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Novinka v sortimentu
- díly pro motocykly
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Slovo úvodem
Vážení obchodní přátelé,
po hektickém a náročném jarním období přichází období
letních prázdnin tradičně se nesoucích ve znamení zaslouženého odpočinku a dovolených.
Jarní sezóna byla pro naši společnost opět mimořádně
úspešným obdobím, ve kterém jsme zaznamenali výrazné posílení naší pozice na trhu, jak v České, tak i
Slovenské republice.
Dovolte mi nyní ve stručnosti zrekapitulovat nejvýznamnější události a projekty, které byly v uplynulých týdnech
úspěšně dokončeny.
Prvním z nich je rozšíření sítě poboček společnosti Inter
Cars o další dvě nové, a to pobočku Plzeň a pobočku Hradec Králové. Obě dvě pobočky svými parametry, zejména skladovou plochou a počtem položek skladem, představují největší distribuční místa ve svých regionech. V
současné době probíhá intenzivní příprava spuštění dvou
nových poboček na území Slovenské republiky.
V průběhu jarních měsíců byly dokončeny podmínky pro
spuštění servisní sítě Auto Crew a po úvodních jednáních
s budoucími potenciálními partnery byly zahájeny přípravy na spuštění prvních dvou servisů v rámci tohoto
konceptu.
V měsíci dubnu jsme také strávili s 30-ti člennou výpravou VIP zákazníků 11 nezapomenutelných dnů naplněných adrenalinem a zároveň i odpočinkem v prosluněném Egyptě. Potápění na korálových útesech, jízda
na čtyřkolkách do beduínské vesnice uprostřed pouště,
návštěvy nádherných archeologických památek, to vše
je podrobně popsáno v reportáži, kterou naleznete na
str. 6 - 7 tohoto čísla.
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Další významnou událostí, která proběhla první víkend
měsíce června, byl 6. Veletrh automobilových dílů, nářadí a vybavení servisů, který za účasti více než 150
největších světových dodavetelů pořádala společnost
Inter Cars v prostorách svého sídla ve Varšavě, a kterou
navštívila výprava 200 zákazníků z České a Slovenské
republiky.
Na stránkách tohoto čísla IC Journalu budete detailněji
informováni nejen o těchto projektech a událostech, ale
i o akcích a novinkách, které jsme pro Vás připravili na
letní období. Za zmínku stojí zejména kampaň na brzdové destičky a kotouče, nejširší nabídka střešních boxů
a nosičů kol na českém trhu za velmi zajímavé ceny a
představení naší nabídky dílů pro motocykly.
Za celý tým společnosti Inter Cars Česká a Slovenská
republika Vám přeji, abyste si užili svou zaslouženou
dovolenou, nasbírali mnoho krásných zážitků a vzpomínek a nabrali energii do druhé a jistě neméně úspěšné
poloviny roku.
Tomáš Kaštil,
výkonný ředitel, Inter Cars Česká republika s.r.o.
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Akce „Montérky za brzdy“
Možnost získání pracovní kombinézy Inter Cars
zdarma v akci na brzdové
destičky a kotouče.
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Představení novinky v
sortimentu společnosti
Inter Cars.

14
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Aktuality

Otevření poboček v Plzni a Hradci Králové
Početná rodina poboček Inter Cars se v uplynulých měsících rozrostla o další dvě pobočky, tentokrát na území
České republiky. Jedná se o pobočky v Plzni a Hradci
Králové. Pobočka Plzeň byla slavnostně otevřena dne
10. dubna 2006 a zákazníkům nabízí služby na skladové
ploše 1250 m2. Pobočka Hradec Králové disponuje skladovou plochou 1400 m2 a byla otevřena dne 19. června
2006.
Obě pobočky nabízejí zákazníkům především bezkonkurenční služby díky šíři svých skladů, na kterých je

uskladněno více než 20 000 položek. Dalších více než
270 000 položek je dostupných do 24 hodin od objednání
a cca 500 000 položek je k dispozici dle dodacích schopností dodavatelů. K již známému standardu nabídky
společnosti Inter Cars patří moderní elektronický katalog
IC_Katalog s možností on-line objednávání a zjišťování
dostupnosti položek ve skladech Inter Cars.
Na Vaši návštěvu a budoucí spolupráci se těší zkušený
tým pracovníků na pobočkách Plzeň a Hradec Králové.

Multimédia GVOX
- novinka v sortimentu Inter Cars
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Novinky v sortimentu

Motocyklové díly v nabídce Inter Cars
Každý z nás si jistě ještě vzpomene na dobu, kdy byl na
našich silnicích zahraniční motocykl k vidění jen velmi
zřídka. Jednalo se o výjimečnou událost a řada z nás
obdivně a se zájmem sledovala každé mihnutí takového
motocyklu vždy, když se v naší blízkosti objevil. Uplynulo
několik let a dnes je situace opačná. Prodej motocyklů
je slušně se rozvíjející obchodní odvětví, motocyklů je na

Cars svoji nabídku také o náhradní díly a příslušenství
pro motocykly od nejznámějších světových výrobců.
Motocyklový zákazník tak již dnes může na našich pobočkách nalézt kompletní nabídku:
- kombinéz, rukavic, obuvi, chráničů a dalšího příslušenství od společností Alpinestars, Fly Racing,
AGV
Lucas a
NGK
K&N
Dunlop, Mitas
Wiseco
Shell, Castrol, Mobil

stroji přináší.
Oxford
Bike It

, Athena, DID,

Inter Cars rozšiřuje svoji nabídku o náhradní díly a příslušenství pro motocykly a přináší tak na český a
slovenský motocyklový trh produkty nejznámějších světových značek.
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Prodejní tip

Brzdy: „vlajková loď“ automobilových dílů se všemi NEJ:
- NEJdůležitější z pohledu aktivní bezpečnosti
- NEJprodávanější ze sortimentu automobilových dílů
- NEJvyšší nároky na kvalitu
V nabídce společnosti Inter Cars je možné nalézt prakticky všechny značky renomovaných světových výrobců
brzdových komponentů. Nabídka brzdových destiček
je tvořena takovými značkami jako jsou např. LUCAS,
TEXTAR, FERODO, ATE-TEVES, BRECK, DELPHI LOCKHEED, ROULUNDS, VALEO a řadou dalších. U brzdových
kotoučů může zákazník vybírat mezi značkami - LUCAS,

BREMBO, ATE-TEVES, FERODO, DELPHI LOCKHEED, MIKODA, TEXTAR a dalších. Sortiment naší společnosti zahrnuje také produkty výrobců automobilů IVECO, MAN,
MERCEDES, OPEL, RENAULT, VOLVO, DAEWOO a výrobců náprav BPW, ROR a SAF.
Prodejním tipem třetího vydání IC Journalu je výběr z
nabídky brzdových destiček a brzdových kotoučů pro
nejpopulárnější vozy. Tento stručný výběr dokazuje
rozmanitost nabídky společnosti Inter Cars a také to, že
zákazník má skutečně svobodnou volbu při výběru požadovaného brzdového dílu.

Brzdové destičky
Škoda Favorit, Felicia

299,-

379,-

312,-

380,-

549,-

580,-

Škoda Fabia

515,-

757,-

855,-

900,-

1 148,-

930,-

1 046,-

(přední náprava)

Škoda Octavia

519,-

475,-

1 139,-

1 173,-

(zadní náprava)

379,-

559,-

748,-

634,-

680,-

969,-

Renault Clio I, Megane I, 19

429,-

559,-

655,-

676,-

670,-

732,-

1 133,-

899,-

501,-

675,-

701,-

Peugeot 405

1 140,-

571,-

369,-

483,-

495,-

515,-

(přední náprava)

459,-

584,-

548,-

668,-

644,-

684,-

767,-

1 016,-

1 034,-

Ford Escort VII

503,-

584,-

647,-

577,-

652,-

783,-

596,-

730,-

805,-

795,-

668,-

1 073,-

975,-

994,-

890,-

1 178,-

1 182,-

679,-

950,-

860,-

860,-

921,-

Škoda Favorit, Felicia

269,-

299,-

355,-

430,-

617,-

Škoda Fabia, Octavia 1.4, 1.6, 1.9SDI

609,-

1 052,-

910,-

1 050,-

1 078,-

1 102,-

1 420,-

1 350,-

829,-

1 216,-

954,-

1 135,-

1 150,-

1 280,-

1 662,-

1 425,-

636,-

710,-

738,-

769,-

818,-

766,-

1 050,-

1 110,-

1 250,-

1 341,-

1 360,-

1 049,-

1 083,-

1 318,-

1 262,-

492,-

488,-

464,-

606,-

525,-

893,-

895,-

1 003,-

995,-

413,-

360,-

491,-

463,-

(přední náprava)

Opel Astra F

VW Polo Classic od r. 99
(přední náprava, systém ATE)

Mazda 626 do r. 97
(přední náprava)

860,-

1 351,-

Brzdové kotouče

(přední náprava)

Škoda Octavia 1.8, 1.9TDI, 2.0
(přední náprava)

Škoda Octavia 1.8, 1.9TDI, 2.0
(zadní náprava)

Renault Clio I, Mégane I, 19
(Ø 259 mm)

Peugeot 405
(Ø 266 mm, tl. 20,5 mm, př.)

Opel Astra F
(tl. 12,7 mm)

Ford Escort VII
(přední náprava)

VW Polo Classic od r. 99
(tl. 10 mm)

525,799,-

1 277,-

884,-

1 111,-

400,-

493,-

559,-

999,-

675,-

259,-

446,-

344,-

410,-

852,-

Zvýrazněna je vždy nejnižší cena. Ceny jsou maloobchodní v Kč bez DPH, ceny brzdových kotoučů jsou uvedeny za 1 ks.

Společnost Inter Cars nabízí celkem více než 55 000 položek v sortimentu brzdových komponentů.
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Brzdové obložení Fomar Roulunds je
podrobováno nejen testům simulujícím
podmínky běžného provozu, ale také
testům simulujícím nejtěžší možné podmínky, se kterými se na cestách můžete setkat (např. špatné počasí, teplotní
změny atd.). Navíc je brzdové obložení
Fomar Roulunds testováno v provozu v
rozdílných terénních a klimatických podmínkách.

Odběratelé: ATE, Bosch, Daewoo, Fiat, MAN,
Rixenberg, Teves, Scania, Sissu, Volvo...

VIP Club Inter Cars

VIP Club Inter Cars 2005 – Egypt
Duben letošního roku byl ve znamení historicky první
společné výpravy členů VIP Clubu Inter Cars 2005 do
prosluněného Egypta. Posuďte sami z reportáže jednoho
z účastníků, nakolik byla výprava úspěšná a zda splňuje
i Vaše představy o VIP odpočinkové dovolené.

Čtvrtek 6.4.
Okolo sedmé hodiny ranní se začínají na parkovišti za
sídlem společnosti Inter Cars sjíždět první automobily
účastníků zájezdu VIP Clubu Inter Cars 2005. Mrazivé
sychravé ráno ještě více podnítilo přání nás všech co
nejrychleji opustit tento podnební pás. Kolem 8:30
přijíždíme autobusem na letiště a v 11:00 usedáme do
svých sedaček v letadle a vznášíme se do vzduchu. Let
probíhá klidně a za čtyři a půl hodiny již spatřujeme
jasně modrou barvu Rudého moře v letovisku Hurghada.
Cesta z letiště a ubytovací procedura probíhá také bez
problémů, a odpoledne si již začínáme vychutnávat
sluneční paprsky a svěží mořský vánek.

Pátek 7.4. - Relax
Dnešní den se nese ve znamení relaxace a pohody.
Po ranním turnaji ve squashi se všichni přesouváme k
moři nebo k bazénu. Pár metrů od naší pláže se nachází
korálový útes jako stvořený ke šnorchlování. Díky
nepřebernému množství ryb všemožných tvarů a barev
si člověk připadá jako v akváriu. A to pouhých 10 metrů
od břehu! Milovníci ryb dnes zažívají skutečnou extázi.
Den je zakončen příjemným posezením u drinku.
Sobota 8.4. - Sakkála
Dnes dopoledne jsme v doprovodu naší delegátky
navštívili městečko Sakkála a jeho tržiště. Nutno přiznat,
že smlouvání po arabském způsobu je pro nás evropany
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věc nezvyklá. Vzhledem k tomu, že jsme všichni
obchodníci, velice rychle se adaptujeme a někteří z
nás ve smlouvání brzy předčí i domácí obchodníky.
Po odpolední siestě vyrážíme všichni k vodě načerpat
duševní a fyzické síly na zítřejší výlet do Luxoru.
Neděle 9.4. - Luxor
V 5:00 zvoní budík a začínají přípravy na odjezd.
Autobus vyráží od hotelu v 5:45 a v 6:30 přijíždíme na
seřadiště autobusů. Zde jsme zařazeni do konvoje, který
hlídají obrněné transportéry. Dovídáme se, že se ani tak
nejedná o opatření proti teroristickému útoku, jako spíše
o ochranu před loupeživými kmeny beduínů, kteří dříve v
poušti přepadávaly autobusy s turisty.
Kolem 11:30 již obdivujeme velikost Memnónových
kolosů, jednoho z nejznámějších a nejnavštěvovanějších
monumentů starověkého Egypta. Pokračujeme do skvostu
starověké architektury, nádherného chrámu královny
Hatšepsut, zčásti vytesanému do skalního masivu. A
pak přichází na řadu Údolí králů. Tisíce let vyrytých do
kamene, dlouhé chodby hrobek pomalovaných stále
jasnými a zářivými barvami. Při vstupu do hrobek, ve
kterých odpočívali králové ovládající nejstarší a kdysi
nejmocnější civilizaci světa, pociťujeme zbožnou úctu.
Ztracené síly doplňujeme během pozdního oběda v
restauraci na východním břehu Nilu. Zbytek dne trávíme
v největším a nejkrásnějším starověkém chrámu světa
– Karnaku. Mystickou atmosféru chrámu s mohutnými
pylony, obelisky a nádhernými sochami Ramesse II,
umocňují paprsky zapadajícího slunce, které mění
pískovou barvu kamene na jasně červenou. Při západu
slunce opouštíme chrám a spěcháme na seřadiště
autobusů na zpáteční konvoj.
Pondělí 10.4. – potápění na korálovém útesu
Na rozdíl od včerejšího putování za nádhernými
památkami starověku nás dnes čeká zážitek více
adrenalinový. Po 9:00 hodině nastupujeme se skupinou
českých potápěčů, mezi nimiž je i inciátor této akce
Borek Seidl, na loď a odjíždímě za potápěním na korálový
útes. Cestou děláme krátkou zastávku u vraku válečné
lodi potopené během sedmidenní války s Izraelem. K
vraku se potápí Borek se skupinkou dalších zkušených
potápěčů. Jejich nadšení po vynoření nezná mezí. Během
cesty dostáváme instruktáž o pravidlech, která je nutno
při potápění dodržovat a po zvládnutí jednoduchých
základních úkonů se spouštíme do hloubky cca 10
metrů. Podplouváme trupy stojících lodí a blížíme se k
útesu. Nejen milovníci ryb si přicházejí na své. Průzračná
voda, nepřeberné množství ryb všech možných tvarů a
barev a nádherně zbarvené korály, přivádí návštěvníky
tohoto vodního světa do němého úžasu.
Po obědě a odpoledních ponorech zbývá poslední, zato
zapeklitý úkol. Pořídit fotodokumentaci s vlajkou Inter
Cars pod vodou. Skupinka potápěčů mizí v hlubině s
vlajkou Inter Cars v ruce a čepičkami VIP Clubu Inter
Cars na hlavách. Podařilo se. Fotograﬁe jsou pořízeny,
videozáznam vodotěsnou kamerou také.
Úterý 11.4. – Relax
Po dvou perných a vyčerpávajících dnech se dnes
relaxuje. Část výpravy tráví čas squashem, volejbalem
nebo tenisem, a Ti, kteří nejsou příznivci těchto sportů
tráví den lenošením na pláži, šnorchlováním nebo
popíjením koktejlů v jednom z několika barů, které
jsou v rámci programu all inclusive kdykoliv zdarma k
dispozici.
Středa 12.4. – Tobogány v Aquaparku
Původní relaxační program, kterou dnešní návštěva
Aquaparku měla být, se zvrhá v další adrenalinovou
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VIP Club Inter Cars

křikující se prodavači, směsice vůní připravovaných
pokrmů proložená vůní orientálního koření, to vše je
bazar Chán al-Chalílí, který bezesporu patří ke koloritu
této nádherné země. V 17:30 vyčerpaní, ale spokojení
odjíždíme. Při cestě zpět ještě zastavujeme u Alabastrové
mešity. Egyptský průvodce nás informuje o tom, že
program, který jsme dnes absolvovali, je vzhledem ke své
náročnosti všemi cestovními kancelářemi organizován
jako dvoudenní. Jsme historicky první výprava, která jej
zvládla v jednom jediném dni. V hotelu na nás již čeká
pozdní večeře. Švédské stoly plné jídla všech druhů a
vychlazené pivo, to je to, na co se posledních 6 hodin
těšíme nejvíce.

smršť. Nepřeberné množství tobogánů překvapuje i
otrlé návštěvníky a milovníky těchto atrakcí. A tak již
od 11:00 přebíhá početná skupinka členů VIP Clubu
Inter Cars z jedné atrakce na druhou. Po třech hodinách
řádění jsme všichni natolik vyčerpaní, že musíme energii
doplnit třemi řádně vychlazenými pivy místní produkce.
Vyčerpaná skupinka končí řádění až kolem 15:00 a vyráží
zpět do hotelu, kde všichni svorně kotvíme v hotelové
pizzerii, abychom doplnili spotřebovanou energii.
Čtvrtek 13.4. – Káhira
Ve 2:00 ráno vyjíždí autobus s účastníky zájezdu od
hotelu. Přestože lze na tvářích všech číst, že by ještě
pár hodin spánku uvítali, každý se již těší na setkání
s nejstaršími a nejzáhadnějšími kamennými stavbami
světa. V 10:15 přijíždíme k nekropoli v Gíze. Monumentální
pyramidy lze vidět již z dálky. Téměř pět tisíc let staré
monumenty působí mystickým dojmem. Po shlédnutí
celého komplexu z náhorní planiny se přesouváme k
pyramidě faraona Rachefa. Vstupní otvor pyramidy je
malý a tmavá chodba, která se prudce svažuje dolů,
vypadá ještě menší. Nedostatek kyslíku, teplo a vlhko
způsobuje, že se nám začíná težce dýchat. Přesto všichni
odhodlaně sestupují dolů. Po chvíli konečně vstupujeme
do nádherné pohřební komory, kde byl pochován faraon
Rachef. Máloco působí tak tajemným dojmem jako tato
komora, pohřbená pod milionem tun kamení.
Po obhlídce nejvyšší pyramidy faraona Chufeva a pyramidy
jeho otce Menkaura pokračujeme dál k nejstarší kamenné
stavbě světa a první z pyramid vůbec, k pyramidě faraóna
Džosera, která se nachází v pohřebišti v Sakkáře. Teplota
dosahuje 41°C. Po vyčerpávajícím dopoledním programu
všichni vítáme tradiční oběd ve formě švédských stolů
a nikdo nepohrdá ani chlazeným egyptským pivem. Po
dohodě mezi všemi účastníky zájezdu a průvodkyní
z cestovní kanceláře měníme program a na pořad
dne přidáváme návštěvu Egyptského muzea. Máme
tak možnost spatřit především věhlasný zlatý poklad
Tu t a n c h á m o n a .
V 16:00 přichází
čas na návštěvu
nejstaršího egyptského bazaru Chán
al-Chalílí, který existuje již 1000 let.
Neuvěřitelná změť
úzkých uliček s
krámky, ve kterých
můžete koupit prakticky cokoli, pře-
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Pátek 14.4. – Relax
Po nabitém programu z přechozích dnů se dnes věnujeme
odpočinku na pláži, při volejbalovém, tenisovém či
squashovém turnaji nebo vysedávání a debatování v
hotelových barech, ve kterých mají všichni účastníci naší
výpravy zajištěnu konzumaci veškerých nápojů zdarma.
Sobota 15.4. – Safari na čtyřkolkách
Další adrenalinový zážitek. Čeká nás dvouhodinová jízda
do beduínské vesnice, která se nachází uprostřed Západní
pouště. Každému z nás je přidělena terénní čtyřkolka a
po krátké instruktáži a nezbytném uvázání šátku proti
prachu vyrážíme za dalším nezapomenutelným zážitkem.
Zpočátku jedeme pomalu a testujeme vlastnosti strojů.
Pak se ale začíná tempo zvyšovat. Po hodině jízdy
přijíždíme k Beduínům, původním obyvatelům těchto
nehostinných končin. Po vypití šálku čaje a projížďce na
velbloudech nasedáme na naše stoje a vyrážíme opět
do pouště. Zpáteční cesta je ještě o poznání svižnější.
Přeplněni adrenalinem se vracíme do hotelu, kde na nás
čeká výtečný pozdní oběd.
Neděle 16.4. – Odjezd
Po 11 nezapomenutelných dnech se vracíme domů.
Zpáteční let probíhá bez problémů, a tak se ve večerních
hodinách všichni účastníci první výpravy VIP Clubu
Inter Cars společně loučí na parkovišti před centrálou
společnosti Inter Cars, nasedají do svých automobilů a
vyrážejí k domovům. Spokojené výrazy ve tvářích všech
účastníků jsou důkazem toho, že se egyptská výprava
zdařila, a že na ni budou všichni dlouho vzpomínat.
Pokud Vás program první VIP výpravy zaujal, velmi rádi
Vás přivítáme na „palubě“ VIP Clubu Inter Cars. Druhá
výprava vyráží v měsíci červenec do Julských Alp na
4-denní sjíždění řeky Soči na raftech. Více informací
získáte na pobočkách společnosti Inter Cars nebo na
našich webových stránkách.
* Videodokumentace s ukázkami z této výpravy jsou
k dispozici na webových stránkách (www.intercars.cz)
nebo na všech pobočkách naší společnosti ve formátu
DVD video a v kvalitě DVD.

Rádi bychom tímto poděkovali
společnosti Sunny Days za
přípravu a zajištění pobytu
členů VIP Clubu Inter Cars
2005 v egyptské Hurghadě.
Děkujeme.
www.sunnydays.cz
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Představení pobočky

Pobočka Ostrava
Oﬁciální otevření ostravské pobočky společnosti Inter
Cars Česká republika s.r.o. (dále jen Inter Cars) je datováno dnem 25. 07. 2005.

Po Zlíně, Olomouci a Brně se tak v dané době stala v pořadí již čtvrtou pobočkou na území Moravy a Slezska. Prodejní areál, a s ním spojené skladovací prostory, vyrostly
v rekordně krátkém čase na „zelené louce“ o celkové
rozloze 1 200 m2. Kompletně nový objekt byl projektován tak, aby splnil veškeré nároky, které jsou kladeny na
moderní prodejně-skladové areály v dnešní době. Důraz
byl kladen na to, aby objekt nabídl příjemné prostředí
pro zákazníky úzce
spojené jak se zázemím (kanceláře,
jednací místnost,
atd.), tak s doslova
přímým kontaktem
s moderním patrovým
skladem.
Vnější tvář objektu se architektům
také povedla. Svědčí o tom nejen samotné netradiční řešení budovy, která
zaujme každého navštěvníka, ale také skutečnost, že

byla tato stavba zařazena mezi zajímavé novostavby
města Ostravy.
V
podobě
této
pobočky, jako jednoho z článků distribuční sítě společnosti Inter Cars
pro
aftermarket
automobilových
dílů v regionu Ostravy a blízkého
okolí, dostávají všichni její potenciální zákazníci do rukou mocný nástroj
pro uspokojení potřeb nejen vlastních, ale i další široké
motoristické veřejnosti. Stejně jako na všech ostatních
pobočkách v celé České republice se jedná zejména o
více než 20 000 položek náhradních dílů od renomovaných výrobců pro osobní a nákladní vozidla všech
značek, dílů a příslušenství pro motocykly, tuning, nejmodernější nářadí a vybavení servisů, pneumatiky, dílenskou chemii, a také programové vybavení pro servisy.
Je nutno podotknout, že v nemalé konkurenci na trhu s
automobilovými díly si za relativně krátkou dobu svého
působení dokázala vydobýt své pevné postavení, které i
nadále posiluje.
Z centrálních skladů je zajišťován dovoz náhradních dílů
na pobočku každých 24 hodin, což umožňuje pro našeho
zákazníka dostupnost více než 270 000 položek zboží.
Zbývajících přibližně 500 000 položek je k dispozici zákazníkům podle dodacích schopností a možností jednotlivých výrobců.
Všem registrovaným zákazníkům společnosti Inter Cars
je rovněž k dispozici elektronický IC_Katalog s možností
on-line objednávání zboží bez nutnosti telefonické objednávky či osobního kontaktu pobočky.
K návštěvě a nákupu u společnosti Inter Cars Česká republika v Ostravě si Vás tímto dovoluje srdečně pozvat
profesionální tým pracovníků pobočky v čele s jeho manažerem - panem Janem Stadtherrem.

Celý tým pobočky se těší na budoucí spolupráci s Vámi:
Jan Stadtherr
manažer pobočky
Mobil: 602 587 587

Alena Stadtherrová
vedoucí prodejny
Mobil: 602 201 224

Jiří Mikulášek
LKW manažer
Mobil: 602 201 224

Soňa Pohlůdková
asistentka manažera
Mobil: 602 201 224
Inter Cars Ostrava
Vratimovská 659
718 00 Ostrava

Radek Kalický
obchodní zástupce
Mobil: 602 201 225
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Magda Karkošková
obchodní zástupce
Mobil: 603 511 922

Tel.: (+420) 596 237 386
(+420) 596 237 387
Fax: (+420) 596 237 334
E-mail: ostrava@intercars.cz
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Střešní boxy a nosiče kol 4max
Letní sezóna je v plném proudu a pro řadu z nás nastává toužebně očekávaná doba dovolených. Každý asi rád
hodí, alespoň na pár dní, starosti všedních pracovních
dní za hlavu a vyrazí načerpat nové síly někam za mořským vzduchem, do hor nebo jen tak do přírody. Pro
většinu z nás je dovolená hnacím motorem, na který
se těšíme po celý rok, nicméně přípravy, které dovolené předcházejí, znáte jistě sami. Často jsou spojeny
se stresem a spoustou vypjatých situací. Jednou z nich
může být právě zjištění, že všechny zabalené věci, které
jste si pro zpříjemnění dovolené rozhodli vzít s sebou,
není Váš automobil schopen pojmout. Toto jistě není příjemné zjistit na poslední chvíli, zvláště když jste vázáni
termínem začátku Vaší dovolené.
Takové situaci se dá předejít jednoduchým řešením.
Tímto řešením je střešní box. Jak velký dodatečný zavazadlový prostor získáte zakoupením střešního boxu lze
velmi snadno zjistit na následujícím příkladu:
Zavazadlový prostor Škoda Octavia = objem 560 litrů
Střešní box = objem 320 až 500 litrů
Jak sami vidíte, dá se střešním boxem ušetřit spousta
místa, a tím i často zpříjemnit samotnou cestu automo-

bilem na dovolenou. Výhodou takového boxu je i skutečnost, že se nejedná o sezónní záležitost, zkrátka pro
přepravu zavazadel jej lze používat celoročně.
Společnost Inter Cars uvedla na český a slovenský trh
střešní boxy pod značkou 4max, které vzhledem k
cenové úrovni a kvalitě zpracování patří mezi to nejlepší, co lze na těchto trzích zakoupit. V uvedené tabulce
si můžete sami vybrat střešní box přesně podle Vašich
představ.
Mimo střešní boxy 4max nabízí Inter Cars samozřejmě i
bestseller v prodeji střešních boxů – střešní boxy Thule. Kompletní nabídku těchto střešních boxů žádejte na
svojí pobočce Inter Cars.
Střešní boxy jsou jistě vítaným pomocníkem, ale pokud
patříte mezi vyznavače cyklistiky a hodláte Vaše jízdní
kolo přepravovat, je k tomu zapotřebí nosič kola. S
rozvojem cyklystiky v našich zemích roste i potřeba po
těchto nosičích. Toho si je společnost Inter Cars vědoma
a proto zařadila do nabídky také nosiče kol 4max. O
cenové investici, která se k takovému nosiči kol 4max
váže, si můžete udělat představu sami z následující tabulky.

Objednací číslo

Popis

Cena

7803-04-0200E

Nosič kol 4max - příčný proﬁl nosiče - žlábek

349 Kč

7803-04-0201E

Nosič kol 4max - příčný proﬁl nosiče - obdélník

349 Kč

7803-04-0208E

Nosič kol 4max - aluminium - příčný proﬁl nosiče - žlábek

790 Kč

Objednací číslo

Popis

7803-04-0065E

Box 4max 320 (132 x 78 x 36) 320 L - barva šedá

2 590 Kč

7803-04-0066E

Box 4max 430 (180 x 78 x 40) 430 L - barva šedá

3 190 Kč

7803-04-0067E

Box 4max 460 (225 x 62 x 43) 460 L - barva šedá

3 590 Kč

7803-04-0069E

Box 4max Carving (200 x 44 x 38) 300 L - barva šedá

2 790 Kč

7803-04-0074E

Box 4max 400 (198 x 78 x 34) 420 L - barva šedá metalíza

3 890 Kč

7803-04-0078E

Box 4max 500 (225 x 83 x 38,5) 500 L - barva šedá metalíza

4 590 Kč

7803-04-0079E

Box 4max 500 (225 x 83 x 38,5) 500 L Carbon - barva černá metalíza

5 690 Kč

7803-04-0080E

Box 4max Odyssey (190 x 65 x 41) 500 L - barva víka šedá, barva podlahy antracitová

4 890 Kč

Cena

Ceny jsou maloobchodní v Kč bez DPH.

Střešní boxy a nosiče kol 4max si můžete prohlédnout na našich pobočkách a sami se tak přesvědčit o
jejich kvalitě.
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Vývoj českého vozového parku
Od začátku 90. let prochází český vozový park dynamickým vývojem. Po určité stabilizaci trhu ke konci 90. let
přišla druhá vlna oživení obměny vozového parku v roce
2004.
Vstup České republiky do EU znamenal podstatný milník
ve vývoji nejenom českého vozového parku, ale celého
českého trhu. Shrňme si současné makroekonomické
ukazatele, které podstatným způsobem ovlivňují strukturu vozového parku.
HDP, resp. HDP/obyvatele – současné tempo růstu
řadí Českou republiku mezi nejrychleji rostoucí ekonomiky světa. Rostoucí kupní síla obyvatel zvyšuje poptávku
po spotřebním zboží a tudíž i po automobilech. To je
jedna z hlavních příčin, proč vozový park v ČR neustále
roste poměrně vysokým tempem. Všechny patrioty jistě
potěšila zpráva, že po mnoha letech se naše země stala
opět evropskou průmyslovou velmocí. Ze všech členských zemí EU má Česká republika největší podíl sektoru
průmyslové výroby na skladbě HDP. Tradičním tahounem
ekonomiky je automobilový průmysl, který kromě Škody
Mladá Boleslav nyní žene kupředu také nová automobilka TPCA v Kolíně. Dá se předpokládat, že tento trend
bude ještě umocněn po spuštění automobilky Hyundai.
Potěšující je také informace, že Česká republika se s
největší produkcí automobilů na jednoho obyvatele stala
evropskou automobilovou velmocí.
Kurz CZK/EUR – česká koruna dlouhodobě posiluje.
Podle analytiků by měl tento trend dále pokračovat a
koruna by se před vstupem ČR do měnové unie měla
zastavit těsně nad hranicí 27 CZK/EUR. Silná koruna
výrazně podporuje import, tudíž i import ojetých aut z
členských zemí EU, zejména Německa. Na druhou stranu
je silná koruna nepřítelem českého exportu. Ten přesto
v posledních měsících převyšuje hodnotu importu, a tak
se může Česká republika po mnoha letech pochlubit aktivní obchodní bilancí. Potěšující je, že hlavním motorem
exportu je opět automobilový průmysl.
Volný pohyb zboží v rámci EU – zjednodušení administrativního procesu při dovozu ojetého vozu ze zemí
EU je dalším faktorem silně podporujícím dovoz ojetých
aut.

Pojďme se nyní podívat na vývoj českého trhu za
poslední čtyři roky.
V níže uvedené tabulce, obsahující údaje z Centrálního
registru vozidel, lze názorně pozorovat výrazné zvýšení
přírustků registrovaných vozidel. Meziroční přírustek v
roce 2005 činil již 4,1%, což je dvojnásobné tempo růstu
ve srovnání s rokem 2003.
Pro nás, aftermarketové obchodníky a opraváře, je ještě
pozitivnější zprávou měnící se skladba vozového parku.
Výrazný nárůst počtu západních vozů (až 11,3%) je doprovázen mírným, leč trvalým poklesem počtu východních vozů. To je způsobeno vyřazováním a odhlašováním
starých modelů, zejména značky Škoda (105, 120, Favorit apod.). Díky dominantnímu postavení značky Škoda
na trhu a přebytku na straně nabídky se v tomto sektoru
operuje sice s větším množstvím, zato však s minimální
marží. Oproti tomu jsou západní vozy spadající do sféry
aftermarketu z maržového hlediska nesrovnatelně zajímavější.
Nutno ovšem podotknout, že opravy západních vozů a
obchod s díly na západní vozy jsou také o poznání náročnější, a to jak z hlediska náročnosti vyhledávání dílů,
nesrovnatelně většího množství montážních postupů,
nároků na technické vybavení dílny diagnostickým zařízením a pro obchodníky samotného množství položek a z
toho plynoucích nároků na skladové prostory, ﬁnančních
nároků na skladové zásoby, tak i samotnou logistiku.
Nicméně faktem zůstává postupné ubývání starších
modelů značky Škoda, zejména Škody 105, 120, Favorit
a Felicia. Postupná přeorientace na západní vozy se u
servisů a distributorů orientovaných a specializovaných
pouze na modely značky Škoda zdá být téměř existenční
nutností.
Další velmi zajímavou skutečností je zřetelný pokles počtu nově prodaných aut v roce 2004 a 2005 o cca 30 000
ve srovnání s lety 2002 a 2003 a oproti tomu zřetelný
nárůst importu ojetých aut v roce 2005 o více než 15%.
Zatímco v letech 2002 a 2003 převládal nákup nových
vozů, v roce 2004 již byla situace vyrovnaná a v roce
2005 již import ojetých vozů výrazně predčil nákup vozů
nových.

Vývoj vozového parku v ČR - osobní automobily
2002

index

2003

index

2004

index

2005

index

Osobní automobily celkem

3 617 490

2,8%

3 686 409

1,9%

3 803 959

3,2%

3 958 708

4,1%

Západní automobily

1 526 282

8,7%

1 655 631

8,5%

1 840 728

11,2%

2 047 833

11,3%

2 091 208

-1,1%

2 030 778

-2,9%

1 963 231

-3,3%

1 910 875

-2,7%

147 754

-2,9%

149 546

1,2%

123 395

-17,5%

124 876

1,2%

130 660

18,9%

112 344

-14,0%

121 734

8,4%

141 122

15,9%

Východní automobily
(Škoda, Lada, Dacia apod.)

Prodeje nových automobilů
(O.E.)

Import ojetých automobilů
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Jak již bylo řečeno výše, na tento fakt mělo velký vliv
zjednodušení administrativních procesů při importu ojetého automobilu ze zemí EU, rostoucí kupní síla českého
obyvatelstva, a také neustále posilující koruna, která
obecně zlevňuje veškeré importy. Jak se dá očekávat,
největší import ojetých automobilů byl zaznamenán z
Německa.
Import ojetých automobilů má také vliv na průměrné
stáří vozového parku, které vzrostlo v roce 2005 na
12,82 roku z původních 12,53 roku. Detailní strukturu
českého vozového parku vidíme v přiložené tabulce a
grafu. Z nich je patrné, že největší tržní segment tvoří
vozidla se stářím 9-14 let. Druhým nejvýraznějším segmentem jsou vozidla se stářím 3-8 let. Co je podstatné
pro nás, aftermarketové opraváře a obchodníky, je to, že
vozidla, která jsou doménou O.E. servisů, tzn. vozidla se
stářím 1-2 roky, tvoří pouze 9% vozového parku. Koláč,
který je tedy volně dostupný nám, tvoří celých 91%
vozového parku.

Struktura vozového parku v letech
1- 2 (O.E.)

3-8

9 - 14

15 - 20

9,0%

30,6%

33,6%

25,2%

Jistě nás bude zajímat i tržní podíl jednotlivých značek.
Ten můžeme vidět v následující tabulce a grafu. Za
zmínku stojí již zmiňovaný pokles tržního podílu značky
Škoda na současných 40% z dřívějšího více než 50% podílu. I tak je ale Škoda stále dominantní značkou. Silné
zastoupení německých a francouzských značek není žádným překvapením, i když v posledních letech zaznamenáváme silný nástup japonských a korejských značek.
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Tržní podíly
Značka

Registrovaných kusů

Tržní podíl

1 774 633

40,7%

Ford

239 880

5,5%

Renault

202 106

4,6%

Opel

201 321

4,6%

Peugeot

183 362

4,2%

Fiat

177 165

4,1%

VW

168 642

3,9%

VAZ

105 714

2,4%

Citroën

83 014

1,9%

Seat

62 269

1,4%

Mazda

49 556

1,1%

556 297

12,8%

Škoda

Ostatní

Z výše uvedených faktů vyplývá několik zajímavých
závěrů. Celkový vozový park roste, podíl západních
automobilů se zvyšuje, staré modely Škoda ustupují do
pozadí, modely automobilů, které jsou volně dostupné
všem aftermarketovým servisům a obchodníků, tzn.
automobily starší dvou let, představují 91% celkového
vozového parku. Co víc si přát? Navíc vše nasvědčuje
tomu, že tyto trendy budou dlouhodobě pokračovat.
Pro všechny ﬁrmy podnikající na českém aftermarketu
jsou to velmi pozitivní zprávy. Se správně zvolenou obchodní strategií a orientací na perspektivní a rozvíjející
se tržní segment máme my všichni ty nejlepší předpoklady k úspěchu.
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Inter Cars Česká a Slovenská republika
Nový evropský fenomén
„Vážení obchodní přátelé,
přinášíme Vám přetisk článku zveřejněného v dubnu letošního
roku v časopise organizace ATR „Newsletter - ATR International AG“, která je sdružením největších evropských distributorů
náhradních dílů. To, že aktivity naší společnosti na českém a slovenském trhu vzbudily takový ohlas v celoevropském měřítku je
pro nás velmi potěšující, zároveň toto vnímáme také jako velkou
výzvu k dalšímu posílení těchto pozitivních trendů.“
Překlad článku uveřejněného ve 4. čísle časopisu Newsletter
ATR International AG. (původní text ve spodní části této stránky)

Vstup České a Slovenské
republiky do EU 1. 5. 2004
znamenal významný milník ve
vývoji českého a slovenského
trhu.
V červnu 2004 společnost Inter Cars S.A. se sídlem v Polsku a člen ATR od roku 1999
založila Inter Cars Česká republika s.r.o. v ČR se sídlem v Praze a se svou 100%
majetkovou účastí. Od tohoto
data probíhal vývoj Inter Cars

ČR závratným tempem. Byl
vytvořen vysoce efektivní tým,
přeložena veškerá dokumentace a elektronický katalog,
přizpůsobeny ceny cca 700
000 položek na podmínky
českého trhu, implementován
systém Navision Attain a ke
konci roku 2004 byly otevřeny
první dvě pobočky ve Zlíně a
Olomouci.
V roce 2005 pokračoval Inter
Cars ve své expanzi ote-

vřením dalších 4 poboček
na území České republiky a
založením společnosti Inter
Cars Slovenská republika
s.r.o. jako 100% dceřinné
společnosti. Díky využití technického zázemí a zkušeností
Inter Cars ČR bylo možné
otevřít první pobočku v Košicích a následovně v Bratislavě v rekordním čase. Plánem
je vybudování sítě poboček
pokrývajících celé území ČR
a SR.
Image společnosti Inter Cars
roste na obou trzích ve stejně
rychlém tempu jako prodejní
síť. Inter Cars je úspěšný v
budovaní značky díky používání řady nástrojů, jako je
např. široká nabídka produktů
a služeb nebo věrnostní program pod názvem „VIP Club
Inter Cars.

Převzetí distribuční sítě TRW
v obou zemích v roce 2005
znamenalo převzetí 45 distributorů a 50 servisů v koncepci
TRW, a tím pádem další krok k
většímu pokrytí trhu.
Další dva projekty vedoucí k
posílení pozice na trhu v rámci
roku 2006 jsou : Implementace servisního konceptu Auto
Crew a spuštění prodeje návěsů v obou zemích.
Obě dvě společnosti se staly
členy ATR International AG
1. 1. 2006 díky jejich příslušnosti k mateřské společnosti
Inter Cars S.A., Poland
Jejich cílem pro rok 2006 je
obsazení 4. pozice na českém
trhu a 3. pozice na trhu slovenském.
(Autor: - S. Choquet, ATR)
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Na obchodní úspěch předních automobilových značek má vliv
nepochybně dokonalé zavěšení. Společnost Delphi má důvod
k velkému uspokojení z odvedené práce, jelikož vyvinula a
dodává tlumiče pérování pro mnoho automobilů známých světových značek.
Výrobní závod Delphi v Krosně se může pochlubit produkcí
tlumičů pérování montovaných v prvovýrobě pro takové značky automobilů jako jsou: Opel Astra III, Agila, Suzuki Wagon R+, BMW 3, BMW Mini, Ford, Land Rover T5, Mercedes
SLK, Citroën C2, C3 a Citroën Pluriel.
Aby byl udržen krok s nejnovějšími tržními trendy, rozšiřuje
oddělení Delphi Product & Service Solutions nepřetržitě nabídku adresovanou každému segmentu nezávislého trhu náhradních dílů.
Našim zákazníkům nabízíme 63 tisíc položek
ve 27 výrobkových skupinách.

Letní akce společnosti Inter Cars a výrobců brzdových komponentů. Podmínkou obdržení pracovní kombinézy Inter Cars je zakoupení brzdových destiček nebo brzdových kotoučů v hodnotě alespoň
10 000 Kč bez DPH. Za každých dalších 10 000 Kč bez DPH získáváte
další pracovní kombinézu Inter Cars. Akce probíhá ve dvou termínech
(od 1. 7. do 31. 7. a od 1. 8. do 31. 8. 2006). Obraty dosažené v
těchto obdobích se nesčítají. Do akce jsou zařazeny výrobky uvedených dodavatelů. Příslušný počet kombinéz obdržíte po ukončení a
vyhodnocení akce. Více informací o akci „Montérky za brzdy“ Vám
poskytnou Vaši prodejci.
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Představení zákazníka

Představení společnosti AUTOCENTRUM Krotil, s.r.o.
Provozovna se nachází na Spodní ulici č.p. 1 v areálu
OFFROADLAND v Praze 5 Lahovicích. Její zakladatel a
majitel, pan Lukáš Krotil, vystudoval střední odbornou
školu obor veřejnoprávní činnost a vzhledem k dnešnímu
trendu a neustálému se přibližování Evropě přidal ještě
ke svému vzdělání také jazykové znalosti, které získal
studiem vyšší odborné školy jazykové v Radotíně. Technika, počítače a automobily, to jsou oblasti, které pana
Krotila zajímají a neustále přitahují. Již v mládí začal s
motoristickým sportem a vůně benzínu mu učarovala
natolik, že u aut zůstal dodnes. V roce 2003 si společně
se svým kamarádem otevřel autodílnu s jedním stáním a
začal podnikat v oblasti autoopravárenství.

Požádali jsme pana Krotila, majitele společnosti
AUTOCENTRUM Krotil, s.r.o. o rozhovor a položili
jsme jemu a panu Janu Holubovi, vedoucímu autoservisu, několik otázek.

Velmi brzy po otevření začal pan Krotil přemýšlet o
vybudování komplexu, který by zákazníkovi poskytnul
maximální služby v daném oboru. A tak, o rok později, proměnil svou myšlenku ve skutečnost a pronajal si
prostory v Lahovicích, kde se v současné době nabízejí
motoristům rozmanité služby spojené s opravou vozidel,
které moderní motorista očekává, ale ne vždy a všude
dostává.
Velmi zajímavou službou je kompletní zajištění a řešení
pojistných událostí prostřednictvím České poradenské
kanceláře a.s. (ČPK). Sympatická je nejen skutečnost,
že není důležité u jaké pojišťovny je klient pojištěn,
ale také to, že po dobu opravy mají zákazníci možnost
využít náhradní vůz. Pokud se někdo na svých cestách
dostane do nesnází, určitě využije možnosti asistenční
služby, která je NON STOP. To vše a ještě mnohem více
nalezneme v areálu společnosti, která je velmi dynamická a prosperující, nejen díky poskytovaným službám, ale
i vřelému lidskému přístupu, který v dnešní uspěchané
době určitě potěší nejednoho z nás.

Jak jste se dozvěděli o společnosti Inter Cars Česká republika s.r.o.?
Musíme říci, že zpráva o vstupu nové společnosti na
český trh nás nechávala v klidu až do té doby, než nás
oslovil obchodní zástupce z pobočky Inter Cars Praha
- Stodůlky. Ten nám přinesl velmi zajímavou nabídku v
podobě služeb, které jsme začali postupně využívat, až
se Inter Cars stal hlavním dodavatelem autodílů
pro naši společnost.
Proč právě Inter Cars?
Tak zaprvé je to proto, že v nabídce společnosti Inter
Cars je široký sortiment produktů a služeb. Jsme rádi, že
můžeme nakoupit zboží od různých výrobců pod jednou
střechou a šetřit tak čas a pochopitelně i peníze. Neznáme jinou společnost (distributora), který by disponoval
větším rozsahem nabídky a poskytoval, třeba jako Inter
Cars, více jak 16 produktových řad brzdových destiček
na jeden typ vozidla.
Za druhé je to cena zboží, která je ve srovnání s ostatními distributory v řadě případů výrazně nižší. Dalším
důvodem je kvalita, silná značka a fakt, že si můžeme
vybrat z kvalitních a známých světových producentů a
výrobců autodílů.
Co Vás oslovilo nejvíce v nabídce společnosti Inter Cars?
Je to především velký sklad, dostupnost zboží a služba
pravidelných závozů až k nám. Velmi mile nás překvapila skutečnost, že díly obdržíme vždy v přesných časových intervalech a pokud náš klient něco potřebuje,
víme přesně, kdy daný díl budeme mít k dispozici. To za
normálních okolností není nic převratného, řeknete si:
“to přece dnes dělá každý“, ale aby to bylo pravidelně
každou hodinu a po celý den, to nás opravdu potěšilo
a zaujalo. Unikátní je také komunikační kanál, kterým
objednáváme zboží přímo na pobočce Praha – Stodůlky.
Máme privátní vysílací stanice a vše, co potřebujeme,
řešíme tímto způsobem. Je to velmi účinné a efektivní.
Samozřejmě také nesmíme zapomenout na IC_Katalog
a IC_Techniku. Software, který napomáhá při identiﬁkaci dílů, poskytuje důležité on-line informace a zajišťuje
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servisní data a postupy. Prostě vše, bez čeho se dobrý
servis dnes neobejde.
Řekněte mi prosím, jak využíváte možnost, že každé pondělí
je maloobchodní cena veškerého zboží v Inter Cars snížena
o 5%?
Musíme přiznat, že málo. Všechno se dnes řeší operativně, neboť dnešní motorista požaduje expresní služby. Je
to uspěchaná doba a pokud nechceme o zakázku přijít,
musíme vše zařídit tak, aby zákazník byl vždy spokojen. Pokud jde o složitější opravu, díly objednáváme s
časovým předstihem a snažíme se tak učinit právě v
pondělí.

Je vidět, že jste věrným a spokojeným zákazníkem
společnosti Inter Cars a výhody, které tímto spojením
využíváte, poskytujete dále i svým klientům. Je něco,
co by vám mohla ještě naše společnost v budoucnu nabídnout?
Určitě ano. Právě se chystáme na 6. Veletrh automobilových dílů, nářadí a vybavení dílen, který se koná 3.
- 4. června v centrále společnosti Inter Cars ve Varšavě
(pozn.red. - rozhovor byl pořízen před touto akcí). Zde
bychom rádi načerpali podněty a nápady pro další rozvoj
spolupráce a dozvěděli se něco více o servisní koncepci
Auto Crew, která nás velmi zajímá.
Děkuji za poskytnutý rozhovor a přeji Vám mnoho
obchodních úspěchů v podnikání.
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Všichni zákazníci, kteří si v období od 30/06/2006 do 30/11/2006 zakoupí tlumiče pérování DELPHI z nabídky Inter Cars a naleznou v balení zlatý tlumič DELPHI, získávají
pobyt v USA.

TRW a Inter Cars

TRW AUTOMOTIVE – Přehled nabídky
Společnost TRW Automotive patří mezi deset největších
světových dodavatelů automobilových dílů na trhu. Její
obrat za minulý rok činil téměř 13 miliard USD. TRW
Automotive zaměstnává víc než 63 tisíc lidí a provozuje
pobočky ve více než 25 státech.
Mezi hlavní produktové řady
společnosti patří:
- brzdové systémy (kotouče,
destičky, atd.),
- díly řízení a zavěšení,
- asistenční systémy řízení
(např. tempomaty),
- bezpečnostní prvky (airbagy, bezpečnostní pásy, elektronické bezpečnostní a
kontrolní systémy),
- součásti motorů, spojky a
tlumiče pérování.
Historie výroby brzdových komponentů TRW začíná v
roce 1928 dodáváním parkovacích brzd pro Ford Motor Company. Již v té době byla ﬁrma známá svým
invenčním přístupem k řešení technických problémů. V
současnosti patří brzdové díly
TRW vyráběné a prodávané
pod značkou Lucas mezi nejznámější na trhu. Vyrábí se
jich více než 12 milionů kusů
každý rok. V současné době
pokrývá sortiment, který obsahuje více než 850 položek
brzdových kotoučů Lucas, až
96% automobilového parku v
Evropě. Speciálně pro český a slovenský trh je určena široká nabídka dílů z TRW programu Škoda. Brzdové komponenty Lucas pro automobily značky Škoda si nacházejí
mnoho spokojených zákazníků již více než 20 let.
Díky stále se zvyšujícím požadavkům na kvalitu ze strany zákazníků zaznamenala výroba moderních automobilů zpřísnění standardů kvality. Důležitým mezníkem na
cestě zvyšování kvality je produkce brzdových kotoučů
s vysokým obsahem uhlíku (high carbon). Tyto kotouče
jsou určené pro výkonné automobily a pro vozidla provozované ve zvlášť náročných podmínkách. Vysoký obsah
uhlíku zlepšuje tlumící vlastnosti kotouče, z toho vyplývá
lepší odolnost proti deformaci a bezproblémový provoz
bez rušivých vibrací.
Pro výrobu disků Lucas je
použitý jen materiál, který
splňuje OE standardy speciﬁkované pro produkty
TRW. Produkce každého
komponentu je pečlivě monitorována několika stupňovou kontrolou kvality,
jako např. kontrola konzistentnosti materiálu, mechanických vlastností disku,
rentgenová kontrola pro odhalení případných trhlin a podobně. Kontrola kvality se neomezuje jenom na kontrolu
výrobku, ale zahrnuje také detailní technickou kontrolu
strojních zařízení a nastavení produkčních linek.
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V segmentu produktů pro motocykly TRW vyrábí 2 druhy
brzdových kotoučů: standardní kotouče určené k plnohodnotné náhradě za originální díly a tzv. Alien design
kotouče pro speciální účely. Tyto kotouče jsou vyrobeny
špičkovou laserovou technologií ze speciální tvrzené slitiny, která odolává teplotám až do 700 °C. Díky tomu jsou
tyto kotouče vhodné také pro závodní motocykly. Obě
kotoučové řady mají certiﬁkát Německé státní zkušebny
ABE (Allgemeine Betriebserlaubnis).

Sortiment brzdových destiček Lucas pokrývá více než
3000 modelů motocyklů. Nabídka se dá primárně rozdělit dle výrobního materiálu na 11 různých destičkových
směsí, z nichž 5 má
certiﬁkát ABE (díly
s označením KBA).
Vyráběné jsou ze
slinutého kovu a se
směsí s vysokým
obsahem
uhlíku.
Destičky neobsahují
azbest ani jiné těžké
kovy. Vyznačují se
dlouhou životností,
vysokou účinností za mokra a odolností proti přehřívání. Brzdové destičky CRQ se používaly také pro závodní
motocykl Honda, který vyhrál Superbike World Championships.
Společnosti Inter Cars Česká republika a Inter Cars Slovenská republika nabízejí svým zákazníkům kompletní
sortiment brzdových komponentů TRW a vyvíjejí maximální úsilí pro průběžné doplňování nabídky o novinky z
produkčního plánu TRW Automotive.
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Novinka - díly řízení TRW pro nákladní automobily
V minulých vydáních IC
Journalu jsme Vám představili nový projekt spolupráce společností Inter
Cars a TRW Automotive
(viz IC Journal č.1 - Nová
dimenze
spolupráce).
Spolupráce mezi oběma
společnostmi již přináší
své plody v podobě konsolidované distribuční sítě
více než 40 regionálních
distributorů, a také na
poli produktových novinek z výroby největšího
světového producenta podvozkových a brzdových dílů.

Společnost TRW dodává tyto produkty do prvovýroby
pro většinu značek nákladních evropských automobilů
např. IVECO, MAN, VOLVO, SCANIA atd., což je známka
té nejvyšší kvality, kterou výrobci automobilů bezpodmínečně požadují.

Před nedávnem jsme Vás informovali o novince v sortimentu naší společnosti – tlumičích pérování TRW,
kterou jsme na český trh uvedli na přelomu roku. Další
novinkou z výroby společnosti TRW jsou díly řízení pro
nákladní automobily.

Na konci tohoto článku naleznete další Prodejní tip >
výběr dílů řízení TRW z katalogu pro nejčastější zástupce
od každé značky nákladních
automobilů včetně jejich originálních čísel.
Momentálně jsou již díly řízení TRW pro nákladní automobily v plné škále dostupné
a k jejich dohledání je k dispozici papírový katalog číslo:
XHD200, který si můžete
objednat na každé pobočce
Inter Cars nebo u Vašeho
distributora TRW.
Objednací kódy začínají preﬁxem JRK*, JRR*, JTE*, JTR*,
JVL*, (bez preﬁxu LUC!)

Jedná se o následující
díly řízení:
- spojovací tyče,
- tyče řízení,
- stabilizační tyče předních
a zadních náprav
(tzv. kosti, triangly)

Našemu zákazníkovi mohou při rozhodování, zda vyzkoušet na svůj kamion tuto novinku, pomoci následující
prodejní argumenty:
1) TRW je dodavatel do prvovýroby = vysoká kvalita
2) TRW se mimo jiné specializuje na vozy MB a MAN, což
jistě zaujme značkové dealery = stejný produkt
3) Ceny dílů řízení TRW pro LKW jsme nastavili cca 15%
pod přímou konkurenci, neboť přes svoji bezesporu
vysokou kvalitu jsou díly řízení TRW na LKW novinkou a pro zákazníka velkou neznámou = super cena.

-

AUTOSTYL spol. s r.o. - 545 226 016, Jan Heřmánek - 261 211 377, VEBR JAROSLAV - 353 585 656, Moto-Auto Jan Šafr - 326 781 589, Renova Luhačovice s.r.o. - 577 131 178, Vladimír Vladimirov-ANDY
- 487 834 179, AUTOMONT CSW - 596 133 078, Ing. Jan Janoš-Auto Moto - 596 918 008, Midrla Roman - 553 710 573, Autocentrum Dojáček - 271 723 565, AUTODÍLY PROGRES s.r.o. - 596 964 357,
THORN Autotechnic spol. s r.o. - 387 311 768, Ing. Petr Křivský - 326 374 011, ROSECKÝ VLASTIMIL - 566 620 622, Automotive s.r.o. - 577 914 222, Josef Mrlina - 571 612 487, Radek Skořepa - 495 421
234, Hydraulic Parts CZ s.r.o. - 571 625 646, CORECT - Beránek s.r.o. - 417 572 541, Martin Bulíř Auto Kelly - 326 736 111, SPEI Servis s.r.o. - 286 892 589, Wego International s.r.o. - 255 706 156, PRONDO
s.r.o. - 326 726 284, Jiří Rektorys - 220 513 624, Josef Kopečný - 568 823 507, Erich Prasek - 553 715 507, Auto Meisner s.r.o. - 326 991 829, ALFASPED Logistik s.r.o. - 483 354 503, Jaroslav Horák - 548
538 113, Tomáš Verunáč - 272 733 956, Ivan Rumler - RUCO - 244 472 615, Motopoint s.r.o. - 493 722 248, Vinš group s.r.o. - 312 660 076, Haspa spol. s r.o. - 271 913 236, HOKCAR s.r.o. - 582 336 927,
AUTO SPEKTRUM DÍLY s.r.o. - 281 933 030, AUTOKONEX s.r.o. - 377 241 862, ASKOF s.r.o. - +421 556 255 466, Rudolf Glasnák - +421 417 631 827, Auto Kelly Slovákia s.r.o. - +421 326 595 205, Kopáčik
Peter - Moto - +421 905 520 671, FEROTECHNA s.r.o. - +421 335 342 941.
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Výběr z nabídky dílů řízení TRW pro nákladní automobily
Objednací číslo

MOC bez DPH

Popis

Originální číslo

DAF 95/95XF
JTR4041

5 317,00

Táhlo řízení podélné

0 094 038

JVL8001

29 136,00

Vzpěra, zavěšení kol

0 649 819

2 875,00

Táhlo řízení podélné

98467459

JTR4046

3 933,00

Táhlo řízení podélné

98446354

JVL0001

11 722,00

Vzpěra, zavěšení kol

41042050, 41042050

JTR4033

3 782,00

Táhlo řízení podélné

81.46610.6361, 81.46610.6333

JTR4052

5 779,00

Táhlo řízení podélné

81467106131

JTR4053

3 960,00

Táhlo řízení podélné

81.46710.6163, 81.46710.6165

JTR4060

7 199,00

Táhlo řízení podélné

81467106988

JRR6201

10 694,00

Vzpěra, zavěšení kol

81432206106

JRR6502

3 424,00

Vzpěra, zavěšení kol

81432206129

JRR7001

4 808,00

Vzpěra, zavěšení kol

81432209092

JVL8002

19 462,00

Vzpěra, zavěšení kol

81.43270.6056, 81.43270.6075

JVL8003

11 003,00

Vzpěra, zavěšení kol

81.43270.6030, 81.43270.6054

JTR2703

3 201,00

Táhlo řízení podélné

81.46710.6866, 81.95301.6304

JTR3008

2 735,00

Táhlo řízení podélné

81.46610.6753, 81.46610.6754

JTR3010

4 370,00

Táhlo řízení podélné

81.46710.6851, 81.46710.6852

JTR3501

3 778,00

Táhlo řízení podélné

002 460 43 05

JTR3504

3 211,00

Táhlo řízení středové

001 330 26 35

JTR3532

3 652,00

Táhlo řízení boční (s konc.)

JTR4001

7 615,00

Táhlo řízení podélné

942 330 00 03

JTR4017

3 865,00

Táhlo řízení podélné

000 460 72 05

JRR0101

6 382,00

Vzpěra, zavěšení kol

945 330 00 11

JRR0102

5 614,00

Vzpěra, zavěšení kol

JRR0103

8 896,00

Vzpěra, zavěšení kol

945 330 00 07

JRR5501

6 519,00

Příčné záv. rameno, přední osa

941 330 00 07

JVL0002

13 401,00

Vzpěra, zavěšení kol

944 350 00 05

JVL0003

16 346,00

Vzpěra, zavěšení kol

393 350 52 05

JTR3512

3 195,00

Táhlo řízení středové

970 330 00 03

JTR4073

3 972,00

Úhlový kloub, táhlo řízení

JTR0030

3 972,00

Táhlo řízení podélné

10 456,00

Vzpěra, zavěšení kol

IVECO Eurocargo
JTR3535
IVECO Eurotech

MAN F2000+F90+M2000

MAN L2000

MB Actros + Atego II

MB Atego

VOLVO FH12
JRR0105

1626958

Legenda: JTR - díl řízení, JRR - vzpěra nápravy - kost, JVL - Triangl
Ceny jsou maloobchodní v Kč bez DPH.
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Bonusový program

Nová příležitost pro rozvoj obchodní spolupráce
Může být dlouhodobé obchodování mezi partnery výhodné?
Tuto a další podobné
otázky si pokládá nejen každý kdo podniká
a chce být úspěšný,
ale podobně jsme také
uvažovali, když jsme
připravovali podmínky nového produktu
společnosti Inter Cars
pro rozvoj vzájemné
obchodní spolupráce mezi námi a naším zákazníkem.
Vycházeli jsme z pragmatického předpokladu vývoje
vztahů dodavatel versus odběratel. Dnešní moderní
zákazník (ať již je to značkový nebo neznačkový servis,
prodejna nebo distributor), zabývající se opravami a prodejem náhradních dílů, hledá v „nepřehledné džungli“ aftermarketových dodavatelů partnera, který mu nabídne
nejen dodávky dílů za zajímavých podmínek, ale také
mu poskytne možnost získat další přidanou hodnotu v
podobě dalších bonusů, know-how, komfortu při obchodování, zajistí stabilní zázemí a jistotu profesionálního
přístupu při obchodování.
Na těchto principech jsme postavili program, který jsme
nazvali Bonus program Inter Cars 2006.
Bonus program Inter Cars usiluje svým obsahem v podstatě o naplnění 4 základních cílů:
1. Nabídnout přehledný systém obchodních podmínek
2. Zatraktivnit obchodování
3. Přinést další služby a výhody
4. Posílit image a indentitu zákazníka na trhu

Bonus program Inter Cars 2006 stavíme na velké
čitelnosti a předem jasně deﬁnovaných podmínkách, za
kterých je možné nakupovat zboží.
Přidanou hodnotou jsou další výhody a služby související s podporou, kterou zákazník získá v okamžiku, kdy
vstoupí do tohoto programu. Mezi tyto patří zejména :
 nastavení platebních podmínek a způsobu ﬁnancování,
 zařazení do systému logistiky, který zvýší komfort
dodávek zboží,
 možnost získat dodatečnou 5% slevu v případě
nákupu ve Dnech Inter Cars,
 možnost stát se členem VIP Clubu Inter Cars,
tzn. přeměnit svůj nákupní obrat za body, které
umožní čerpat výhody tohoto klubu,
 zisk slevy na nákup softwaru nabízející technická
data oprav a technologické postupy, který se jmenuje
IC_Technika,
 a další individuální podmínky, které vycházejí
z aktuální potřeby a požadavků zákazníka.
Na závěr možná nezbytná informace pro ty, kteří po přečtení těchto řádek budou vyžadovat detailnější informace
jak se zařadit do tohoto programu. Kontaktujte prosím
naše pobočky, naše obchodní zástupce, případně obchodní oddělení centrály Inter Cars. Zde Vám podmínky
programu představíme, vysvětlíme detaily a co je velmi
podstatné, po vzájemné konzultaci uzavřeme „Smlouvu
o obchodní spolupráci“, která Vám zaručí, že všechny
výše prezentované výhody se promění v realitu.
V realitu, která bude přinášet oboustranně výhodnou
spolupráci, a také to nejdůležitější, spokojeného zákazníka.
To je cíl Bonus Programu Inter Cars 2006.

Co to znamená v praxi?
Bonus program Inter Cars 2006 není nic složitého a
komplikovaného. Atraktivnost obchodu, který v jiných
případech nemusí být až tak zajímavý,
zvedneme na principu „něco za něco“.
Zákazníkovi Inter Cars ještě před zahájením spolupráce nabídneme takzvaný
vstupní rabatový balíček, chcete-li paket,
což je systém slev v procentech na jednotlivé druhy zboží z naší nabídky. Současně
obdrží informaci o možnosti získat vyšší stupeň rabatového paketu za dodržení určitého
objemu obchodu zrealizovaného mezi jeho
společností a Inter Cars. Po splnění této podmínky jsou zákazníkovi automaticky zvýšeny
rabaty v nákupním systému Inter Cars.
Zajímavá sleva na nákup zboží však není konečnou v tom, co zákazník může získat. Další ﬁnanční prostředky zákazníkovi přinese procentní
nákupní bonus, který je dodatečnou odměnou za
věrné a dlouhodobé obchodování. Za zmínku určitě stojí skutečnost, že na nákupní bonus nemusí klient Inter Carsu čekat celý rok, jak je tomu
zvykem u jiných distribučních společností. To je
důležité zejména v těch případech, kdy zákazník
průběžně investuje do svého podniku a potřebuje
každou korunu.

strana 22

j urnal | červen 2006

Auto Crew

Výběrové řízení partnerů Auto Crew
Od poloviny července tohoto roku spustí společnost Inter
Cars Česká republika s.r.o. naplno oﬁciální výběr partnerských autoservisů do značkové sítě Auto Crew, která
je zastoupena v mnoha zemích evropského společenství a je tvořena celou řadou nezávislých autoopraven
a autoservisů. Jak jste se již mohli dočíst v některém z
předchozích čísel našeho časopisu, Auto Crew má své
zástupce v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Holandsku,
Polsku a jejich současný počet se rychle blíží jednomu
tisíci partnerů. A protože servisní koncepce Auto Crew
má svého autora a původního zřizovatele na německém
automobilovém trhu ve společnosti ZF Trading, kterou
bezpochyby všichni znáte jako výrobce velmi kvalitních
tlumičů, spojek a dalších náhradních dílů nesoucí obchodní značku SACHS, stal se Inter Cars, jakožto velký,
uznávaný a velmi vážený odběratel uvedených náhradních dílů, licencovaným zřizovatelem této značkové servisní sítě nezávislých autoservisů pro polský a nyní také pro český a slovenský trh.
A jakým zájemcům je určeno Auto Crew?
Vzhledem k systému výběru partnerů v
ostatních zemích, kde Auto Crew funguje již od roku 1997 a kde se značná část
partnerů rekrutovala z bývalých autorizovaných opraven značkových sítí automobilek,
je členství v této síti do určité míry prestižní
záležitostí. A proto i podmínky vstupu do Auto
Crew jsou nastaveny tak, aby se nám na českém a
slovenském trhu podařilo navázat na naše německé
sousedy a abychom společně vytvořili značkovou síť
nezávislých autoopraven, která bude směle konkurovat
autorizovaným autoservisům výrobců vozidel a stane se
profesionální alternativou pro všechny motoristy, kteří
až doposud preferovali mnohdy předražené „značkové“
autoservisy.
Pojďme si tedy alespoň nastínit, jakým způsobem bude
výběr partnerských autoservisů Auto Crew v prvním kole
probíhat? Ve zmíněném prvním kole výběrového řízení
se společnost Inter Cars zaměří na oblasti významných
měst naší republiky. Konkrétně pak na Prahu, Brno, Plzeň, České Budějovice, Olomouc, Zlín, Hradec Králové a
Ostravu, kde již v brzké době vyroste první člen servisní

sítě Auto Crew. V každém z uvedených měst budou vybráni dva nejvhodnější kandidáti, s kterými začne vyjednávání o případném parterství. Určitě jste zaregistrovali,
že ve všech uvedených městech působí některá z našich
poboček, a proto je z pochopitelných důvodů první kolo
výběrového řízení směřováno právě tam.
A jaké požadavky jsou kladeny na potenciální partnery
Auto Crew, kteří by rádi do značkové sítě nezávislých
autoservisů přistoupili? Začněme třeba tím, čím by každý potenciální partner měl disponovat a teprve poté si
řekneme, co naopak neumožňuje případné členství.
Partner Auto Crew by měl:
 být vybaven 4 servisními stání (3x zvedák,
1x diagnostické pracoviště),
 mít oddělenou přijímací kancelář,
 disponovat vlastním parkovacím místem výhradně
pro zákazníky,
 mít svou provozovnu na dobře viditelném místě
s velkou koncentrací motoristů,
 být registrovaným zákazníkem společnosti Inter Cars s minimálně 3 měsíční historií
odběrů ND,
 být nezávislou autoopravnou.
Partner Auto Crew by rozhodně neměl:
 být členem jiné servisní sítě nebo jiného
servisního konceptu.
Dalšími obecnými požadavky jsou například chuť rozvíjet
se a investovat, vzdělávat se, aktivně využívat společné
marketingové prostředky a samozřejmě vždy důstojně
reprezentovat značku Auto Crew.
Na oplátku získává každý partner celou řadu konkurenčních výhod a možností, které může využívat, a které
zcela zásadně změní a posílí jeho postavení na trhu.
Pokud Vás oslovila výše uvedená nabídka, vyplňte prosím dotazník a odešlete jej e-mailem, faxem nebo poštou
nejpozději do 31. 7. 2006 na adresu centrály společnosti
Inter Cars Česká republika s.r.o.

Výběrové řízení partnerů Auto Crew
Společnost: ..............................................

Kontaktní osoba: ........................................

Adresa: ....................................................

Tel.: ........................................................

PSČ: ........................................................

E-mail: ....................................................

IČ: ..........................................................

stručný popis Vaší ﬁrmy (v bodech: zaměření, specializace, historie, vybavení, poloha, atd.):

DIČ: ........................................................

.......................................................................

Tel.: ........................................................

.......................................................................

Mobil: ......................................................

................................................................

Fax: .........................................................
E-mail/Web: .............................................
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Veletrh Inter Cars

6. Veletrh automobilových dílů,
nářadí a vybavení servisů
a Slovenska, konkrétně od jednotlivých poboček naší
společnosti, 5 luxusních autokarů a v pátek 3. 6. 2006 ve
večerních hodinách se cca 180 účastníků zájezdu vydalo
směr Varšava, kde se nachází náš centrální sklad.
Před námi bylo přes 800 km únavné noční cesty autobusem. Avšak po krátkém oﬁciálním zahájení a předání
organizačních informací všem zúčastněným zavládla v
autobusech poměrně bujará nálada. O dodržování pitného režimu se zodpovědně staraly „hostesky“ z řad
zaměstnanců společnosti Inter Cars. Mimo jiné obdržel
každý účastník výpravy stejnokroj ve formě slušivého
trika s logem naší společnosti, propagační materiály a
samozřejmě občerstvení.
Cesta byla podle očekávání velmi dlouhá, ale vzhledem
k tomu, že probíhala v nočních hodinách, mnozí si ji
zkrátili spánkem, pokud jim to ovšem někteří veselejší
spolucestující dovolili. Každopádně kolem sobotní deváté

První červnový víkend se uskutečnil, dnes již tradiční,
veletrh automobilových dílů, nářadí a vybavení servisu v
centrále společnosti Inter Cars v polské Varšavě. Letošní
rok se jednalo o již 6. ročník této akce, která se každým
rokem stává větší a rozsáhlejší a stále hlouběji vstupuje
do povědomí odborné veřejnosti. Tento veletrh se stal
za dobu své existence určitým „poutním“ místem, kde se
elské, neforné atmosféře
neři a samostnanci, kteří
í celoevropení s názvem

ars Česká a
ská republivyužily této
říležitosti
uspořádaly
ndovou výu do Varšapro vybrané
zníky,
své
hodní
part, a také pro
zaměstnankteří se celou
tu starali o
odlí a hladký
ůběh zájezu.
Celkem
vyrazilo
z
ůzných kouké republiky
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hodiny ranní jsme se všichni šťastně sešli před areálem
centrálního skladu společnosti Inter Cars ve Varšavě.
Ještě před vstupem na improvizované „výstaviště“ sestávající se z centrálního skladu naší společnosti a k
němu přilehlých prostor jsme si nemohli nevšimnout
mnoha a mnoha vozidel, mikrobusů a autobusů patřících návštěvníkům veletrhu, která předesílala vysokou
návštěvnost a jen nás utvrzovala, o jak masivní a důležitou akci se jedná.
Prostory centrálního skladu posloužily několika významný dodavatelům, jakými jsou například Bosch, Brembo,
Kayaba, Spidan, Hepu, Elring, apod. jako výstavní hala a
poskytly azyl i dalším vystavovatelům se specializací na
servisní a garážovou techniku a samozřejmě na diagnostické přístroje a
nářadí.
Ovšem
ani tak velký
prostor,
jakým
centrální
sklad
společnosti Inter
Cars bezpochyby
je, by nedokázal
pojmout všechny
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Veletrh Inter Cars

V osm hodin večer jsme byli pozváni na VIP party
naší společnosti, kde byl připraven velmi bohatý kulturní program, včetně bohatého občerstvení. Během
večera probíhaly módní přehlídky, taneční vystoupení
a zlatým hřebem sobotní noci se stala diskotéka vyšperkovaná vkusným striptýzovým vystoupením. Nutno
podotknout, že parket pod hlavním pódiem opanovala
česko – slovenská výprava a zahanbit jsme se nedali ani
u barového pultu. Celou sobotu jsme si náramně užili a
na hotely jsme odjížděli v pozdních nočních hodinách.
Někteří nezmaři však ještě pokračovali v bujarém veselí
na varšavských diskotékách a teprve posléze se šli alespoň na chvilku vyspat.

pozvané vystavovatele, kteří se 6. ročníku veletrhu v
letošním roce zúčastnili. A právě z tohoto důvodu byly
na rozlehlém prostranství za centrálním skladem umístěny venkovní expozice vystavovatelů neméně zvučných
jmen, hlavní pódium, na kterém se odehrával kulturní
a zábavný program, občerstvení a samozřejmě řada
doprovodných atrakcí zejména pro dětské návštěvníky.
Skutečně bylo na co se koukat a každý z nás si na „Targách“ našel to, co jej zajímá. Mnozí z nás využili těchto
veletrhů k doplnění sbírky papírových katalogů, jiní se
zajímali o možnost nákupu garážové techniky a vybave-

V neděli po deváté hodině ranní jsme se po výborné
snídani odebrali zpátky do Čech a na Slovensko. Všichni
jsme byli plni snídaně a samozřejmě krásných zážitků a
nových zkušeností. Výše uvedený článek by Vám mohly
dokreslit přiložené fotograﬁe, které vypovídají o celkovém průběhu 6. Veletrhu automobilových dílů, nářadí a
vybavení servisů. Věříme, že příští rok se k nám přidáte
i Vy a naše výprava se opět o kousek rozroste. Těšíme
se na příští rok.

ní za zvýhodněné veletržní ceny a někteří dali přednost
stmelování kolektivu u dobrého jídla a polského piva.
Vzhledem k velmi příjemnému počasí, téměř rodinné
atmosféře, pohostinnosti našich polských kolegů a celkově velmi povedené organizaci se nám všem sobotní
den líbil.
V podvečerních hodinách jsme se kolektivně odebrali
ubytovat do našich hotelů. Hotely Fort Piontek, Partner a
Twins nás překvapily svým luxusem a opět velmi vřelým
přijetím. A protože bylo něco málo volného času, využili
jsme jej každý po svém.
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Informace pro Vás

Bloková výjimka
Nařízení komise (ES) 1400 / 2002
Vzhledem k tomu, že tzv. Bloková výjimka platí na českém trhu již od 1.11.2004, rozhodli jsme se na několika
řádcích následujícího článku, který je věnován právě této
problematice, poohlédnout se zpět a případně si zopakovat některé souvislosti spojené s uvedením této významné legislativní změny na český automobilový trh. S ohledem na rozsáhlost této tématiky jsme se pokusili vybrat
nejzásadnější změny, které Bloková výjimka přinesla, a
celou problematiku pojmout maximálně srozumitelně.
Bloková výjimka u nás bude zanedlouho v platnosti
bezmála 2 roky. Před jejím zavedením probíhaly odbornými periodiky, multimédii a jinými informačními kanály
rozličné kampaně, upozorňující na zavedení významné
legislativní změny do světa českého automobilového
trhu, vysvětlující důležitost této změny a zejména pak
poukazující na mnohé příležitosti z této změny vyplývající. Jistě si vzpomínáte na rozličné prognózy odborníků a
zvěsti o velkých změnách v nejbližší budoucnosti. Avšak,
ruku na srdce, pro koho z Vás v oblasti prodeje a servisu vozidel a distribuce náhradních dílů byl datum 1. 11.
2004 zlomový nebo jinak převratný?
I přesto, že změny související s Blokovou výjimkou
pociťujeme evidentně jen velmi pomalu nebo dokonce vůbec, tyto změny probíhají a mnohdy nevědomky
ovlivňují náš každodenní profesní život. Pojďme si tedy
zrekapitulovat, co se vlastně tak zásadního stalo, v jaké
fázi se právě nacházejí zavedené novinky a jaké dopady
Bloková výjimka na náš trh přinesla.
Bloková výjimka je vlastně výjimkou z volné obchodní
soutěže a ukončení její platnosti je naplánováno na rok
2010. Do té doby však budou pro všechny platit pravidla stanovená Nařízením komise (ES) 1400/2002, která
jsou výsledkem dlouhodobých trendů a vývoje společné evropské legislativy a jsou výrazně orientována na
postavení, práva a zájmy spotřebitele. Bloková výjimka
stanovuje nová pravidla, která zejména posilují konkurenční prostředí, významně mění postavení a vzájemné
vztahy mezi výrobci a prodejci vozidel, mění podmínky
servisu a oprav vozidel a v neposlední řadě dávají novou
logiku a význam prodeji a distribuci náhradních dílů.
Pojďme se v první řadě zaměřit na oblast, která je nám
nejbližší, a tou jsou náhradní díly. Pro tento segment připravila Bloková výjimka hned několik zásadních změn.
Jedná se o přesnou deﬁnici a rozdělení náhradních dílů
do následujících skupin:
1) Originální náhradní díl
- je takový náhradní díl, pro jehož výrobu byl dodržen
technologický postup stanovený výrobcem vozidla,
- takto vyrobený náhradní díl má po dokončení výroby
technické parametry předepsané výrobcem vozidla
nebo lepší,
- prohlášení o „originalitě“ vydává sám výrobce náhradního dílu buď na celý svůj vyráběný sortiment
nebo na konkrétní výrobek,
- originální náhradní díl může být použit pro běžnou
údržbu nového motorového vozidla bez ztráty záruky
na vozidlo,
- originální náhradní díl může být označen obchodní

strana 26

-

značkou výrobce náhradního dílu,
při zpochybnění kvality takovéhoto náhradního dílu je
průkazní břemeno na výrobci vozidla.

2) Kvalitativně rovnocenný náhradní díl
- je takový náhradní díl, pro jehož výrobu byl použit
technologický postup stanovený výrobcem náhradního dílu,
- takto vyrobený náhradní díl má po dokončení
výroby technické parametry předepsané výrobcem
vozidla nebo lepší,
- prohlášení o „kvalitě“ vydává sám výrobce náhradního dílu buď na celý svůj vyráběný sortiment nebo
na konkrétní výrobek,
- kvalitativně rovnocenný náhradní díl může být použit
pro běžnou údržbu nového motorového vozidla bez
ztráty záruky na vozidlo,
- kvalitativně rovnocenný náhradní díl může být označen obchodní značkou výrobce náhradního dílu,
- při zpochybnění kvality takovéhoto náhradního dílu je
průkazní břemeno na výrobci náhradního dílu.
3) Ostatní náhradní díly
- jsou takové náhradní díly, které mohou být i kvalitnější než originální náhradní díly nebo kvalitativně
rovnocenné náhradní díly, ale jejich výrobce nevydal
o těchto náhradních dílech žádné prohlášení,
- tyto náhradní díly nemohou být použity pro běžnou
údržbu nových vozidel bez ztráty záruky na vozidlo,
- tento náhradní díl může být označen obchodní značkou výrobce náhradního dílu.
Z výše uvedených deﬁnic náhradních dílů, které jsou
velmi zjednodušené a zejména pak velice „počeštěné“,
je zřejmé, jaké dopady vyplývají z Blokové výjimky.
V první řadě je v současné době možné používat pro
běžnou údržbu nových motorových vozidel i jiné náhradní díly, než díly dodávané přímo výrobcem vozidla, aniž by zákazník, motorista, přišel jejich použitím
o záruku na vozidlo. Tato změna má také za následek
např. snížení cen oprav a náhradních dílů dodávaných
výrobcem automobilu v autorizovaných opravnách. Autorizované opravny mají díky těmto změnám možnost
oslovit i segment trhu, který byl dosud výhradou zejména neautorizovaných opraven. Jedná se o vozidla starší
tří let, která se právě kvůli vysoké ceně náhradních dílů
a servisních prací již do autorizované opravny ve většině
případů nevracela. Ale tato změna je velkou příležitostí
i pro neautorizované autoservisy, neboť i tyto opravny
mají obrovskou příležitost oslovit nový segment zákazníků. V tomto případě se jedná o zákazníky s vozidly do tří
let stáří. Mohou např. provádět běžnou údržbu nového
motorového vozidla a motorista neztrácí záruku na toto
vozidlo, pokud tato údržba byla provedena podle postupu a v rozsahu stanoveného výrobcem vozidla a byly
použity originální nebo kvalitativně rovnocenné náhradní
díly. Jak je zřejmé z výše uvedených informací, Bloková
výjimka v mnohých směrech zrovnoprávňuje postavení
autorizovaných a neautorizovaných autoservisů a výrazným způsobem nahrává konečným spotřebitelům
– motoristům.
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Informace pro Vás

Bloková výjimka nově rozlišuje 3 možné způsoby distribuce nových vozidel, náhradních dílů a servisních služeb a zároveň těmito způsoby deﬁnuje pravidla
pro výběr autorizovaných partnerů do distribučních a
servisních sítí výrobců nebo importérů vozidel. My se
v následujícím rozdělení omezíme na servisní služby a
náhradní díly, neboť tyto dvě oblasti jsou nám nejbližší.
Podmínky pro prodej nových vozidel a případný výběr
autorizovaných partnerů jsou sice velmi podobné, avšak
mají odlišné nastavení prahových hodnot podílu kupujícího na trhu.
1) Exklusivní systém
- si může zvolit výrobce nebo importér pouze tehdy,
pokud podíl oprav provedených výrobcem nebo importérem a jeho autorizovanými opravnami na celkových opravách jeho značky nebo modelu vozidla
nepřevýší 20%,
- v rámci tohoto systému si výrobce nebo importér může
stanovit jakákoliv kritéria výběru pro jakýkoliv region
a tato kritéria zůstávají obchodním tajemstvím výrobce nebo importéra a nemusí je nikde zveřejňovat,
- v praxi tento systém téměř nenajdeme.
2) Selektivní - kvantitativní systém
- tento způsob by měl výrobce nebo importér zvolit ve
chvíli, kdy celkový podíl oprav dané značky nebo modelu vozidla převýší hranici 20%, ale zároveň nepřesáhne 30%,
- selektivní způsob znamená, že výrobce vybírá nové
partnery podle předem stanovených kritérií – v tomto
případě se jedná o kritéria omezující počet partnerů
pro daný region.
3) Selektivní – kvalitativní systém
- tento způsob by měl výrobce nebo importér zvolit ve
chvíli, kdy celkový podíl oprav dané značky nebo modelu vozidla převýší hranici 30%,
- selektivní způsob znamená, že výrobce vybírá nové
partnery podle předem stanovených kritérií – v tomto
případě se jedná o tzv. servisní standardy, které určují výběr partnerů. V praxi to znamená, že pokud žadatel o autorizaci splní kvalitativní kritéria stanovené
servisním standardem výrobce nebo importéra, musí
s tímto žadatelem výrobce nebo importér smlouvu o
autorizaci podepsat.
- zmíněné servisní standardy musí být na požádání k
dispozici, nemusí být však zdarma, a zároveň nesmí
být diskriminační. To znamená, že musí být maximálně tak přísné a obsáhlé, aby je splnil i ten „nejhorší“ stávající člen takovéto servisní sítě.
- tento systém distribuce servisních služeb a náhradních dílů si zvolila naprostá většina výrobců nebo importérů vozidel, protože prakticky všichni převyšují
onu magickou 30% hranici.
Co plyne z výše uvedených faktických údajů? Hned
několik praktických ukázek toho, co přinesla Bloková
výjimka. Tak například nezávislá opravna se může od
1. 11. 2004 stát autorizovaným servisem až pro 3 značky vozidel nebo pro dvě značky a k tomu dále pracovat
jako nezávislá autoopravna. Tohle všechno je jen díky
tomu, že Bloková výjimka zakazuje výrobcům nebo
importérům „nutit“ své autorizované servisy do objemu
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oprav a odebraných originálních náhradních dílů vyšších
než 30%. Otázkou zůstává, do jaké míry je tato změna
prakticky použitelná a jaké výhody přináší, ale v každém
případě tady taková možnost existuje, protože jak jsme
již zmínili výše, převážná většina výrobců vozidel nebo
importérů si díky svému podílu na trhu byla nucena zvolit selektivní systém kvalitativní. Zcela zásadní změnou
je však striktní omezení vertikálních dohod, které až doposud podmiňovaly servis vozidel jejich současným prodejem a samozřejmě prodejem originálních dílů. Dnes
je díky Blokové výjimce možné provozovat nezávisle na
sobě například jen autorizovaný servis nebo prodejnu
nových vozidel či originálních dílů.
V každém případě pro nezávislé autoopravny je největší
změnou otázka přístupu k technickým informacím. Konkrétně se pak jedná o možnost získat technické informace a data za stejných nediskriminačních podmínek jako
autorizovaná autoopravna. Nikde není rozhodně napsáno, že tato data obdrží neautorizovaná opravna zdarma,
ale musí je získat za naprosto identických podmínek,
jako je běžně získává autorizovaný servis dané značky.
Z vlastní zkušenosti si troufáme tvrdit, že tato změna
100 procentně funguje v praxi a podle našeho názoru je
jedna z nejzásadnějších.
Co však napsat závěrem? Možná to, že tento článek
není koncipován jako detailní vysvětlení problematiky
Nařízení komise (ES) 1400/2002 – Blokové výjimky, ale
pokusili jsme se ve stručnosti shrnout ty nejzásadnější
změny a dopady na český automobilový trh. I forma,
kterou jsme pro tento článek zvolili, by měla obsahovat
co nejvíce „češtiny“ a pomoci Vám zorientovat se v této
nepříliš snadné právní problematice na několika praktických příkladech. Doufáme, že jsme opět poodkryli
kousek roušky, do které je Bloková výjimka zahalena a
nastínili jsme Vám fakt, že Bloková výjimka je obrovskou šancí a příležitostí pro všechny účastníky automobilového trhu, ale určitě nedá nikomu nic zadarmo.
Spíš naopak, protože díky Blokové výjimce se značně
srovnali obchodní podmínky na českém automobilovém
trhu a začíná souboj s časem. Věříme, že i díky vydatné
podpoře společnosti Inter Cars se Vám podaří v těchto
podmínkách obstát a samozřejmě se dále rozvíjet.
Bloková výjimka je pro nás všechny šancí, výzvou a
možná obrazně řečeno i „hozenou rukavicí“!!! Nepromeškejte svou příležitost maximálně využít nastolené
změny a věřte, že výše uvedené informace nejsou z
virtuální reality, ale opírají se již o praktické zkušenosti
a poznatky z trhu.
Bloková výjimka již reálně ovlivňuje náš trh!

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. 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
aktualizovány.
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Nákladní automobily

NÁKLADNÍ AUTOMOBILY – Díl 1 - Podvozek
V minulém čísle IC Journalu jste se mohli dozvědět
několik úvodních informací o nabídce náhradních dílů
společnosti Inter Cars pro nákladní automobily, návěsy
a autobusy. Protože bychom Vám rádi naši nabídku více
přiblížili, připravili jsme pro Vás seriál na téma – náhradní díly pro nákladní automobily. V tomto a v následujících
číslech IC Journalu společně nahlédneme takříkajíc „do
truckerské kuchyně“, ve které podrobněji popíšeme, jakou máte možnost nákupu náhradních dílů pro LKW u
společnosti Inter Cars.
Vzhledem k tomu, že naše nabídka je velmi rozsáhlá,
rozhodli jsme se ji rozdělit na několik tématických částí,
a to speciálně podle provozních částí nákladních automobilů:
Díl
Díl
Díl
Díl

1
2
3
4

-

Podvozek
Motorové díly
Elektrické systémy
Příslušenství

Díl l - Podvozek
Většina z Vás, truckerů, bude souhlasit s tím, že nejsledovanější skupinou dílů na nákladním voze jsou díly,
které se vztahují k podvozku. Je to nejen z toho důvodu,
že se k této části automobilu vztahuje nejvíce závad,
ale také proto, že stav podvozku přímo ovlivňuje jízdní
vlastnosti, a tím i bezpečnost jako takovou. Určitě je
velký rozdíl mezi pohybující se soupravou, vážící 20 tun,
která jede 80km/h rychlostí a osobním automobilem. V
případě, že jeden z nich nemá v pořádku řízení, nebo
má špatně nastavené brzdy, stává se odjištěnou zbraní,
nicméně ona souprava má zcela jistě jinou ráži.

Skupina
Brzdové díly
(koutoče,
destičky, bubny,
obložení, nýty,
senzory, pakny,
pružiny, opravné
sady)

Výrobce
TEXTAR

FERODO

TRW
BERAL

ROULUNDS

LUMAG

KOMETAL
PETERS

Reference
Kotouče, destičky, obložení a nýty
nejvyšší kvality (prvovýroba MAN,
MB, …)
Producent brzdových destiček a
obložení spadajicí do koncernu
Federal – Mogul
Brzdové destičky pro nákladní vozy
– vysoká kvalita
Dodavatel kvalitních brzdových
destiček a obložení (koncern
Federal-Mogul)
Výrobce se širokým záběrem
brzdových segmentů, za příznivé
ceny
Největší polský výrobce brzdových
segmentů. Kompromis kvalita
– cena
Kotouče a bubny od polského
výrobce
Kotouče, bubny, brzdové
příslušenství – pakny, pružiny,
čepy, opravárenské sady

Na špici pomyslného ledovce stojí již řadu let společnost
Textar (Německo). Své kvality dokazuje nejenom dodávkami do prvovýroby jako např. MAN, MB, BPW a dalších,
ale také je potvrzují dlouholeté zkušenosti koncových
uživatelů. U společnosti Inter Cars můžete zakoupit
kompletní sortiment značky Textar pro LKW – destičky,
obložení, kotouče, nýty a brzdové příslušenství. On-line
katalog naleznete na webových stránkach:
www.textar.com

Skupinu podvozek, lze rozdělit do následujících podskupin, a to:

Odpružení: tlumiče pérování, měchy pérování, péra
Brzdy:
kotouče, bubny, destičky, obložení, nýty,
pakny, klíče, páky
Díly řízení: čepy, řídící tyče, stabilizátory
Pneumatické systémy: ventily, řídící jednotky, čidla
Zavěšení: ložiska, čepy, náboje, disky
BRZDY
Životně nejdůležitější prvek na nákladních automobilech
jsou brzdy. Nákladní automobily vezou na svých bedrech
až 30 tunové náklady. Teprve v kritických chvílích se projeví stav a volba vhodného brzdného materiálu. Společnost Inter Cars si je této skutečnosti vědoma, a proto má
nejširší nabídku brzdových dílů mezi distributory v ČR.
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Novinkou na českém trhu jsou brzdové destičky pro
nákladní automobily od společnosti TRW, které jsou
vyráběné v Německu. Jejich špičkovou kvalitu dokazují dodávky pro společnost MAN a další. V porovnání se
značkou Textar je cenová úroveň destiček TRW nižší při
zachování stejné kvality.
V nabídce společnosti Inter Cars jsou dále zastoupeny
produkty z koncernu Federal Mogul pod značkou Ferodo.
Do rodiny Federal Mogul patří i značka Beral. Katalog je
na internetové adrese: www.federal-mogul.cz
Pro cenově orientované zákazníky nabízí společnost
Inter Cars produkty levnějších značek, jako např. Roulunds, Lumag a Kometal. Internetové katalogy jsou na
adresách www.kometal.pl a www.lumag.com
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Na závěr této části nám dovolte pár důležitých rad a informací týkajících se orientace v LKW brzdách:
- ve většině případů obsahuje označení položek mezinárodní kód tzv. VVA code, díky kterému lze určit přesnou
aplikaci. Např. 29087…= MB Actros, Atego, Scania 124,
BPW, SAF atd.,
- v další části kódu je uvedena výška obložení, protože
při opravě se frézuje brzdový buben do roviny, tudíž se
zvětší průměr bubnu a musí se dosadit vyšším obložením. Tzn.: 00 = základ, 10 = 1 mm, 20 = 2 mm plus.
Např. 19032 18 ….19032 19…., 19032 20….,

DÍLY ŘÍZENÍ
Neméně důležitou funkční částí je soustava řízení.
V dnešní době jsou v dopravě kladeny vysoké nároky
na životnost dílů řízení z pohledu časových proluk, kdy
je vozidlo v servisu. I v této komoditě má Inter Cars co
nabídnout:
Skupina
Díly řízení
(spojovací tyče,
řídící tyče,
stabilizátory
náprav, triangly
– V-tyče)

- v neposlední řadě nesmíme opomenout druh – kvalitu
brzdového obložení. Každý výrobce vyrábí několik verzí
tvrdosti a kvalit s rozdílnou cenovou úrovní. Vždy je v
katalogu výrobce uveden kód kvality požadovaný výrobcem např. BPW T090 tzn. 19032 19.00 … T090.
ODPRUŽENÍ
K udržení jízdního komfortu a k zamezení nepravidelného sjíždění pneumatik je potřeba mít na Vašem voze
kvalitní a funkční odpružení.
Inter Cars pro tuto produktovou skupinu nabízí:
Skupina
Tlumiče
pérování

Výrobce
SACHS

BOGE

KONI

GABRIEL
FEBI

Měchy pérování

CONTITECH

4max

BPW

SAF

PETERS

Reference
Největší světový výrobce
nejkvalitnějších tlumičů pro LKW
(prvovýroba MAN, MB, Scania,
Volvo)
Tlumiče pérování a tzv. kabinové
tlumiče, spadající do koncernu ZF
Trading
Holandský výrobce tlumičů
pérování se širokým záběrem
(prvovýroba DAF)
Německý výrobce spadající do
koncernu Arvin Meritor
Německý dodavatel tlumičů
pérování – kompromis mezi
kvalitou a cenou
Německý výrobce nejkvalitnějších
měchů pérování na světě,
dodavatel do prvovýroby
Privátní značka společnosti Inter
Cars, měchy pérování (pouze
rukávy – provedení bez ploten)
Měchy ze série originálních dílů
největšího výrobce náprav pro
návěsy zn. BPW
Měchy ze série originálních dílů
2. největšího výrobce náprav pro
návěsy zn. SAF
Specialista na podvozkové díly jako
jsou měchy pérování, bubny, pakny
atd.

Výrobce
LEMFÖRDER
TRW

OCAP
LE.MA
4max
C.E.I.

Reference
Číslo 1. v dílech řízení (prvovýroba
MAN, MB, Volvo, Scania)
Vysoká kvalita za super cenu
(prvovýroba Volvo, Scania, RVI,
Iveco)
Díly řízení z Itálie – kompromis
kvalita - cena
Italský výrobce dílů řízení
(prvovýroba Iveco)
Privátní značka společnosti Inter
Cars - zajímavé ceny
Známý italský výrobce dílů řízení

ZAVĚŠENÍ
V této skupině bychom vám chtěli představit nabídku
společnosti Inter Cars týkající se ložisek kol, uložení náprav, silentbloků apod.
Skupina
Zavěšení
(ložiska kol,
axiální čepy,
silentbloky,
opravárenské
sady)

Výrobce
SKF

LBP
TIMKEN
FEBI

PETERS
AUGER

Reference
Celosvětový výrobce číslo 1. ložiska pro LKW (prvovýroba MAN,
MB, Scania, Volvo)
Ložiska pro nápravy návěsů
spadající do koncernu SKF
Další dodavatel ložisek do
prvovýroby (např. Scania a další)
Německý dodavatel podvozkových
dílů pro LKW – čepy, opravárenské
sady, uložení
Německý specialista na nákladní
vozy
Díly uložení náprav, silentbloky a
další za příznivé ceny

PNEUMATICKÉ SYSTÉMY
V poslední části tohoto článku se zastavíme u pneumatických systémů, na jejichž základě pracuje převážná
část nákladních vozidel – odpružení, pneumatické měchy, ovládání brzdového systému, řazení a další:
Skupina
Pneumatické
systémy
(brzdové třmeny,
pracovní válce,
vzduchové
ventily, čidla,
kompresory,
řídící jednotky)

Výrobce
KNORR
– BREMSE

Reference
Nejznámější a největší celosvětový
výrobce brzdových systémů pro
nákladní vozy a nápravy návěsů

WABCO

2. největší celosvětový výrobce
brzdových systémů pro LKW,
speciálně řídících jednotek
– systémy ABS, EBD …

Závěrem je třeba konstatovat, že problematika a orientace ve vyhledávání dílů pro
nákladní automobily je velmi
obtížná. Právě proto připravila
společnost Inter Cars pro své
zákazníky zdarma elektronický katalog dílů IC_Katalog, ve
kterém lze velmi snadno najít
požadovaný díl podle čísla nebo podle aplikace.
Zároveň je LKW zákazníkům na prodejních místech společnosti Inter Cars (pobočky Inter Cars) k dispozici min.
jeden specialista na nákladní automobily.
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Představení dodavatele

BREMBO - Brzdové systémy
– je umístěn na hranici

– po dosažení

výrobcům.
Brembo se nezabývá
pouze výrobou brzdo-

kotoučů.

ce Brake Systems skládající se z integrálního
disku (děrovaného nebo drážkovaného) a
kompletní sady vysoce
výkonných brzdových
systémů. Kvalita kotoučů použitých v řadě
Sport line je garantována certiﬁkátem kvality TÜV. Výrobky řady Sport line mohou být také prodávány zvlášť
jako komponenty.
Gran Turismo
Tato řada je určena
náročným zákazníkům.
Brzdové systémy Gran
Turismo jsou vyráběny na bázi závodních
komponentů skládajících se z kompozitových děrovaných nebo
drážkovaných chlazených disků, čtyř, šesti
nebo osmipístových hliníkových třmenů, kompletní sady
vysoce výkonných brzdových segmentů, brzdových hadic s kovovým opletem a dalších drobných dílů.
Brembo - dodavatel špičkových brzdových systémů v nabídce Inter Cars.
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elektronický katalog společnosti Inter Cars
V předchozím vydání IC Journalu jsme se věnovali nejdůležitější funkci IC_Katalogu, kterou je vyhledávání v
klasické katalogové části tohoto produktu. Další velmi
užitečné možnosti vyhledávání nabízí IC_Katalog ve své
druhé části - v Ceníku.
Ceník nabízí kromě seznamu objednacích čísel s cenami
řadu dalších informací a současně několik efektivních
způsobů vyhledávání především ze sortimentu, který
standardně není katalogizován v aplikačním katalogu.
Jedná se například o sortiment dílenské autochemie,
olejů, maziv a dalších provozních kapalin, autobaterií,
motocyklových dílů, nářadí a vybavení autoservisů nebo
automobilového příslušenství jako jsou střešní nosiče,
nosiče kol a lyží apod.
Základní informace jako objednací číslo, popis, maloobchodní a velkoobchodní cena, dostupnost zboží na
skladech Inter Cars, jsou vidět na první pohled v prostřední části Ceníku. Technický popis je zobrazen pod
seznamem. Další doplňující informace o výrobci, značce vozu, prodejním trhu (osobní, nákladní, motocykly
apod.) lze nalézt ve spodní části v záložce Detaily. Ve
vedlejší záložce Zaměnitelnosti je výčet všech záměn
zvoleného zboží, včetně informací o ceně a dostupnosti.
V následující záložce Ostatní kódy lze vyhledat zboží
podle alternativních kódů, které nejsou objednacími čísly
společnosti Inter Cars.

Nejdůležitějším nástrojem pro vyhledání zboží v Ceníku
je ﬁltrování. Ceník nabízí čtyři základní možnosti:
1) ﬁltrování podle doplňujících informací v záložce
Detaily (např. ﬁltr výrobce),
2) ﬁltrování podle skupin zboží,
3) ﬁltrování podle textu obsaženém v technickém popisu,
4) ﬁltrování podle části objednacího čísla.
1. Filtrováním podle doplňujících informací je možné omezit zobrazený seznam pouze pro hledaného výrobce, značku vozu, status (např. novinka, akce, výprodej), celní nebo čárový kód, prodejní trh (např. osobní,
nákladní, motocykly, tuning) nebo dokonce jen na zboží,
ke kterému je možno vrátit starý (demontovaný) díl a
snížit díky tomu svoji nákupní cenu. Tato možnost ﬁltrování je dostupná v záložce Doplňující informace nebo v
záložce Detaily po kliknutí na ikonu lupy, která je zobrazena u každé doplňující informace, podle které lze takto
ﬁltrovat.
2. Filtrování podle skupin zboží je vedle klasického
vyhledávání podle objednacího čísla asi nejpoužívanější
způsob hledání v Ceníku. Umožňuje omezit výběr pouze
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pro určitou produktovou skupinu (např. motorový olej
- syntetika). V horní části Ceníku jsou
ikony pro zobrazení
stromové struktury produktových skupin. Zde lze zobrazit kompletní nabídku nebo jen omezenou nabídku
pro motocykly, kola (pneumatiky, ráfky, poklice, řetězy
apod.), autochemie (oleje, maziva, kapaliny do chladičů,
dílenská chemie apod.) nebo vybavení dílen.
3. Filtrování podle textu obsaženém v technickém
popisu je podmíněno alespoň minimální znalostí způsobu, jakým jsou informace v tomto popisu uváděny.
Například lze vypozorovat, že v popisu všech provozních
kapalin je obsažena informace o balení ve formátu „počet litrů“ a „L“, např. „200L“ (tedy nikoliv „200 L“ nebo
„200 litrů“ apod.) nebo v popisu autobaterií, kde je hodnota kapacity uváděna ve formátu „počet ampérhodin“ a
„AH“ např. „45AH“. Využitím tohoto ﬁltru lze tedy omezit
výběr např. na všechna balení 200 litrů nebo na všechny
baterie s kapacitou 45 AH apod. Filtr lze spustit kliknutím na ikonu Vyhledávání - technický popis nebo pomocí
funkční klávesy F8.
4. Filtrování podle části objednacího čísla je vhodné
pro případy, kdy uživatel zná pouze část objednacího
čísla nebo pokud nemá jistotu, že číslo nalezené např.
v papírovém katalogu výrobce je totožné s objednacím
číslem společnosti Inter Cars. Seznam zboží obsahující
ve svém objednacím čísle hledaný řetězec lze zobrazit
jeho zadáním do žlutého pole, které je určeno pro vyhledávání podle objednacích čísel s tím, že se před řetězec
zadá zástupný znak „%“. Například pokud uživatel zná
katalogové číslo tlumiče Kayaba 441800 a nezná objednací číslo Inter Cars, po zadání „%441800“ obdrží výsledek v podobě objednacího čísla Inter Cars - KYB441800.
Obdobně pokud ví, že objednací čísla karosářských produktů značky 4max obsahují katalogové číslo výrobce
Klokkerholm, lze zadáním např. „%7520311“ zobrazit
objednací číslo pro levý blatník na Škodu Octavia pod
značkou 4max - 6504-04-7520311E.
Uvedené možnosti ﬁltrování lze s úspěchem kombinovat.
Například je možné zobrazit všechna jednolitrová balení
syntetického motorového oleje od ﬁrmy Shell zadáním
parametrů ve ﬁltru podle skupin zboží Oleje/maziva/
chemie > Oleje > Motorový olej > Motorový olej - syntetika, ve ﬁltru doplňujících informací Výrobce > Shell a ve
ﬁltru technického popisu text „1L“. Obdobně lze nalézt
třeba střešní boxy pomocí ﬁltru skupin Automobilové
příslušenství > Automobilové nosiče > Box/Koš nosiče >
Box nosiče a případně omezit zobrazený výsledek ﬁltrem
Výrobce > THULE nebo Výrobce > 4max apod. Dalším
příkladem muže být vyhledání vzduchového ﬁltru pro
motocykl Honda CBR600 po zobrazení stromové struktury produktových skupin pro motocykly, zvolení ﬁltru
skupin Motor > Filtry > Filtr vzduchový a zadání textu
„CBR600“ do ﬁltru v technickém popisu.
Jakýkoliv ﬁltr lze vždy zrušit kliknutím na ikonu Nové
hledání

nebo na ikonu Zrušit výběry,

či použitím klávesové zkratky CTRL+R.
Kombinací těchto ﬁltrů lze velmi rychle nalézt požadované zboží, přestože Ceník obsahuje více než
tři čtvrtě milionu položek.
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