový tlumič,
GK nebo HK – (sada) – sada kapalinových nebo plyno-
vých tlumičů.

Je třeba připomenout, že použití nesprávných tlu-
mičů pérování způsobuje nestabilitu automobilu a 
řidič je vystaven následujícím nebezpečím: 
- při brzdění: brzdná dráha se prodlužuje 
 o více než 35%,
- při deštivém počasí: náchylnost ke smyku na 
 kluzkém povrchu vzrůstá o více než 15%,
- opotřebení pneumatik: životnost pneumatik 
 klesá o 25%.

Ve srovnání s ostatními mechanickými díly je velmi ob-
tížné zjistit stav použitého tlumiče pérování. Řidič si totiž 
na vzrůstající neúčinnost správného tlumení automobilu 
postupem času zvyká.

Proto je nezbytné během každé technické prohlídky vo-
zidla provést kontrolu tlumení podvozku na odpovídají-
cím diagnostickém zařízení.

Lehkou, rychlou a zároveň bezpečnou výměnu tlumičů 
pérování lze provést na zařízení pro montáž a demontáž 
tlumičů pérování. 
Magneti Marelli Aftermarket nabízí hydraulické zařízení 
pro montáž a demontáž tlumičů pérování, u kterého je 
dolní čelist zajištěna o spodek tlumiče McPherson a hor-
ní za pružinu, což umožňuje pohodlné vyjmutí tlumiče 
pérování.
Zařízení má hydraulické provedení, díky kterému je pro 
obsluhujícího operátora provedena samotná demontáž a 
montáž tlumičů pérování v komfortních podmínkách.

Tlumiče pérování MAGNETI MARELLI jsou vyrábě-
ny v italských a brazilských výrobních závodech a 
jsou příkladem dokonalosti, vysoké kvality a nej-
modernější technologie.

www.magnetimarelli.com
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Konference distributorů TRW
V premiérovém čísle IC Journalu č. 1/2006 jste mohli na-
lézt článek nazvaný Nový rozměr spolupráce, ve kterém 
jsme Vás detailně informovali o spolupráci naší společ-
nosti Inter Cars s jedním z nejvýznamnějších producentů 
automobilových dílů na světě, společností TRW Automo-
tive. Pro ty z Vás, kteří tento článek nezaregistrovali, 
připomínáme, že došlo k úzkému propojení těchto dvou 
společností na poli distribuce výrobků TRW na českém 
a slovenském aftermarketu. Společnost Inter Cars pře-
vzala k 7. 11. 2005 celou distribuční síť TRW v bývalém 
Československu a stala se tak ofi ciálním importérem 
produktů TRW v těchto dvou zemích. Je třeba pozna-
menat, že se jedná o zcela unikátní spojení distributor/ 
importér a výrobce, které u nás nemá obdoby.

Vzhledem k zajímavosti tohoto projektu Vám bude IC 
Journal na svých stránkách pravidelně přinášet aktuality,  
informace, představení spolupracujících partnerů a další 
zajímavosti týkající se spolupráce Inter Cars a TRW.

Konference distributorů TRW

Jednou z těchto aktualit je Výroční konference distributo-
rů TRW, která se uskutečnila 7. března 2006 v příjemném 
prostředí zámečku Raspenava u Frýdlantu v Čechách. 
Tento termín nebyl vybrán náhodně, právě před čtyřmi 
měsíci byla spolupráce Inter Cars a TRW odstartována. 
Konferenci, kterou společně pořádaly Inter Cars Česká 
republika a TRW Automotive se účastnili distributoři TRW 
z České a Slovenské republiky. Výroční setkání partnerů 

mělo za cíl nejen vyhodnotit předchozí rok z pohledu 
obchodních výsledků, ale také seznámit spolupracující 
partnery se záměry, strategií a cíly pro rok 2006. Vedení 
společnosti Inter Cars informovalo partnery o novinkách 
v produktových řadách, prodejních kampaních, cenové 
a rabatové politice. Hlavním bodem programu byla pre-
zentace nového ceníku pro rok 2006. Distributorům TRW 
tak mohla být prezentována velmi pozitivní zpráva, že u 
produktů TRW dochází k výraznému snížení cen o 7% 
a v roce 2006 budou TRW produkty i nadále silně kon-
kurenceschopné.
Na závěr byli vyhodnoceni nejlepší distributoři TRW, tedy 
fi rmy, které dosáhly za rok 2005 nejlepších obchodních 
výsledků. 

Je nám milou povinností oznámit, že mezi nejúspěšnější 
distributory TRW za rok 2005 patří společnosti:
1. Hydraulic Parts CZ s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm,
2. AUTO DÍLY PROGRES spol. s r. o., Ostrava,
3. THORN AUTOTECHNIC s.r.o., České Budějovice.

Mezi specialisty, kteří prodávají náhradní díly na moto-
cykly, dosáhly nejlepších výsledků fi rmy:
1. Tomáš Verunáč - Praha,
2. Ivan Rumler - RUCO - Praha,
3. Motopoint s.r.o. - Nová Paka.

Blahopřeje a děkujeme těmto fi rmám za spolupráci v 
roce 2005.

Výroční konference byla zakončena návštěvou výrobního 
závodu TRW ve Frýdlantě v Čechách.

Nejlepší distributoři TRW za rok 2005 pan Milan Vreč-
ka, Hydraulic Parts CZ s.r.o. (druhý zprava) a pan Ing. 
Otakar Mertl, THORN AUTOTECHNIC s.r.o. (uprostřed) si 
převzali ceny a blahopřání Martina Havlíka, obchodního 
ředitele a jednatele Inter Cars (první zleva) a Vladimí-
ra Veselého, generálního ředitele TRW Frýdlant (první 
zprava).
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Auto Crew – autoservis 3. tisíciletí (CZ)
Auto Crew – Werkstatt mit Biss (DE, AU, SW)
Auto Crew – Solidny Warsztat (PL)

… tak těmito přízvisky 
a stručnými charakte-
ristikami se pyšní síť 
profesionálních auto-
servisů Auto Crew v 
zemích Evropské unie 
již několik let. Přesto 
Vás jistě napadá otáz-
ka: „Co to vlastně Auto 
Crew je?“ Proto dovol-
te, abychom Vám na 
několika následujících 
řádcích představili 
servisní koncepci Auto 
Crew, která se v loň-
ském roce stala nedíl-
nou součástí nabídky 
společnosti Inter Cars 
Česká a Slovenská 
republika.

O servisní koncepci 
Auto Crew toho již bylo v mnohých časopisech a odbor-
ných periodikách napsáno za dobu její devítileté existen-
ce na trzích západní Evropy mnoho a mno- h o . 
Přesto je jistě Auto Crew pro čtenáře a o d -
borníky z oblasti autoservisních slu- ž e b 
z České a Slovenské republiky stále 
ještě žhavou novinkou a velkou ne-
známou. Pojďme tedy společně nalézt 
odpovědi na otázky, které jsou spojené 
s touto servisní koncepcí.

Servisní koncepce Auto Crew byla za-
ložena v roce 1997 společností ZF-Tra-
ding GmbH v německém Schweinfurthu. 
Podnět k jejímu vzniku daly zkušenosti z 
provozování servisní sítě OSS – Original Sachs 
Service, jejímž autorem je taktéž společnost ZF-
-Trading, a samozřejmě vývoj na evropském poli 
v oblasti nezávislých autoservisů a autoopraven 
po zavedení Nařízení evropské komise č. 1400 / 

2002 tzv. Blo-
kové výjimky.

Dopady a změny spo-
jené se zavedením 
této legislativní úpra-
vy, která, jak jistě 
všichni víte, vešla v 
platnost také v České 
republice dne 1. 11. 
2004, s sebou přinesly 
i nové trendy v auto-
servisních a autoopra-
várenských službách. 
Před zavedením těch-
to změn předpovídali 
pracovníci společnosti 
BOSCH a mnozí další 
odborní prognostici, 
že v rámci německého 
trhu dojde po zavedení 

Blokové výjimky ke snížení celkového počtu autoservisů 
o cca 20%. Bohužel jejich prognózy se během několika 
minulých let začaly neúprosně naplňovat a v některých 
oblastech Evropy dokonce předčily veškerá očekávání. 
Díky Blokové výjimce se mnoho autorizovaných servisů 
stalo nezávislými a malé neznačkové autoopravny nebo 
takové autoservisy, které nebyly součástí žádné servisní 
sítě, byly konkurenčním tlakem donuceny ukončit svou 
činnost. Evropský aftermarket je bezpochyby v mnoha 
ohledech velmi podobný tomu našemu, proto není žádný 
důvod předpokládat jiný směr vývoje v oblasti autoo-
pravárenství v Česku i na Slovensku. Ostatně Blokové 
výjimce se budeme podrobněji věnovat v některém z 
dalších čísel našeho IC_Journalu.

Na základě výše uvedených podnětů se zača-
ly na západoevropském trhu formovat různé 
servisní koncepce, které poskytují svým čle-

nům větší či menší podporu v 
mnoha rozličných oblastech 
a samozřejmě určité konku-

renční výhody podle  toho, 
jaké je jejich zaměření 
a specializace. Mezi tzv. 
„fullservice concepts“ se 

díky svému zaměření, způ-
sobu poskytování podpory a 

zá - kladním principům zařadil také 
A u t o Crew, který, jak jej sami autoři 
c h a - rakterizují, je plnohodnotný ser-
v i s n í koncept s celoevropskou působností 
určený nezávislým profesionálním autoser-
visům. Někomu se může toto sebehodnocení a vlastní 
charakteristika zdát nadnesená či dokonce přehnaná, ale 
vězte, že za těmito slovy autorů konceptu stojí již 9 let 
úspěšného rozvoje, během kterého získali členové této 
servisní sítě velkou řadu ocenění. Mezi nejdůležitější pa-
tří například mnohá vítězství členů Auto Crew v anketě 
pořádané nezávislou auditorskou společností v Německu 
tzv. „Autoservis roku“ v letech 2001, 2002 a 2003. Dal-
ším důležitým zlomem ve vývoji tohoto projektu se stalo 
ocenění organizace „Stiftung Warentest Urteil“, kde v 
konkurenci 8 servisních kon-
cepcí získalo Auto Crew druhé 
místo se známkou „GUT“.

V současné době působí Auto 
Crew v počtu cca 1000 profe-
sionálních autoservisů v Ně-
mecku, Rakousku, Švýcarsku, 
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Holandsku a Polsku. V loňském roce byl tento ojedinělý 
projekt spuštěn i na území Česka a Slovenska, kde stej-
ně jako v Polsku vlastní licenci na provozování chráněné 
obchodní značky Auto Crew společnost Inter Cars. 

Auto Crew přináší svým členům celou řadu zvýhodnění 
a podpůrných nástrojů, které jsou koncipovány do tzv. 
Modulárního principu. Jinými slovy řečeno, jedná se o 
pět základních modulů, které svým obsahem zaujímají 
vždy jednu z důležitých oblastí podpory partnerského 
autoservisu. Pro Vaši lepší představivost jsou oblasti 
podpory následující:

- řízení podniku a Quality Management,
- podpora v oblasti informačních technologií,
- technická data, informace a školení,
- zákaznický servis,
- reklama a marketing.

Uvedené oblasti se týkají přímé podpory členských auto-
servisů Auto Crew a každá z těchto oblastí obsahuje ce-
lou řadu možností a širokou škálu individuálního využití. 
Propracovanost zmiňovaných modulů je za dobu půso-
bení koncepce Auto Crew na západoevropském trhu na 
úrovni značkového servisu a být součástí této celoevrop-
ské sítě profesionálních autoservisů je pro každého člena 
do jisté míry prestižní záležitostí. Každý člen konceptu 
může uvedené moduly využívat podle vlastního uvážení 
a podle svých aktuálních potřeb.

Činnost Auto Crew však nekončí poskytováním podpory 
jednotlivým členům, ale právě prostřednictvím těchto 
členů nabízí množství zvýhodněných nebo jinak atrak-
tivních služeb všem motoristům, kteří jsou zákazníky 
některého z členských autoservisů Auto Crew. Například 
jde o služby týkající se:

- fi nancování oprav a nákladů s tím souvisejících, 
- garance stanovené ceny opravy,
- záruky mobility po celé Evropě,
- zprostředkování přestavby vozidel všech značek na 
 plynový pohon,
- nákup nových i ojetých vozidel za zvýhodněných pod-
 mínek nebo na protiúčet,
- atd.

Je tedy zřejmé, že se pro své výhody a služby, které 
Auto Crew svým členům a samozřejmě všem motoris-
tům poskytuje, jedná o zcela výjimečný projekt v oblasti 
autoopravárenství.

Se začátkem roku 2006 vstoupilo Auto Crew prostřed-
nictvím společnosti Inter Cars, která jej provozuje také 
na polském trhu, i na český a slovenský aftermarket. 
V současné době probíhá výběrové řízení na partnery 
z řad nezávislých profesionálních autoservisů, kteří se 
stanou součástí této ojedinělé celoevropské servisní sítě. 
Předběžně plánovaný celkový počet členů servisní sítě 
Auto Crew je s ohledem na kvalitu a prestiž této servisní 
koncepce v zemích západní evropy stanoven tak, že v 
každém kraji Česka i Slovenska budou postupně zřízeny 
maximálně 2 – 3 členské autoservisy. Plánovaný počet a 
následný rozvoj servisní sítě Auto Crew je samozřejmě 
velmi úzce spojen s rozvojem distribuční a logistické sítě 
společnosti Inter Cars, kterou v současné době tvoří 7 
poboček na území České republiky a 2 pobočky na Slo-
vensku.

Společně s uvedeným výběrovým řízením byl zahájen 
výběr partnerů, kteří budou poskytovat další konkurenč-
ní výhody všem členům servisní sítě Auto Crew i jejím 
zákazníkům – motoristům. 

Jedním z hlavních cílů Auto Crew je zajistit svým čle-
nům jistější budoucnost, trvalou prosperitu, přinést řadu 
konkurenčních výhod v mnoha rozličných oblastech a v 
neposlední řadě pomoci nám všem dosahovat lepších 
obchodních výsledků. Auto Crew zkrátka není jen 
„koncepce reklamních cedulí“, ale Vaše perspek-
tivní budoucnost! 

Pokud Vás Auto Crew jakkoliv zaujalo a máte chuť do-
zvědět se o něm více, obraťte se prosím na následující 
kontakt:

David Šimánek – manažer servisní sítě Auto Crew
Inter Cars Česká republika s.r.o.
Novodvorská 1010/14
142 01  Praha 4

Tel.:  (+420) 261 344 080
Mobil:  (+420) 724 649 891
E-mail: david.simanek@intercars.cz
http://www.autocrew.cz



Název společnosti ZF Trading může mnohým z nás připa-
dat neznámý, nicméně jistě každý zbystří, když se vyslo-
ví značky jako Sachs, Lemförder nebo Boge. Právě tyto 
značky jsou hlavními produktovými značkami společnos-
ti ZF Trading. Než si ale povíme o současných aktivitách 
společnosti ZF Trading něco více, vraťme se na chvilku 
zpátky do historie.
Počátky společnosti sahají do roku 1895, kdy vznikla 
malá továrna na výrobu ložisek a komponentů pro jízdní 
kola - fi rma Fichtel a Sachs. Na začátku se spíše jed-
nalo o malou dílnu se sedmi zaměstnanci, která se ale 
postupně rozrůstala a zároveň postupem doby měnila i 
výrobní program. Kolem roku 1926 byla prodána výroba 
ložisek fi rmě SKF a následně se společnost zaměřila na 
výrobu komponentů pro motorová vozidla – spojek a tlu-
mičů pérování. Po druhé světové válce, která pro Fich-
tel a Sachs znamenala téměř kompletní zničení, začíná 
obnova výroby. Společnost svoje aktivity nezaměřuje 
pouze na Německo, ale expanduje i do zahraničí. V roce 
1959 je založen první výrobní závod v Jižní Americe,  v 
Brazílii ve městě Sao Paolo. Dochází také ke změně na 
akciovou společnost, do které vstupuje svým kapitálem 
koncern Mannesmann. Postupně přebírá majoritní podíl 

Produkty společnosti ZF Trading 
v nabídce Inter Cars

akcií, aby se nakonec stal 100% vlastníkem Fichtel a 
Sachs. Dochází ke změně názvu společnosti na Manne-
smann Sachs. 
Ve stejné době se na německém trhu vyskytuje další 
silný hráč, a to společnost Boge. V roce 1991 koncern 
Mannesmann kupuje Boge a vzniká prodejní organizace 
Sachs Handel GmbH, která se zaměřuje na Aftermar-
ket. Pod Sachs Handel GmbH jsou nadále nabízeny obě 
značky, Sachs i Boge. Díky změně strategických zájmů 
koncernu Mannesmann dochází k prodeji všech značek 
zabývajících se automobilovou technikou jako Sachs, 
VDO, Rexroth, Dematic a Demag. Novým majitelem se 
stává koncern ZF Friedrichshafen. To také přineslo mi-
mojiné změnu názvu na ZF Trading GmbH a do prodejní 
nabídky vstupuje nový produkt – díly řízení a podvozko-
vé díly Lemförder.
Společnost ZF Trading díly nejen prodává a vyrábí, ale 
zároveň i sama vyvíjí. K tomu slouží vývojové centrum, 
ve kterém dochází nejen k vývoji nových konstrukcí, ale 
také např. k ladění podvozků pro závodní vozidla a vozi-
dla Formule 1 (Ferrari). Díky svým patentům, řadě zís-
kaných ocenění a vysoce kvalitním produktům patří dnes 
ZF Trading ke špičkám v automobilovém průmyslu.

Inter Cars nabízí zákazníkům díly ZF Trading pro 
osobní i nákladní automobily. V nabídce můžete 
nalézt níže uvedené produktové řady:

Sachs – tlumiče pérování a spojky
Lemförder – podvozkové díly a díly řízení
Boge - gumokovové díly

SpojkySpojky
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Představení dodavatele 

Co z produktové nabídky ZF Trading můžete nalézt v sortimentu Inter Cars?

Tlumiče pérováníTlumiče pérování

Podvozkové díly a díly řízeníPodvozkové díly a díly řízení

Gumokovové dílyGumokovové díly



Návěsy Inter Cars – novinka na českém trhu

Návěsy Inter Cars
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Již několik let se společnost Inter Cars řadí mezi největší 
distributory náhradních dílů v Evropě. Nabídka pokrývá 
nejen díly pro osobní a nákladní automobily, ale na své si 
u Inter Cars přijdou i vyznavači motocyklů, tuningu atd. 
Relativně novou, ale velmi zajímavou oblastí, na kterou 
se Inter Cars již nějakou dobu zaměřuje, je výroba a 
prodej návěsů pro nákladní automobily.

Počátky historie výroby 
návěsů Inter Cars sa-
hají do roku 2003, kdy 
byl společností Inter 
Cars zakoupen výrobní 
podnik Feber, který se 
do té doby specializoval 
na výrobu návěsů již 
řadu let. Výrobní závod 
Feber splňoval náročná 

kritéria na kvalitu a systém práce, které byly společností 
Inter Cars při hledání partnera striktně vyžadovány.

Díky výše uvedenému kroku tak i na český trh přichází 
nová značka návěsu – návěs Inter Cars. Tyto návěsy 
jsou distribuovány společností Inter Cars Česká republi-
ka s.r.o, která plní roli generálního importéra sdružující-
ho síť prodejních a servisních partnerů.

Historicky první návěs Inter Cars byl prodán 7. 3. 2006 
společnosti Samohýl MB Zlín.

O kvalitě návěsů Inter Cars vypovídají i díly, které jsou 
při výrobě používány a které jsou vybírány na základě 
přísných požadavků na kvalitu. Jedná se o značkové ori-
ginální díly od známých světových výrobců jako např. 

Nápravy - Daimler Chrysler
Hydraulika - Hyva
Brzdy - Knorr Bremse, Wabco
Elektroinstalace - Hella, Valeo, 
Aspock
Pneumatiky - Firestone, Brid-
gestone, Michelin
Hliníkové profi ly - Fudikar

Hlavním zaměřením nabídky Inter Cars návěsů je výroba 
sklápěcích návěsů pro převoz převážně sypkého mate-

riálu nebo paletového ná-
kladu, kde může zákazník 
vybírat z mnoha provedení 
lišících se objemem, toná-
ží a použitými komponen-
ty. Standardně jsou návě-
sy Inter Cars provedeny v 
kombinaci ocelový rám a 
hliníková korba.
Mimoto lze ale dodat jaké-
koliv jiné provedení návěsu přesně dle přání a požadav-
ků zákazníka, ať již se jedná o cisternový návěs nebo 
návěs pro převoz dřeva atd. Zkrátka návěs Inter Cars 
je zákazníkovi „ušit přímo na míru“, kdy má zákazník 
možnost široké volby z různých dílů, může si např. zvolit 
výrobce nápravy (SAF, BPW), výrobce pneumatik atd. 
Krátká dodací doba 4 týdny od závazné objednávky a 
specifi kování požadavků je pak již jen potvrzením profe-
sionálního přístupu Inter Cars ke svým zákazníkům.

Tímto aktitivity společnosti 
Inter Cars na poli výroby 
a prodeje návěsů nekončí, 
připravuje se program vý-
roby plachtových návěsů a 
další novinky.

Prodejní cena návěsu Inter 
Cars je i přes použité kvalit-

ní díly velice zajímavá v porovnání s identickými návěsy 
jiných výrobců.

Díky vysoké kvalitě zpracování, použití špičkových znač-
kových komponentů, krátkých dodacích termínů a pře-
devším velice zajímavé ceny samotného návěsu, je cítit 
sílící zájem o návěsy Inter Cars nejen ze strany konco-
vých zákazníků, ale také ze strany obchodníků, kteří nás 
kontaktují s žádostí o začlenění do prodejní a servisní 
sítě návěsů Inter Cars. 

Podmínkou vstupu do této sítě je splnění požadavků tý-
kajících se zajištění: 
- záručního a pozáručního servisu, 
- prodejních prostor,
a v neposlední řadě profesionální tým odborníků, který 
zajistí poprodejní komplexní péči o zákazníka. Zároveň 
musí být tento obchodník držitelem certifi kace na pro-
vádění všech oprav jednotlivých dodavatelů součástí 
návěsů.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na centrálu společ-
nosti Inter Cars. 
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Nabídka letních pneumatik

165/70R13 Výrobce Dezén *   LI / SI Obj.číslo Inter Cars MOC

Kormoran Impulser 79 T 165/70R13 LOK 79T IMP 927 Kč

Dayton D 110 79 T 165/70R13 LODY 79T D110 1 041 Kč

Fulda Diadem Linero 79 T 165/70R13 LOFU 79T DL 1 112 Kč

165/70R14 Výrobce Dezén *   LI / SI Obj.číslo Inter Cars MOC

Debica Navigator 2 81 T 165/70R14 LODE 81T NA2 1 050 Kč

Kormoran Impulser B 81 T 165/70R14 LOK 81T IMPB 1 086 Kč

Mabor Street Jet 81 T 165/70R14 LOMA 81T STJ 1 090 Kč

175/60R14 Výrobce Dezén *   LI / SI Obj.číslo Inter Cars MOC

Kormoran Impulser 82 T 175/65R14 LOK 82T IMP 1 126 Kč

Mabor Street Jet 82 T 175/65R14 LOMA 82T STJ 1 136 Kč

Dayton D 110 82 T 175/65R14 LODY 82T D110 1 358 Kč

Firestone F 590 Fuel Saver 82 T 175/65R14 LOFR 82T F590F 1 517 Kč

175/70R13 Výrobce Dezén *   LI / SI Obj.číslo Inter Cars MOC

Debica Passio 82 T 175/70R13 LODE 82T PA 862 Kč

Kormoran Impulser 82 T 175/70R13 LOK 82T IMP 982 Kč

Fulda Diadem Linero 82 T 175/70R13 LOFU 82T DL 1 189 Kč

Firestone F 590 Fuel Saver 82 T 175/70R13 LOFR 82T F590FS 1 251 Kč

185/60R14 Výrobce Dezén *   LI / SI Obj.číslo Inter Cars MOC

Mabor Sport Jet 82 H 185/60R14 LOMA 82H SPJ 1 169 Kč

Kormoran Runpro 82 H 185/60R14 LOK 82H RUN 1 239 Kč

Fulda Carat Progresso 82 H 185/60R14 LOFU 82H CPRO 1 521 Kč

195/60R15 Výrobce Dezén *   LI / SI Obj.číslo Inter Cars MOC

Mabor Sport Jet 88 H 195/60R15 LOMA 88H SPJ 1 657 Kč

Fulda Carat Progresso 88 H 195/60R15 LOFU 88H CAPR 1 992 Kč

Goodyear HydraGrip 88 H 195/60R15 LOGO 88H HYD 2 567 Kč

195/65R15 Výrobce Dezén *   LI / SI Obj.číslo Inter Cars MOC

Fulda Carat Progresso 91 H 195/65R15 LOFU 91H CPRO 1 911 Kč

Kleber Dynaxer HP 91 H 195/65R15 LOKL 91H NDYNHP 2 044 Kč

Goodyear HydraGrip 91 H 195/65R15 LOGO 91H HYD 2 437 Kč

Dunlop SP Sport 01 91 H 195/65R15 LODU 91H SP01 2 437 Kč

205/55R16 Výrobce Dezén *   LI / SI Obj.číslo Inter Cars MOC

Fulda Carat Progresso 91 H 205/55R16 LOFU 91H CAPR 2 400 Kč

Kleber Dynaxer HP 91 H 205/55R16 LOKL 91H NDYNHP 2 898 Kč

Firestone Firehawk TZ 200 91 V 205/55R16 LOFR 91V TZ200 3 155 Kč

Goodyear HydraGrip 91 V 205/55R16 LOGO 91V HYD 3 285 Kč

Dunlop SP Sport 01 91 V 205/55R16 LODU 91V SP01 3 285 Kč

205/60R15 Výrobce Dezén *   LI / SI Obj.číslo Inter Cars MOC

Kormoran Runpro 91 H 205/60R15 LOK 91H RUN 1 781 Kč

Fulda Carat Progresso 91 H 205/60R15 LOFU 91H CPRO 1 969 Kč

Mabor Sport Jet 91 H 205/60R15 LOMA 91H SPJ 2 124 Kč

Firestone Firehawk TZ 200 91 H 205/60R15 LOFR 91H TZ200 2 221 Kč

* LI - index nosnosti, SI - index rychlosti l Všechny MOC ceny jsou uvedeny bez DPH.

Mabor 
Sport Jet
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Street Jet

Firestone
F 590FS

Firestone
F TZ 200

Kleber
Dynaxer HP

Kormoran
Impulser

Fulda
Carat Progresso

Debica
Navigator 2

Dunlop
SP Sport 01

Debica
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Je tomu již několik let, co začala společnost Inter Cars 
rozšiřovat svoje aktivity nad rámec distribuce náhrad-
ních dílů pro osobní a nákladní automobily. Jedním z 
prvních projektů, které Inter Cars odstartoval s cílem 
rozšířit produktovou nabídku a zdokonalit celkové služby 
poskytované zákazníkům, byl projekt Pneumatiky. 

Od té doby se ze společnosti Inter Cars stal jeden z 
největších distributorů pneumatik v Evropě s výsledkem 
více než 200.000 ks prodaných pneumatik za loňský 
rok. Takový prodaný objem pneumatik nelze samozřej-
mě zvládnout bez patřičných znalostí a skladového zá-

zemí. V současnosti tak disponuje Inter Cars skladovými 
zásobami cca 100.000 ks pneumatik, které jsou zákaz-
níkům k dispozici do 24 hodin od objednání.

V naší nabídce naleznete všechny podstatné značky 
pneumatik jako např. Continental, Goodyear, Bridgesto-
ne, Michelin, Pirelli atd.

Jsme rádi, že díky pozici, kterou Inter Cars na evrop-
ském trhu s pneumatikami zastává, Vás můžeme se-
známit s výběrem naší nabídky letních pneumatik pro 
nadcházející sezónu:

Pneumatiky
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Dílenské vybavení

Na českém a slovenském trhu by se již těžko hledal ser-
vis nebo distributor automobilových dílů, který by neznal 
společnost Inter Cars. Přece jen, v průběhu skoro 2 let, 
které Inter Cars na těchto trzích působí, vyšla již řada 
článků popisujících aktivity této společnosti na zdejších 
trzích, představujících produktovou nabídku a nastiňují-
cích záměry a plány Inter Cars do budoucna. 

Jedním z hlavních cílů aktivit Inter Cars je vybudovat 
se zákazníky silné obchodní partnerství, a to nejen díky 
široké nabídce náhradních dílů, profesionálních služeb a 
nejmodernějšího zázemí, ale i díky poskytnutí dalších 
produktů úzce spojených s oblastí distribuce a výměny 
automobilových dílů, a tím zákazníkům co nejvíce zjed-
nodušit jejich vlastní podnikání a snahy při vytváření 
zisku.

Většina českých a slovenských zákazníků dnes zná Inter 
Cars jako distributora s nejširší nabídkou automobilo-
vých dílů. Právě ale komplexní nabídka služeb je hlavním 
důvodem, proč patří dnes Inter Cars v Evropě na jedno z 
čelních míst v oblasti distribuce automobilových dílů. 

Jednou ze samostatných kapitol tvořících ucelenou na-
bídku produktů a služeb je i nabídka dílenského vyba-
vení. K dnešnímu dni lze tak u Inter Cars nalézt takřka 
vše, co potřebuje servis nebo jakákoliv dílna k profe-
sionálnímu obsloužení zákazníka. S dodavateli, nabídkou 
a novinkami v oblasti dílenského vybavení Vás budeme 
pravidelně seznamovat v rámci této rubriky. 

K dnešnímu dni lze nalézt v nabídce Inter Cars např.:
- profesionální ruční nářadí,
- vozíky a boxy pro uložení nářadí,
- zařízení pro výměnu brzdové kapaliny,
- dílenské vozíky,
- autoklempířské svorky, přípravky, nářadí,
- nabíjecí a startovací zdroje,
- vozíky s nářadím pro automechaniky, 
   elektrikáře a klempíře (příklad viz. obrázek),
- svářecí zařízení,
- dílenská světla (příklad viz. obrázek),
- ochranné pomůcky,
- pracovní obuv a oděvy,
- speciální přípravky a příslušenství
  a další.

Již v blízké době bude tato nabídka rozšířena o:
- zařízení na montáž a demontáž pneumatik osobních 
  a nákladních automobilů,
- zařízení na vyvažování kol osobních a nákladních au-
  tomobilů,
- zařízení na seřizování geometrie náprav osobních 
  a nákladních automobilů,
- elektromechanická, hydraulická a pneumatická 
  zdvihací zařízení pro autoservisy a pneuservisy,
- zařízení pro diagnostiku podvozku, 
- zařízení pro nastavování světlometů automobilů 
  a další. 

V případě zájmu o výše uvedené produkty kontaktujte 
Vaši pobočku Inter Cars.

Dílenské vybavení od společnosti Inter Cars

Výběr z aktuální nabídky:

Servisní vozík IC SONIC-3 
 
Objednací číslo: IC SONIC-3
Popis: servisní vozík a 187-dílná souprava nářadí 
od fi rmy SONIC.  
- 5 roků záruka
- 8 zásuvek s protiskluzovou úpravou
- 3 plné zásuvky s možností dokoupení nářadí
- ABS provedení vrchní desky
- černá barva
- centrální zámek     
 

Dílenská světla LENA

                              

Spark LED 
Objednací číslo: LENA 111648. 
Popis: bezdrátové přenosné světlo s 
nerozbitnou pogumovanou vodotěs-
nou povrchovou úpravou. 
Cena 2 099 Kč (bez DPH)

PROFI DUO 
Objednací číslo: LENA 111471. 
Popis: 11W/230V. Svítí čelně i 
bočně.
Cena 1 290 Kč (bez DPH)
                          
              
PROFI  
Objednací číslo: LENA 895432. 
Popis: 8W/230V.
Cena 259 Kč (bez DPH)

                                       
PLASTIC 
Objednací číslo: LENA 001123. 
Popis: 230V
Cena 289 Kč (bez DPH)

Cenová bomba

16 127 Kč (bez DPH)
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IC_Katalog

V prvním vydání IC Journalu jsme Vám představili elek-
tronický katalog společnosti Inter Cars, který se svými 
možnostmi řadí mezi špičky profesionálních produktů 
tohoto druhu. Dnes bychom Vás rádi podrobněji sezná-
mili s první z řady funkčností IC_Katalogu, které budou 
pravidelně obsahem této rubriky. Protože vyhledávání 
je hlavní funkcí každého katalogu, a protože možnosti 
vyhledávání patří k nejdůležitějším vlastnostem každého 
katalogu, které výrazně ovlivňují jeho užitnou hodnotu, 
zařadili jsme právě toto téma jako první.
IC_Katalog je tvořen dvěma základními částmi. Samot-
ným Katalogem, určeným především k vyhledávání 
zboží katalogovým způsobem, a Ceníkem, ve kterém 
je obsažen kompletní sortiment společnosti Inter Cars. 
Obě tyto části nabízejí svým uživatelům různé možnosti 
a způsoby vyhledávání zboží a souvisejících informací. 
Dnes se zaměříme na možnosti vyhledávání v Katalogu.

Základem vyhledávání v Katalogu je několik jednodu-
chých kroků:

• Nejprve je potřeba zvolit vozový park (osobní/
nákladní).
• Následuje výběr značky vozu a modelu podle roku 
výroby vozidla, zdvihového objemu a výkonu v záložce 
Vozidla (např. Škoda › Felicia (6U1) › 1.3 › 1994.10-
1998.03 › 1289 ccm › 54 KM, 40 kW). Po kliknutí na 
ikonu lupy u vybraného vozu je možné zobrazit další de-
tailnější informace jako typ motoru, kód motoru apod.
• Další volbou je kategorie zboží. Kategorie jsou zobra-
zeny v přehledné stromové struktuře v záložce Kate-
gorie (např. Podvozek › Brzdová soustava › Kotoučové 
brzdy › Brzdová destička).
• Po výběru požadované kategorie se v záložce Vý-
sledky zobrazí seznam dílů, které přesně odpovídají 
zadaným kritériím. V tomto seznamu jsou ke každému 

dílu zobrazeny informace: skupina zboží, výrobce, kata-
logové číslo výrobce, objednací číslo Inter Cars, aktuální 
maloobchodní cena, nákupní cena zákazníka, dostup-
nost zboží na skladech (offl ine nebo online dostupnost 
na centrále a na všech pobočkách Inter Cars) a k většině 
dílů obrázek. 

V pravé části zobrazeného okna jsou k dispozici další 
důležité informace k označenému dílu:
• Záložka Základní údaje obsahuje odborný popis, 
technické údaje jako rozměry a poznámky související s 
typem vozu, obchodní čísla apod.
• V záložce Zaměnitelnosti je seznam alternativ do-
stupných dílů u společnosti Inter Cars, a to jak pravi-
delných záměn (kus za kus) tak i záměn doplňujících 
(např. spojková sada za spojkovou lamelu, ložisko nebo 
přítlačný talíř). K těmto záměnám je současně zobrazena 
maloobchodní cena a nákupní cena zákazníka, podle kte-
ré je tento seznam seřazen. Dále je zde seznam originál-
ních či jiných konkurenčních čísel k vybranému dílu.
• V záložce Použito v lze zobrazit seznam všech vozů, 
ve kterých je daný díl použit.

Další velmi užitečnou možností vyhledávání, kterou Ka-
talog nabízí, je vyhledávání podle čísel výrobců nebo 
originálních či dalších konkurenčních čísel. Databáze 
Katalogu obsahuje  1,5 milionu originálních a konku-
renčních čísel, pomocí kterých lze vyhledat příslušný díl 
z nabídky naší společnosti. Tento nástroj je přístupný 
z hlavního panelu nástrojů v nabídce Vyhledávání. 
Tato nabídka obsahuje také možnost vyhledávání podle 
upřesňujících kritérií jako kód motoru, KBA č. apod. 

Katalog uchovává také historii vyhledávání, kterou lze 
zobrazit standardní klávesovou zkratkou Ctrl+H. 
Díky této historii se lze kdykoliv velmi snadno vrátit na 
dříve hledaný automobil nebo díl, což šetří zákazníkův 
čas (není třeba hledat automobil nebo díl znovu).

Toto je výčet pouze části vyhledávacích nástrojů, které 
IC_Katalog nabízí. V následujícím vydání IC Journalu 
budeme pokračovat s představením dalších možností vy-
hledávání v druhé nedílné součásti IC_Katalogu, kterou 
je Ceník.
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