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Vážení obchodní přátelé,

čas dovolených, odpočinku a teplých let-
ních dnů dospěl ke svému konci a na dveře 
nám začíná klepat všemi obchodníky tolik 
oblíbená zimní sezóna. 

Období, které přichází, můžeme z pohledu 
naší společnosti také nazvat obdobím 
velkých změn. Dovolte mi nyní Vás ve 
stručnosti seznámit s hlavními pro-
jekty a změnami, které naše společnost 
připravovala v průběhu prvního pololetí 
a které budou nyní uvedeny v život.

V letních měsících tohoto roku jsme 
otevřeli již 3. pobočku na slovenském trhu, 
pobočku Nitra. V podzimních měsících 
roku 2006 otevřeme další 2 pobočky na 
slovenském trhu, pobočky Žilina a Ban-
ská Bystrica, a v pořadí již 9. pobočku na 
českém trhu, pobočku Praha II.

Velké změny jsou připraveny i v rámci 
distribuční sítě TRW. Jedná se zejména 
o výrazné posilování skladů našich 
poboček v TRW sortimentu, přestěhování 
distribučního centra do nových, větších 
prostor a v neposlední řadě instalace 
nových distributorů TRW v oblasti západ-
ních a severních Čech.

Zásadním způsobem jsme změnili také 
naši strategii v prodeji pneumatik. Na zimní 
sezónu jsme připravili velmi atraktivní ceno- 
vou nabídku spojenou se silnými sklady 
poboček a dostupností k centrálnímu skla- 
du s 50 000 pneumatik během 24 hodin.

Novým a netradičním způsobem podpo- 

říme Vás, naše zákazníky, v přípravě 
na zimní sezónu. Největším otazníkem 
každé zimní sezóny je počasí a správné 
načasování naskladnění, tak aby nepro- 
běhlo ani moc brzo, ani moc pozdě. Naše 
společnost Vám umožní naskladnit zboží 
již v září roku 2006 a přitom zaplatit až 
v lednu 2007. Tak docílíte stavu, kdy bu-
dete 100% připraveni na příchod zimy bez 
jakéhokoliv negativního dopadu na Vaše 
peněžní toky.

Pokračující růst naší společnosti a její  
sílící pozice na trhu, doprovázená přiro- 
zeným růstem počtu zaměstnanců, je 
důvodem další plánované změny. Tou 
je přestěhování naší centrály do nových 
větších prostor, které proběhne v září to-
hoto roku. Nové prostory se nacházejí ve 
stejné budově jako naše stávající, pouze 
v jiném podlaží, takže adresa sídla naší  
společnosti zůstane nezměněna.

V první polovině roku probíhala intenzivní 
příprava projektu servisní koncepce Au-
toCrew, pro jejíž provozování má naše 
společnost licenci. Tento proces bude 
v podzimních měsících završen insta-
lací prvních AutoCrew servisů na území 
České a Slovenské republiky. Více detailů 
o tomto projektu najdete na stránkách 
tohoto čísla.

Změnou, kterou jste jistě zaregistrovali již 
po letmém pohledu na přebal tohoto čísla, 
je změna grafické úpravy našeho Journalu. 
Samozřejmě, že stejně velkou pozornost 
jako grafické úpravě jsme věnovali také 
obsahové stránce a věříme, že i toto číslo 
shledáte zajímavým.

Zimní sezóna je bezesporu z obchodního 
hlediska jedním z nejzajímavějších ob-
dobí roku. Věříme, že s přispěním výše 
uvedených projektů se nám podaří na-
bídnout takovou úroveň služeb pro Vás, 
naše zákazníky, abychom ze zimní sezóny 
společně vytěžili maximum.  

Srdečně Vás tímto zveme a těšíme 
se na prosincové setkání s Vámi na 
prodlouženém lyžařském víkendu v Al-
pách, který se uskuteční v rámci programu 
VIP Club Inter Cars a bude jistě stejně 
úspěšný jako 4-denní adrenalinová vý- 
prava do slovinských Alp, o které se 
dočtete na stránkách tohoto čísla.

 Tomáš Kaštil
 výkonný ředitel
 Inter Cars Česká republika s.r.o
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Aplikace Obj. číslo Cena

Škoda 105/120 RL440083 125,-

Škoda Favorit/Felicia RL420481 285,-

Škoda Fabia 1.0 RL643081 745,-

Škoda Fabia 1.4, Fabia 1.9SDi / Octavia 1.6 (-07.00), Octavia 1.9TDi (-07.00), Octavia 2.0 (-07.00) RL687681 695,-

Škoda Fabia 1.9TDi, Fabia 2.0 RL910081 895,-

Škoda Octavia 1.6 (08.00-), Octavia 1.9SDi (08.00-), Octavia 1.9TDi (08.00-) bez ABS, Octavia 2.0 (08.00-) 15´́ RL687781 645,-

Škoda Octavia 1.8 (08.00-), Octavia 1.9TDi (08.00-) s ABS, Octavia 2.0 (08.00-) 16´´ RL692581 1 295,-
Uvedené ceny jsou maloobchodní v Kč bez DPH. Z těchto cen jsou všem našim velkoobchodním partnerům poskytovány nadstandardní rabatové podmínky.

*Více informací o společnosti Fomar Friction naleznete na stránce 8 a 9 tohoto čísla IC Journalu.

Aktuality

Otevření další pobočky Inter Cars na Slovensku

září 2006září 2006

Dne 2. srpna 2006 byla v Nitře otevřena 
naše v pořadí již třetí pobočka Inter Cars 
na Slovensku. Na ploše o rozměrech  
500 m2 je uskladněno více než 15 000 
položek zboží, což řadí tuto pobočku mezi 
největší distribuční místa v regionu. 

Už tradičně je jednou z nejsilnějších zbraní 
pobočky v Nitře propracovaná logistika, 
díky které má zákazník přístup ke zboží 
v  centrálním skladu Inter Cars ve Varšavě, 
a to do 12 hodin od objednání. Tento sklad 
je se svojí rozlohou 17 000 m2 největším 
skladem autodílů ve střední a východní 
Evropě.

K vysoké úrovni služeb patří i rozvoz zboží 
k zákazníkům, který je realizován v celém 
regionu pobočky minimálně 2 krát denně 
a samozřejmostí je i poradenský servis 
prostřednictvím zkušených obchodních 
zástupců a prodavačů. 

Sortiment náhradních dílů společnosti Inter 
Cars obsahuje více než 800 000 položek 
od cca 500 světových výrobců náhradních 
dílů pro osobní a nákladní automobily.

Zároveň nabídka pobočky Nitra obsa-
huje širokou škálu pneumatik, moto-
cyklových dílů, sortiment vybavení dílen, 
autopříslušenství a autokosmetiky. 

Více informací o nabídce společnosti Inter 
Cars naleznete na webových stránkách 
www.intercars.sk. 

Otázka pro pana Rolanda Sikharta 
- manažera pobočky nitra:
Nitra je v pořadí druhou pobočkou pod Vaším 
osobním patronátem. Proč jste se rozhodli 
umístit pobočku právě v tomto městě?
V listopadu loňského roku jsme otevřeli 
pobočku v Bratislavě a dnes po 9 měsících 
fungování musím konstatovat, že náš start 
byl a je více než úspěšný. Postupným 
pronikáním do povědomí zákazníků, aktivní 
prací našich obchodních zástupců, a s tím 
související poptávkou po našich produk-
tech, jsme byli nuceni přizpůsobovat per-
sonální i logistické kapacity naší pobočky, 
které jsou, když chceme být opravdu 
efektivní, omezené. Vzhledem k tomu, že 
naším krédem je být co nejblíže zákaz- 
níkovi a nabízet mu ten nejlepší obslužný 

servis, bylo otevření pobočky ve spádové 
oblasti Nitry logickým vyústěním. Přesto, 
že máme za sebou jen první měsíc fun-
gování, musím konstatovat, že tento náš 
záměr se nám daří úspěšně realizovat i v 
Nitře a jejím okolí.

kontakt :
inter Cars Slovenská republika s.r.o.
Pobočka nitra
Vašinova 70 , 949 01 Nitra - Chrenová

Tel.: (+421) 37 64 100 44
 (+421) 905 825 587 – obchodní  
 zástupce - region Nitra + sever 
 (+421) 905 822 571 – obchodní 
 zástupce - region jih
Fax: (+421) 37 64 100 45
E-mail:  nitra@intercars.sk

Nabídka společnosti Inter Cars pro au-
tomobily Škoda byla rozšířena o kvalitní 
brzdové destičky Fomar Friction* (původní 

obchodní název Fomar Roulunds), které 
jsou již nyní k dispozici na všech poboč- 
kách Inter Cars. Tyto brzdové destičky jsou 

nabízeny za bezkonkurenční prodejní ceny 
v porovnání s kvalitativně srovnatelnými 
konkurenčními produkty. 

Díly pro japonské a korejské automobily  
v nabídce Inter Cars
Poptávka po náhradních dílech pro japon-
ské a korejské automobily roste přímo 
úměrně se zvyšujícím se počtem těchto 
automobilů na našich silnicích. Důkazem 
rostoucí popularity těchto automobilů ne-
jsou jen oficiální přehledy registrovaných 
automobilů, kde právě automobily asijské 
produkce tvoří takřka pětinu z celkového 
počtu, ale například i čtvrté místo ko-
rejské automobilky Hyundai v prodeji 
osobních automobilů v České republice 
v roce 2005 a výrazné posílení značky 
Suzuki, která pronikla na Slovensku 
mezi desítku nejprodávanějších značek. 
Úspěchy zaznamenávají japonské a ko-
rejské automobily i v různých anketách 
a soutěžích. Jako příklad můžeme uvést 
prestižní novinářskou anketu Evropské 
auto roku, kde prvenství za loňský rok 
obsadila automobilka Toyota se svým 
hybridním automobilem Toyota Prius. Pro 
Toyotu je to tak již druhý úspěch v této 
anketě - v roce 2000 získala titul se svým 
Yarisem. Ani ostatní automobilky ale 
nezůstávají pozadu. Za zmínku jistě stojí 
2. místo automobilu Mazda 3 v roce 2004 
a stejné umístění automobilu Mazda 6 
v roce předchozím.

Společnost Inter Cars zaregistrovala 
agresivní nástup a zvyšující se popularitu 
japonských a korejských automobilů na 
evropském trhu již před několika lety a díky 
tomu tak dnes patří mezi špičku mezi do-
davateli náhradních dílů pro tuto skupinu 
automobilů. Aktuální nabídku Inter Cars 
tvoří více než 85 000 položek pro japonské 
a korejské automobily, která zahrnuje ne-

jen výrobky od dodavatelů pro aftermarket, 
ale i nabídku dílů originálních např. Toyota, 
Nissan, Honda, Hyundai atd. 

I přes snahu evropských výrobců náhrad-
ních dílů rozšiřovat a zlepšovat nabídku 
pro japonské a korejské automobily hrají 
v této oblasti stále podstatnou roli do-
davatelé vyrábějící tyto díly přímo v Asii. 
Řada z nich vybudovala v poslední době 
moderní výrobní závody (případně došlo 
k jejich modernizaci) - nejčastěji na Tai-
wanu, v Číně a Thajsku. Právě v poslední 
jmenované zemi je i jeden z výrobních 
závodů dodavatele tvořícího nabídku Inter 

Cars pro japonské a korejské automobily 
– japonské společnosti GmB. Ta na ploše 
63 000 m2 vyrábí a prostřednictvím Inter 
Cars dodává např. čepy ramen, táhla  
řízení, vodní pumpy, kladky a další. 
Společnost GMB Corporation má výrob-
ní závody po celém světě a je jedním 
z dodavatelů do prvovýroby.

Dalším významným dodavatelem dílů pro 
asijské modely automobilů je společnost 
HeRTH+BuSS se svojí obchodní značkou 

JakOPaRTS. Výrobky prodávané pod 
značkou Jakoparts nejsou na našem trhu 
žádnou novinkou. Jedná se o výrobky 
prodávané ještě nedávno pod značkou  
HeRTH+BuSS niPPaRTS (k přejme- 
nování obchodní značky společností 
Herth+Buss došlo 1. 7. 2006). K dneš- 
nímu dni je v nabídce Inter Cars pod 
značkou Jakoparts zákazníkům k dispo- 
zici téměř 10 000 položek, např. filtry, 
řemeny, kladky, čerpadla, brzdové desti- 
čky a kotouče, ložiska kol, díly řízení, 
těsnění a další.

Podstatnou část náhradních dílů pro 
japonské a korejské automobily nabízí 
Inter Cars pod vlastní obchodní značkou 
- 4max. Pod řadou 4max Profi line může 
zákazník nalézt ucelenou nabídku pro 
tyto automobily. V současnosti tak může 
vybírat například z následujících produk-
tových řad: brzdové kotouče, ložiska kol, 
brzdové hadice, silentbloky, vodní pumpy, 
převody řízení, poloosy, těsnění, klouby, 
manžety, karosářské díly atd.

Pro přesnou identifikaci a dohledání dílu 
je možné použít elektronický katalog 
iC_katalog, v němž je možné díl nalézt 
pomocí aplikace nebo originálního čísla 
výrobce automobilu. K tomuto dílu pak 
také zákazník v katalogu nalezne in-
formaci o prodejní ceně a dostupnosti  
v centrálním skladu a skladech poboček 
Inter Cars, dodatečné technické informace 
a v řadě případů i obrázek tohoto dílu.
Tento katalog je k dispozici všem registro-
vaným obchodním partnerům společnosti 
Inter Cars zcela ZDARMA.

Je možné se obrátit také na jakoukoliv 
z poboček společnosti Inter Cars, kde 
s vyhledáním konkrétního dílu pomůže 
kvalifikovaný personál.

inter Cars - nabídka více než 85 000 
náhradních dílů pro japonské a korejské 
automobily.
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Přehled a cenová nabídka:

Brzdové destičky Fomar Friction 
pro automobily Škoda – novinka v sortimentu Inter Cars  



Zimní sezóna pomalu klepe na dveře  
a vzhledem k tomu, že mezi nejpo- 
pulárnější produkty této sezóny patří 
nemrznoucí kapaliny a autobaterie, 
připravili jsme pro Vás pod hlavičkou 
Prodejního tipu čtvrtého vydání IC 
Journalu velice zajímavou nabídku 
těchto „zimních“ produktů.

Dnešní trh zákazníkovi nabízí nepře- 
berné množství více či méně kvalit- 
ních produktů, a tak je dobré si právě 
o kvalitě nemrznoucích kapalin do chla- 
dičů říci pár zajímavých informací: 

Na trhu se vyskytují chladicí kapaliny, 
u kterých jsou uváděny různé teploty 
při standardním míchání s vodou 
v poměru 50:50. Toto je velmi důležité 
při porovnávání cenových nabídek 
různých prodejců. Vždy je potřeba 
srovnávat produkty, které se srovnávat 
dají. Například kapalina, pro kterou je 
uváděna teplota po naředění do -30 °C, 

není přirozeně srovnatelná s kapalinou 
do -35 °C po naředění. Jedná se o šizený 
koncentrát, který je nutné mísit s vodou 
v poměru 60:40 až 65:35 k dosažení 
teploty -35 °C! Naopak, někteří prodej- 
ci uvádějí u svých produktů teplotu 
do -40 °C po naředění 50:50. Takový 
koncentrát neexistuje! V praxi to zna- 
mená, že k naředění 4,7l (objem 
chladicího systému) na -30°C potře- 
bujete 3l tzv. “koncentrátu” s ředě- 
ním 1:1 na -30°C, kdežto pouze 
2l 4max s ředěním 1:1 na -37°C. 
Sami si spočítáte, kolik proděláte, 
když skočíte na marketingový trik 
s šizeným “koncentrátem”.

Druhou částí dnešního Prodejního tipu 
je nabídka startovacích akumulátorů, 
která se vyznačuje jak vynikající cenou, 
tak svou šíří plně pokrývající potřeby 
dnešního trhu. Pod značkou 4max zde 
můžete nalézt nabídku pro osobní i ná- 
kladní automobily.

Další pobočka, která přibyla do dnes 
již početné rodiny společnosti Inter 
Cars, začala svou činnost 2. ledna 2006 
v Jihočeském kraji, konkrétně v Českých 
Budějovicích. Moderní nová hala, byla 
postavena během čtyř měsíců ve velmi 
atraktivní části Českých Budějovic. Po 
pobočce v Ostravě vyrostl v České repu- 
blice další nový moderní velkosklad auto- 
mobilových dílů, který splňuje nejnároč- 
nější potřeby zákazníka.

Fakt, že jde o největší sklad autodílů v kra-
ji, dokresluje především velikost pobočky 

(1 200m2) a počet uskladněných položek 
(přes 20 000 ks), které se nacházejí přímo 
ve skladových prostorách a jsou ihned 
k dodání zákazníkům. K dispozici jsou ne-
jen díly pro osobní a nákladní automobily, 
ale i motocykly, které jsou v kraji velmi ob-
líbeným dopravním prostředkem. Pobočka 
je zásobena z centrálního skladu 2x 
denně a díky tomu může nabídnout svým 
zákazníkům nad rámec svých skladových 
možností dostupnost dalších, více než  
270 000 položek zboží, a to do 24 hodin 
po objednání. Zbývajících cca 500 000 
položek je pobočka schopna dodat dle 
dodacích schopností výrobce. 

Kvalitu služeb zajišťuje početný tým kvali-
fikovaných zaměstnanců. Ti mají k dispo-
zici nejmodernější nástroje pro identifikaci 
potřebných dílů a jsou tak schopni rychle 
reagovat na potřeby zákazníka. Některé 
z nich, jsou k dispozici všem registro- 
vaným zákazníkům, a to např. IC_Katalog, 
s možností on-line objednávání a IC_Tech-
nika, databáze servisních a technických 
dat. Další zajímavou službou, která není 
obvyklá v této oblasti, je 24 hodinový 
servis a poradenství pro zákazníky. Na te- 
lefonním čísle ( + 420 604 322 121 ) je stálá 
služba – operátor a celý sklad je všem 
přístupný prakticky NON STOP.

Co Vám pobočka ještě nabízí :
1. Řadu let zkušeností v distribuci náhrad- 
 ních dílů. 
2. Servis pro nákladní automobily, přívěsy 
 a návěsy.
3. Opravy a diagnostiku brzdových sys- 
 témů (Wabco, Knorr, Haldex).
4. Opravy brzdových třmenů pro LKW.
5. Prodej návěsů značky Inter Cars včetně 
 záručního a pozáručního servisu.

k návštěvě pobočky České Budějovice 
Vás zve manažer pobočky pan Robert 
matoušek a celý jeho tým.  

Celý tým pobočky se těší na budoucí spolupráci s Vámi:   

POBOČka ČeSkÉ BuDĚJOViCe 

Okružní 7, 370 01 České Budějovice 

Tel.:   (+420) 387 222 393 - 6

Fax:   (+420) 387 420 294

Mobil:  (+420) 739 079 460

E-mail:  ceske.budejovice@intercars.cz

Tereza Potužáková
obchodní zástupce
mobil: 739 074 226

miroslav Siuda 
vedoucí skladu
mobil: 603 460 092

Robert matoušek
manažer pobočky
mobil: 603 549 972

eduard Čeněk 
vedoucí prodejny
mobil: 739 561 981

Pavel kolář
LKW manažer
mobil: 605 269 705

Dana matoušková
asistentka manažera
mobil: 739 079 460

Jan Ryba 
obchodní zástupce
mobil: 739 078 926

martina kubíčková
obchodní zástupce
mobil: 739 079 452
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Popis Objednací íslo Cena

4MAX autobaterie typ 53520 - 35 Ah, 240 A (EN), 197x128x227, +P, EN 535020024, tenké póly, Daewoo Tico 0608-03-0001E 990,-

4MAX autobaterie typ 53522 - 35 Ah, 240 A (EN), 197x128x227, +L, EN 535022024, tenké póly, Daewoo Matiz 0608-03-0002E 990,-

4MAX autobaterie typ 53653 - 36 Ah, 300 A (EN), 210x175x175, +P, EN 536053030, Opel Corsa, VW Polo, Renault Clio 0608-03-0010E 789,-

4MAX autobaterie typ 53658 - 36 Ah, 300 A (EN), 210x175x175, +L, EN 536058030, Fiat 126p 0608-03-0013E 789,-

4MAX autobaterie typ 54018 - 40 Ah, 390 A (EN), 175x175x190, +P, EN 540018039 Fiat Cinquecento / Seicento / Uno 0608-03-0009E 825,-

4MAX autobaterie typ 54459 - 44 Ah, 360 A (EN), 210x175x190, +P, EN 544059036, Opel, Fiat, Skoda, Peugeot, Renault, BMW 0608-03-0003E 915,-

4MAX autobaterie typ 54464 - 44 Ah, 360 A (EN), 210x175x190, +L, EN 544064036, Fiat, Polonez 0608-03-0014E 915,-

4MAX autobaterie typ 54523 - 45 Ah, 300 A (EN), 237x128x225, +P, EN 545023030, pro japonské vozy 0608-03-0004E 1 135,-

4MAX autobaterie typ 55041 - 50 Ah, 360 A (EN), 200x175x225, +P, EN 550041036 pro japonské a korejské vozy 0608-03-0016E 1 250,-

4MAX autobaterie typ 55559 - 55 Ah, 420 A (EN), 249x175x190, +P, EN 555059042, BMW, Mercedes, Opel, Peugeot, Daewoo 0608-03-0005E 1 155,-

4MAX autobaterie typ 56037 - 60 Ah, 480 A (EN), 249x175x190, +L, EN 560037048, Polonez, Daewoo Nubira, Lanos 0608-03-0011E 1 320,-

4MAX autobaterie typ 56077 - 60 Ah, 600 A (EN), 249x175x175, +P, EN 560077060, Ford Mondeo, Citroen, Opel Vectra 0608-03-0006E 1 320,-

4MAX autobaterie typ 57412 - 74 Ah, 680 A (EN), 278x175x190, +P, EN 574012068, Opel, Mercedes, Peugeot, Renault, Volvo 0608-03-0007E 1 515,-

4MAX autobaterie typ 58838 - 88 Ah, 760 A (EN), 353x175x190, +P 0608-03-0015E 1 870,-

4MAX autobaterie typ 59504 - 95 Ah, 760 A (EN), 353x175x190, +P, EN 595104068 0608-03-0017E 2 090,-

4MAX autobaterie typ 60044 - 100 Ah, 760 A (EN), 353x175x190, +P, EN 600044076, Mercedes, VW Transporter 0608-03-0008E 1 990,-

4MAX autobaterie typ 61047 - 110 Ah, 760 A (EN), 326x175x215, +P, EN 610037076, Daewoo Lublin, KIA, Nissan 0608-03-1005E 2 490,-

4MAX autobaterie typ 61013 - 110 Ah, 760 A (EN), 513x175x223, +L, EN 610013076, Iveco, Mercedes, Renault, Steyr 0608-03-1003E 2 490,-

4MAX autobaterie typ 62045 - 120 Ah, 680 A (EN), 513x189x223, +L, EN 620045068, DAF, Iveco, Mercedes, Scania, Volvo 0608-03-1007E 2 610,-

4MAX autobaterie typ 64036 - 140 Ah, 760 A (EN), 513x189x223, +L, EN 640036076, DAF, Iveco, Mercedes, Scania, Volvo 0608-03-1004E 2 880,-

4MAX autobaterie typ 68032 - 180 Ah, 1000 A (EN), 513x223x223, +L, EN 680032100, DAF, Iveco, Mercedes, Scania, Volvo 0608-03-1001E 3 550,-

4MAX autobaterie typ 70038 - 200 Ah, 1100 A (EN), 513x223x223, +L, EN 700038105, DAF, Iveco, Mercedes, Scania, Volvo 0608-03-1008E 4 090,-

4MAX autobaterie typ 72512 - 225 Ah, 1250 A (EN), 518x276x242, +L, EN 725012135, Iveco, MAN, Mercedes, Volvo 0608-03-1002E 4 360,-

4MAX autobaterie typ 240486 - 240 Ah, 1100 A (EN), 513x276x242, +L, EN 600044076, bus 0608-03-1006E 5 680,-

Prodejní tip Představení pobočky

nabídka nemrznoucích kapalin a autobaterií inter Cars České Budějovice

j urnal   
automobilové díly

září 2006 září 2006 j urnal   
automobilové díly
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Uvedené ceny jsou maloobchodní v Kč bez DPH.

Popis Balení Objednací íslo Cena Cena/L

1 L 1601-00-0001E 45,- 45,-

5 L 1601-00-0002E 220,- 44,-

20 L 1601-00-0003E 860,- 43,-

30 L 1601-00-0004E 1 275,- 43,-

60 L 1601-00-0005E 2 520,- 42,-

200 L 1601-00-0006E 8 200,- 41,-

1 L 1601-00-9991E 75,- 75,-

5 L 1601-00-9993E 345,- 69,-

20 L 1601-00-9994E 1 320,- 66,-

50 L 1601-00-9995E 3 200,- 64,-

200 L 1601-00-9996E 12 000,- 60,-

1,5 L P999 / 1.5L 147,- 98,-

5 L P999 / 5L 475,- 95,-

20 L P999 / 20L 1 880,- 94,-

60 L P999 / 60L 5 580,- 93,-

200 L P999 / 200L 18 400,- 92,-

1,5 L P999 G12/1.5L 172,50 115,-

5 L P999 G12/5L 535,- 107,-

20 L P999 G12/20L 2 120,- 106,-

60 L P999 G12/60L 6 300,- 105,-

200 L P999 G12/200L 20 800,- 104,-

1,5 L P999 G12 PLUS/1.5L 178,50 119,-

5 L P999 G12 PLUS/5L 585,- 117,-

Popis Balení Objednací íslo Cena Cena/L

1 L 1201-00-0004E
(s v ní)

24,- 24,-

2 L 1201-00-0005E
(s v ní)

44,- 22,-

5 L 1201-00-0006E
(s v ní)

103,- 20,60

5 L 1201-00-0001E 102,- 20,40

30 L 1201-00-0015E 603,- 20,10

1 L 1201-00-0002E 48,- 48,-
5 L 1201-00-0003E 210,- 42,-

Nabídka nemrznoucích kapalin

Kapaliny do chladi

HEPU
koncentrát univerzální

nemrznoucí kapaliny do chladi  typu G12 PLUS
1:1 -37 °C

4MAX
nemrznoucí kapalina do chladi  typu G11

-35 °C

4MAX
koncentrát nemrznoucí kapaliny do chladi  typu G11

1:1 -35 °C

HEPU
koncentrát nemrznoucí kapaliny do chladi  G11

1:1 -37 °C

4MAX
nemrznoucí sm s do ost ikova

-22 °C

HEPU
koncentrát nemrznoucí kapaliny do chladi  typu G12

1:1 -37 °C

4MAX
koncentrát nemrznoucí sm si do ost ikova

-80 °C

Kapaliny do ost ikova



zali dolů, protože další akce – hydrospeed 
měla začít již v 9 hodin a oni v 8:30 hodin 
volali, že jsou 100 m nad námi. Na základě 
jejich zkušeností s výstupem se potvrdilo 
pořekadlo – nikdy nevěř průvodci. Na-
konec se nám podařilo s našimi horolezci 
sejít včas. 

Byla to poslední akce, na které jsem byla 
jako jediná „holka“ s 10 „klukama“. Dostali 
jsme neoprén, vestu, přilbu, ploutve, boty 
a plastovou desku, které jsme se drželi a  
sjížděli jsme po břiše tu samou trasu řeky, 
co jsme absolvovali na raftech (celkem asi 
10 km). Vjížděli jsme do peřejí, vyhýbali se 
kamenům …. chvilkami to i bolelo, občas 

někdo přehlédl kámen a najel na něj, což 
vyvolávalo velmi bolestné okamžiky, ale na-
konec to byla paráda. Sjeli jsme i část řeky, 
kam tyhle šílence nepouštějí, ale prý pro nás 
na ten konkrétní úsek nemohlo přijet auto, 
tak to s námi riskli. Přežili jsme to! Inter Cars 
má prostě velmi odolné zákazníky!

Báječně jsme si víkend užili, i když jsme 
byli všichni dost unavení. Ale už se těšíme 
na další akce, kterých se prostě MUSÍME 
zúčastnit!!!

Moje současné motto ale teď je: 
nechci již pracovat, chci si s inter Cars 
prostě užívat!!!

První den jsme vyjeli večer autokarem 
z Brna a ráno jsme byli na místě kolem půl 
osmé ráno. Po ubytování v hotelu a snída-
ni jsme vyrazili na krátkou aklimatizační 
procházku okolím. Procházka trvala 2,5 
hodiny svižným tempem, byli jsme zpocení 
až na zadku, ale skvěle jsme se po dlouhé 
cestě protáhli. Po příchodu jsme dostali 
svačinu, abychom se posilnili před dalším 
sportovním výkonem. Nejdříve jsme zajeli 
do firmy, kde nám zapůjčili neoprén, přilbu, 
vestu a gumové boty. Pak jsme nasedli 

na rafty  a začali sjíždět 10 km úsek po 
řece Soči. Někteří účastníci při jízdě občas  
vypadli do vody, nic se naštěstí nestalo, 
nalezli zpět do raftu a frčeli dál. Když se 
potkaly 2 rafty, tak se strhla vodní válka 
nebo jsme se schválně vyhazovali ven 
a mávali, jako že odplouváme pryč. Také 
jsme se mohli na jedné zastávce napít 
z řeky – voda byla dobrá a střevní procesy 
po jejím požití rovněž.

Sjezd byl místy i adrenalinový – ve chvíli, 
kdy jsme se nalepili na skálu, začali na-
bírat vodu a raft byl na několik minut neo-
vladatelný, ale nakonec jsme nad peřejemi 
zvítězili a zdárně se dopravili až do cíle. 
Byl to fakt dobrý zážitek.

Druhý den jsme jeli na canyoning (čti 
kaňoning). Vybaveni již známým neo-
prénem (tentokrát jsme ho museli mít 
hodně obtažený s vyztuženými koleny a 

lokty), pevnou přilbou, gumovými trenkami 
a botami jsme třičtvrtě hodiny stoupali do 
strmého  kopce, jazyky se nám lepily na 
plavky a u některých hrozil srdeční kolaps. 
Kopec jsme zdolali a před námi se objevil 
prudký sestup. Ten jsme zvládli lehce jako 
kamzíci a konečně jsme dorazili k vý-
chozímu bodu naší canyoningové cesty. 
Tam jsme si oblékli nafasovanou výstroj 
(některým se po značném úsilí podařilo 
obléknout neoprén naruby, náladu nám 
to ale nepokazilo, ba naopak!), udělali 
společné foto (pro případ, že by došlo 
k plánovaným ztrátám) a vyrazili jsme 
vstříc dobrodružství. A byl to opravdu 
zážitek. Nejdříve jsme jezdili jen tak po 
zadku do mělčích tůní, ale potom také po 
břichu a po zádech hlavou dolů. Všechno 
to byly sjezdy od 3 m minimálně, občas 
jsme skákali ze skal z výšky od 4 a více 
metrů do hlubších tůní. Někteří si skočili 
i z 12 až 20 m – to ale byli fakt jen ti dost 
odvážní a na závěr ti nejodvážnější sjeli 
z 11 m vodopádu do hluboké tůně. Už jen 
samotný pohled na tyto šílence v ostatních 
vyvolával vyšší hladinu adrenalinu.

Byli jsme hrozně fyzicky i psychicky una- 
vení, ale spokojení. Vřele doporučuji!

Odpoledne jsme vyrazili k pramenům řeky 
Soči. Tam jsme v cílové části lezli podél 
skal a přidržovali se ocelového lana, ale 
10 m před cílem jsem se bála, tak jsem 
tam zpočátku visela za kámen a čekala až 

se všichni dostanou přede mne, odplazila 
jsem se na bezpečnější místo a tam seděla 
a čekala na ostatní - ostatní se podívali na 
pramen a zase jsme lezli zpátky.

Třetí den byl výstup k vodopádům a od- 
poledne nás 8 jelo na vyjížďku na kolech. 
Kola nebrzdila, nepřehazovala, jela pomalu 
i z kopce a jeden z nás 2 km před cílem píchl 
a svlékl plášť z ráfku, tak musel kolo nést. 
Nakonec pro něj dojelo auto a i s kolem 
ho odvezli. Ale byla to dobrá akce – ces-
tou jsme se stavili v hospůdce, kde měli 
dobré jídlo, takže jsme se vrátili alespoň 
s plným bříškem. Projížďka se nám také 
líbila, protože jsme jeli kolem řeky Soči 
a ta je opravdu moc krásná, stejně jako její 
okolí. Hlavně se to líbilo klukům, protože 
u řeky se na bílých kamenech opalovalo 
plno „velbloudů“ a nebyli silikonoví …. 
Kluci tudíž měli občas problém soustředit 
se na cestu před sebou.

Předposlední den u pečení jehňátek kdosi 
přišel na “skvělý” nápad - zdolat jednu 
z nejvyšších slovinských hor Sviňák. Dle 
našeho průvodce neměl být problém vylézt 
nahoru za 2 hodiny. V dobré náladě jsme 
se vraceli kolem 23 hodiny na hotel a ráno 
ve 4:00 hodiny několik šílenců započalo 
výstup na Sviňák. A že to Sviňák byl, tak 
jim pěkně zatopil! Makali jak šílení, když už 
nemohli, tak se tam objevily místní kozy 
a dotrkaly je až na vrchol, tam si chvilku 
odpočinuli, vyfotili se i s kozami a ma-

Reportáž z adrenalinového víkendu v Alpách

RaFTinG
– adrenalinová jízda v peřejích řek na 
nafukovacích člunech.

CanyOninG
– sjíždění přírodních tobogánů, skákání 
z výšek do hlubokých tůní, proplouvání 
divokými peřejemi a úzkými soutěskami, 
slaňování mezi burácejícími vodopády  
a brodění se dravým proudem.

HyDROSPeeD
– sjíždění peřejí divoké řeky na speciální 
surfovací desce.
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VIP Club Inter Cars
VIP Club Inter Cars

Ve dnech 12. 7. - 16. 7. 2006 se uskutečnila další z výprav ViP Clubu inter Cars 2006, tentokrát do 
slovinských alp do městečka zvané Bovec. aktivní prodloužený víkend v podobě 4 dní naplněných 
adrenalinem v Julských alpách nejlépe vystihuje reportáž jedné z účastnic, paní Heleny Hochové 
ze společnosti HOkCaR s.r.o.:

j urnal   
automobilové díly

září 2006 září 2006 j urnal   
automobilové díly
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Popis Objednací íslo Cena
Box 4MAX 320 (132 x 78 x 36) 320 L - barva šedá 7803-04-0065E 2 590
Box 4MAX Carving (200 x 44 x 38) 300 L - barva šedá 7803-04-0069E 2 790
Box 4MAX 430 (180 x 78 x 40) 430 L - barva šedá 7803-04-0066E 3 190
Box 4MAX 460 (225 x 62 x 43) 460 L - barva šedá 7803-04-0067E 3 590
Box 4MAX 400 (198 x 78 x 34) 420 L - barva šedá metalíza 7803-04-0074E 3 890
Box 4MAX 500 (225 x 83 x 38,5) 500 L - barva šedá metalíza 7803-04-0078E 4 590
Box 4MAX Odyssey (190 x 65 x 41) 360 L - barva víka šedá, barva podlahy erná 7803-04-0080E 4 890
Box 4MAX 500 (225 x 83 x 38,5) 500 L Carbon - barva erná metalíza 7803-04-0079E 5 690
Box Thule OCEAN 100 (139 x 90 x 39) 360 L - barva šedá THULE 689 7 102
Box Thule OCEAN 200 (175 x 82 x 45) 450 L - barva šedá THULE 690 8 682
Box Thule OCEAN 500 (226 x 55 x 38) 310 L - barva erná THULE 691B 6 664
Box Thule OCEAN 500 (226 x 55 x 38) 310 L - barva šedá THULE 691 6 664
Box Thule OCEAN 600 (190 x 63 x 37) 330 L - barva erná THULE 692B 7 687
Box Thule OCEAN 600 (190 x 63 x 37) 330 L - barva šedá THULE 692 7 687
Box Thule ATLANTIS 600 (190 x 63 x 41) 340 L - barva st íbrná THULE 666 9 320
Box Thule ATLANTIS 780 (197 x 78 x 44) 480 L  - barva st íbrná THULE 679 12 223
Box Thule SPIRIT 780 (196 x 78 x 33) 380 L - barva antracitová THULE 670 14 209

Výb r z nabídky st ešních box  4max a Thule
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4max - výběr z nabídky

maximum výhod pro majitele osobních  
a nákladních automobilů

j urnal   
automobilové díly

září 2006

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

Vzor obj. čísla: 4901-03-0001E

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

Vzor obj. čísla: 4910-01-0006E

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

Vzor obj. čísla: 0602-01-0004E

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

Vzor obj. čísla: 4301-10-0009E

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

Vzor obj. čísla: 4708-10-0001E

8. Autobaterie
Prověřená kvalita za zajímavé ceny.

Vzor obj. čísla: 0608-03-1001E

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

Vzor obj. čísla: 4703-03-4087E

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

Vzor obj. čísla: 4204-00-1763E

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

Vzor obj. čísla:4708-11-0001E

4. Stěrače 
Listy stěračů  4max eco line jsou 
vyráběny z nejkvalitnější pryže a 
jsou nabízeny ve všech velikostech. 
Dostupná je také široká nabídka 
sad adaptérů. Modely: standardní a 
spojlerové
Vzor obj. čísla: 5903-08-0003E

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

Vzor obj. čísla: 0220-01-0003E

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

Vzor obj. čísla: 0211-04-05429E

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

Vzor obj. čísla: 5206-02-0001E

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

Vzor obj. čísla: 4302-07-3039E

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

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

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

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

Vzor obj. čísla: 4908-01-0882E

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

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

Vzor obj. čísla: 5211-02-1101E

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

Vzor obj. čísla: 4708-06-0002E

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

Vzor obj. čísla: 5201-01-0210E

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

Vzor obj. čísla: 0212-01-0117E

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

Vzor obj. čísla: 0608-04-0311E
                       0608-05-0001E

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

Vzor obj. čísla: 0206-01-0005E

19. Autobaterie
Osvědčená kvalita a zajímavá cena.

Vzor obj. čísla: 0608-03-0005E

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

Vzor obj. čísla: 5401-05-0005E

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

Vzor obj. čísla: 0220-07-0019E

22. Karosářské díly
Široká nabídka dílů pro opravy 
karosérií.

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

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

Vzor obj. čísla: 2001-01-0005E

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

Vzor obj. čísla: 1201-00-0002E

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

Vzor obj. čísla: 1601-00-0001E

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

Vzor obj. čísla: 4302-09-0445E

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

Vzor obj. čísla: 4910-01-0068E

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

Vzor obj. čísla: 0218-01-0280E

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

Vzor obj. čísla: 5201-01-0874E

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

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

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

Vzor obj. čísla: 5903-08-0014E

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

Vzor obj. čísla: 5002-03-0009E

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

Vzor obj. čísla: 5404-13-0002E

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

Vzor obj. čísla: 4506-01-0002E
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Prodejní tip
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Právě v těchto dnech startuje zimní 
sezóna a s ní také přichází poptávka 
po zimních produktech. Stále více 
populárními produktovými skupinami 
se každým rokem s blížící zimou stávají 
nosiče kol a střešní boxy. 

O střešních boxech jste se mohli více 
dočíst v minulém vydání IC Journalu, 
nicméně nebude na škodu si ještě  
jednou představit, co v oblasti střeš- 
ních boxů může zákazníkům nabíd-
nout společnost Inter Cars. Stěžejní 
nabídku tvoří jistě všem známá značka 

střešních boxů Thule, doplněná nabíd-
kou vlastní značky společnosti Inter 
Cars – kvalitními střešními boxy 4max. 
Právě pod touto značkou nabízí Inter 
Cars, v porovnání s konkurenčními 
produkty, opravdový cenový hit. Více 
již v níže uvedené tabulce.

Dalším produktem, který se pomalu 
ale jistě stává jedním z prodejních 
„bestsellerů“ každou zimní sezónu, 
jsou nosiče lyží. Dávno se již nejedná 
o módní výstřelek a nosiče lyží jsou 
k vidění na automobilech stále častěji. 

I v této skupině nabízí Inter Cars nosiče 
lyží světoznámé značky Thule a vlastní 
obchodní značky 4max. Výběr z nabíd-
ky včetně uvedených maloobchodních 
cen naleznete níže.

navštivte naše pobočky a sami se 
přesvědčte o kvalitě střešních boxů 
a nosičů lyží 4max.

nosiče lyží a střešní boxy – nabídka 4max a Thule

Uvedené ceny jsou maloobchodní v Kč bez DPH. Z těchto cen jsou všem našim velkoobchodním partnerům poskytovány nadstandardní rabatové podmínky. 
Více informací získáte na jakékoliv pobočce Inter Cars.

Popis Objednací íslo Cena

Nosi  lyží 4MAX pro 4 páry - barva erná 7803-04-0210E 740
Nosi  lyží 4MAX pro 6 pár  - barva erná 7803-04-0212E 1 190
Nosi  lyží 4MAX pro 4 páry - hliníkový 7803-04-0211E 1 290
Nosi  lyží Thule Snowpro pro 4 páry THULE 746 2 225
Nosi  lyží Thule Snowpro pro 4 páry - zvýšený THULE 748 2 324
Nosi  lyží Thule Deluxe pro 4 páry - hliníkový THULE 726 2 873
Nosi  lyží Thule Deluxe pro 6 pár  - hliníkový THULE 727 3 480

Nabídka nosi  lyží 4max a Thule



mu důstojně sekunduje Swift. Do TOP 10 
se ještě propracoval osmý Ford, kterému 
se podařilo podpořit především prodej 
Fiesty. Naopak Seat se v první desítce 
neudržel, což by nasvědčovalo tomu, 
že jeho nové modely zatím nenašly na 
Slovensku očekávaný ohlas. Každoročně 
nenápadně uvolňuje pozice Fiat. Možná 
právě nové Punto tento trend zvrátí.

individuální dovoz ojetého automo- 
bilu – nový byznys na automobilo- 
vém trhu SR
Od 1. března 2005 je možné dovézt ze 
zahraničí jakkoliv starý nebo nový auto-
mobil za jednotný poplatek - 2 000 Sk! Než 
vešla v platnost novela Zákona o používání 
vozidel v provozu na pozemních komu-

nikacích, vybíraly obvodní dopravní 
úřady správní poplatky v závislosti na 
stáří dovezených ojetých automobilů (od  
10 000 do 50 000 Sk) podle někdejšího  
sazebníku správních poplatků za “schvá- 
lení technické způsobilosti”. Po liberalizaci 
dovozu se poplatky sjednotily na 2 000 Sk. 
Přibyl však nový poplatek do recyklačního 
fondu ve výši 3 000 Sk.

Zrušení restrikčních poplatků za individuál-
ní dovoz ojetých automobilů v roce 2005 
ulehčilo jejich dovoz. Na Slovensko se 

ještě v žádném roce nedovezlo tolik vozidel 
jako v roce 2005. Podle neoficiálních sta-
tistik Svazu automobilového průmyslu SR 
to bylo okolo 40 000 vozidel. Převážně šlo 
o zprostředkovaný prodej přes společnosti, 
které se na dovoz a prodej ojetých vozidel 
specializují. Na trhu s ojetými automobily 
tak vzniklo celkem nové odvětví. Někteří 
majitelé autobazarů se přeorientovali 
výhradně na nabídku automobilů 
dovezených ze západní Evropy, někteří 
mají v zahraničí dokonce i zaměstnance, 
kteří hledají vhodné automobily pro dovoz. 
Zájemci o koupi ojetých automobilů dávají 
totiž především přednost automobilům 
dovezeným z vyspělých evropských zemí 
před domácími “ojetinami”. Liberalizace 
evropského trhu ojetých automobilů navíc 

rozšířila nabídku, takže dovoz umožňuje 
fakticky výběr auta na míru. Automobily 
z vyspělých západoevropských států mají 
často nejen luxusnější vnitřní vybavení, 
ale i technický stav, protože byly většinou 
starostlivěji a pravidelněji ošetřované 
servisy a jezdily po kvalitnějších cestách.

Stav vozového parku
V oblasti motorizace Slovensko výrazně 
zaostává za okolními státy. S počtem 3,98 
obyvatel na jeden automobil se drží na 
konci žebříčku zemí střední Evropy (ČR 

2,79, Polsko 3,42, Maďarsko 3,9) stejně 
tak v porovnání s průměrem EU, který je 
na úrovni 1,76 (údaje za rok 2003). Hůře 
než sousední země a vyspělé země Evrop-
ské unie je na tom Slovensko i v kvalitě 
vozového parku, vzhledem k tomu, že 
průměrný věk vozidel ještě nedávno 
přesahoval hranici 15 let, přičemž opti-
mální hranice se podle ZAP SR pohybuje 
v okolí 7 až 8 roků. Přestože průměrný 
věk vozidel se v uplynulých dvou letech 
zlepšil (především díky přísnějším kritériím 
na technický stav, zvýšeným poplatkům 
za smluvní pojištění i nedávné povinné 
výměně SPZ, které velkou měrou přispěly 
k vyřazení nejstarší generace automobilů z 
evidence), na dosažení úrovně EU by bylo 
zapotřebí na Slovensku prodat dvojná-

sobné množství nových automobilů.

Potenciál na obnovu vozového parku je 
však na základě výsledků růstu sloven-
ské ekonomiky značný. I přes očekávání, 
které napovídají, že poptávka po nových 
automobilech na Slovensku se bude 
v průběhu následujících roků zvyšovat, je 
nutné vnímat rizika, které by mohly takové 
předpoklady ochromit. Jsou to zvláště 
další růst cen pohonných hmot, zákon-
ného pojištění, servisních prací a poplatků 
za řidičské kurzy. 

automobilový průmysl
Automobilový průmysl zaujímá ve většině 
vyspělých zemí v rámci národní ekonomiky 
významné postavení. Z důvodu rostoucí 
konkurence a narůstajících mzdových 
nákladů jsou mnohé automobilky nuceny 
přesouvat a koncentrovat svoji výrobu do 
zemí a regionů s nižšími mzdovými ná- 
klady, větším potenciálem růstu a do zemí, 
ve kterých jsou navíc zahraniční investoři 
podporovaní vládními pobídkami.

Mezi těmito zeměmi má dnes silné po- 
stavení i Slovensko. Automobilový prů- 
mysl se díky Volkswagenu, který byl 
po dobu 12 let jediným výrobcem 
automobilů na Slovensku, stal akcelerá-
torem hospodářství této země. Uplynulé 
dva roky se staly pro Slovensko v oblasti 
automobilové výroby zlomovými. Po roz- 
hodnutí francouzského koncernu PSA 
Peugeot-Citroen a jihokorejské automo- 
bilky Hyundai/Kia postavit na našem 
území své výrobní haly se totiž Slovensko  
dostalo do centra pozornosti ostatních 
světových výrobců automobilů a hlavně 
výrobců automobilových komponentů, 
kteří chtějí těžit z husté koncentrace auto-
mobilové produkce ve střední Evropě.

Automobilový sektor na Slovensku mů- 
žeme považovat za jedno z nejvýz- 
namnějších odvětví slovenského prů- 
myslu. Je charakteristický vysokou mírou 
koncentrace výroby, vysokým přílivem 
zahraničních investicí včetně podpory ze 

strany státu a výraznou orientací na vývoz. 
Podíl výroby dopravních prostředků na 
HDP už dnes přesahuje 2 % hladinu, to je 
srovnatelné s vyspělými zeměmi světa.

Roční produkce Volkswagenu v jeho brati-
slavském závodu v současnosti dosahuje 
úrovně 230 tisíc automobilů, PSA plánuje 
maximální výrobu 450 tisíc vozidel a KIA 
chce vyrábět zhruba 300 tisíc automobilů. 
To znamená, že Slovensko se tak stane 
státem s největším počtem vyrobených 
vozidel na obyvatele.

Prodej nových automobilů
Prodeje nových osobních automobilů 
minulý rok opět zklamaly. V porovnání s 

dynamicky se rozvíjející výrobou osob-
ních automobilů, oblast prodeje nových 
automobilů nápadně zaostává. Skutečný 
počet prodaných kusů nových osobních 
automobilů stagnuje od roku 2002 kolem 
57 tisíc prodaných kusů.

Za povšimnutí určitě stojí i pohled na stále 
se měnící podíl jednotlivých značek na 
trhu. Z meziročního porovnání vývoje pre- 
ferencí značek vyplývá nadále bezpečná 
vedoucí pozice Škody. Její podíl na 
trhu však opět poklesl, tentokrát z 36,3 
v roce 2004 na loňských 30,3 procenta. 
Především poptávka po Fabii výrazně 
ochladla a vykompenzovat ji nedokázal ani 
úspěch nové Octavie. Na druhé místo ze 

čtvrtého poskočil Peugeot. Jeho prodejci 
pozoruhodně dokázali ještě zvýšit odbyt 
malých dvěstěšestek, které jsou na trhu už 
sedmý rok. Volkswagen klesl na třetí místo, 
především proto, že rozdíl mezi prodej- 
ností P206 a VW Polo je velmi velký. Tuto 
ztrátu nemohlo nahradit ani jasné vítězství  
Passatu v mikrosouboji s P407. Renault 
klesl ze třetího místa na čtvrté i proto, že 
nové Clio, které přišlo v závěru loňského 
roku na trh nemůže svojí cenou soutěžit 
s hity segmentu B. Do první desítky 
jako nůž máslem pronikla na Slovensku 
neúspěšnější japonská značka Suzuki. Ta-
kový je výsledek agresivního marketingu ve 
prospěch bájně prodejného Ignisu, které-

Vývoj automobilového trhu SR

14

Informace pro Vás
Informace pro Vás

Vývoj výroby nových automobilů

Vývoj prodeje nových osobních automobilů v letech 2000-2005

Zdroj: ZAP SR

Zdroj: ZAP SR

Podíl jednotlivých značek na trhu

Zdroj: ZAP SR
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Již od samého počátku své přítomnosti na 
českém a slovenském trhu se společnost 
Inter Cars profiluje nejenom jako dodava-
tel náhradních dílů, ale také jako dodavatel 
širokého sortimentu pneumatik.

V nabídce naší společnosti bylo od počátku 
více než 14 různých značek pneumatik od 
předních světových výrobců. V loňském 
roce společnost Inter Cars prodala více 
než 300 000 ks pneumatik a zařadila se 
tak mezi největší velkoobchodníky s pneu-
matikami na teritoriu střední a východní 
Evropy.

V současné době disponuje centrální 
sklad ve Varšavě zhruba 60 000 ks zim-
ních pneumatik, v regionálním centrálním 
skladě v Katowicích je uskladněno zhruba 
50 000 ks zimních pneumatik.

Tato fakta nejsou pro Vás jistě ničím 
překvapujícím a počet naskladněných 
pneumatik zcela logicky odpovídá ob-
jemu prodejů za minulý rok. Uzavřeme 
tedy tuto část konstatováním, že jsme  
na zimní sezónu připraveni z hlediska 
skladu a dostupnosti pneumatik a přej- 
děme volně k tématu daleko zajíma- 
vějšímu. Tím je zajisté cenová úroveň 
a strategie v zimní sezóně roku 2006.

Zimní sezóna bude z pohledu trhu 
s pneumatikami velmi zajímavým obdo-
bím. Obecně se předpokládá, že tento  
rok čekají český trh s pneumatikami, 
zcela zásadní změny. Dokonce se 
předpokládá, že český trh bude tento rok 
trhem s nejostřejší konkurencí a největ- 
šími změnami v tržních podílech jedno- 
tlivých konkurentů.

Naše společnost má za cíl být jedním 
z iniciátorů těchto změn a zaujmout 
definitivně jedno z předních míst na 
českém a slovenském trhu s pneuma-
tikami. 

Jak již asi tušíte, připravili jsme pro Vás 
na nadcházející zimní sezónu bezkon- 
kurenční cenovou nabídku, o čemž se 
sami přesvědčíte při srovnání našich cen 
s cenami konkurence. 

Tato agresivní cenová nabídka je do-
provázena i novou cenovou strategií. Pro 
všechny zákazníky platí jednotný velko- 
obchodní ceník bez ohledu na množství 
odebraných pneumatik. 

Přestože jsme přesvědčeni o síle ekono- 
mického argumentu, který jasným hlasem 
finanční matematiky spočítá, kolik peněz 
navíc můžete vydělat díky spolupráci 
s naší společností, bereme velmi vážně 
i argumenty ostatní, zejména úroveň na-
bízených služeb.

Nejnižší ceny pneumatik na českém a slo- 
venském trhu proto nejsou tou jedinou 
věcí, kterou Vám, našim zákazníkům, 
nabízíme a které nás odlišují od našich 
konkurentů. 

Věříme, že naši nabídku shledáte zají-
mavou a společně přispějeme k procesu 
transformace českého a slovenského trhu 
s pneumatikami. 

Přejeme Vám úspěšnou zimní sezónu ne-
jen z pohledu prodeje zimních pneumatik.
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Pneumatiky

Zimní PneumaTiky  
– NAŠe komPleTNí NAbídkA:

1. Nejnižší ceny na českém a slo- 
 venském trhu.

2. Žádné objednací limity.

3. Rychlá logistika a dodávka 
 během několika hodin zdarma  
 – každá pobočka je vybavena  
 skladem těch nejběžnějších  
 profilů, které jsou k dodání  
 okamžitě. Ostatní používané  
 profily, které jsou k dispozici na  
 našich centrálních skladech,  
 jsou k dodání do 24 hodin. 

4. K pneumatikám nabízíme  
 širokou paletu ocelových i  
 hliníkových disků, vyvažovacích  
 závaží, dílenského nářadí a  
 servisních zařízení.

5. Za obrat v pneumatikách se  
 přičítají standardní VIP body, díky  
 kterým se můžete stát členem  
 VIP Clubu Inter Cars a jet s námi  
 na 4-denní lyžování do Alp, na  
 relaxační dovolenou do Tunisu a  
 získat celou řadu dalších výhod.

6. Obratem zrealizovaným v pneu- 
 matikách můžete jednoduše  
 splnit obratový limit pro přisou- 
 zení vyšší slevové skupiny, a tak  
 získat lepší ceny na kompletní  
 sortiment z nabídky Inter Cars.

Zimní pneu  – sezóna v barvách Inter Cars
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Současným sídlem zcela nové provo-
zovny společnosti AUTOSERVIS BAČÍK, 
spol. s r.o., je město Zlín, K Pasekám 
5460. Avšak nebylo tomu tak vždy. Na 
Vánoce letošního roku to budou 4 roky, 
kdy se společnost, založená v roce 1996 
otcem Miroslavem a synem Tomášem 
Bačíkových, přestěhovala z předchozího 
nájemného působiště ve Zlíně-Prštném. 
Postupné rozšiřování objektu, pořizování 
moderního technického vybavení a neu- 
stálá osobní péče obou společníků 
i přítomného personálu o příchozí zákaz- 
níky jsou zárukou pro poskytování kvalit-
ních servisních služeb.

Jednatel společnosti pan Miroslav Bačík 
má v oblasti autoopravárenství více jak 20 
let zkušeností. Syn Tomáš se po ukončení 
základní školní docházky rozhodl následo-
vat svého otce a vyučil se rovněž v oboru 
automechanik. Více jak 12 let úspěšného 
působení pana Tomáše Bačíka v posky-
tování servisních služeb pak hovoří za 
vše. Kromě Miroslava a Tomáše Bačíko- 
vých má dnes společnost AUTOSERVIS 
BAČÍK, spol. s r.o., další čtyři kvalifikované 
zaměstnance. V poskytovaných službách 
se specializují zejména na veškeré 
mechanické, autoelektrikářské a diagnos-
tické práce.

Jeden ze dvou společníků společnosti 
AUTOSERVIS BAČÍK, spol. s r.o., pan 
Tomáš Bačík, laskavě vyhověl naší žádosti 
a poskytnul redakci IC Journalu krátký  
rozhovor, který vám nyní nabízíme:

Co bylo pro Vás tím počátečním impulsem k za-
hájení úzké spolupráce se zlínskou pobočkou 
společnosti IC ČR (dále jen IC Zlín)?
Tím opravdu prvotním impulsem byla již 
první osobní návštěva obchodního zá- 
stupce zlínské pobočky IC ČR přibližně 
v polovině roku 2005. Rozsáhlá nabídka 
produktů, seriózní a velmi profesionální 
vystupování. Tyto skutečnosti byly tím co 
mne napoprvé ihned zaujaly. Po prvních 
„nesmělých“ objednávkách se objemy 
postupně navyšovaly až na dnešní ne- 
malou úroveň. Nabídka sortimentu byla již 
od počátku velmi široká a i kvalifikovanost 
ostatních pracovníků pobočky IC Zlín se 
postupně zlepšovala.

V čem Vy osobně spatřujete výhody této spolu-
práce s IC ČR?
Stručně vyjádřeno, jedná se především 
o y uvedené aspekty, které mají nezaned-
batelný vliv na chod naší společnosti:

1. široká škála sortimentu zboží,
2. příznivé cenové a dodací podmínky,
3. postupná „optimalizace“ skladu po- 
 bočky IC Zlín,
4. s tím souvisí i zvyšující se okamžitá 
 dostupnost náhradních dílů přímo na 
 pobočce,
5. zázemí nadnárodní společnosti.

Konkurence IC ČR v oblasti nabídky a prodeje 
automobilových náhradních dílů je v celé repu- 
blice velmi silná. Dá se předpokládat, že ne jinak  
je tomu i v regionu Zlínska. Jak vnímáte Vy, 
jakožto koncový zákazník – servisní středisko, 
budoucí pozici IC ČR vůči stávající konkurenci?
Jak už jsem se zmínil, od svého počátku 
působení na trhu nabízí IC ČR svým 
zákazníkům širokou škálu produktů, ve 
velké většině za velmi příznivých ceno- 
vých podmínek, a to hned od několikero 
výrobců současně. Tím se společnost IC 
ČR stala ojedinělou a v současné době 
zcela bezprecedentní ve srovnání se 
svoji bezprostřední konkurencí. Po dalším 

plánovaném rozšíření portfolia nabídky 
pro své zákazníky o nářadí, výbavu dílen 
a další, popřípadě i avizované finanční 
služby, se tento náskok IC ČR stane ještě 
výraznějším.

Uvažujete v blízké době o ještě intenzivnější spo-
lupráci s IC ČR, a pokud ano, v jaké formě?
V posledních týdnech se velmi podrobně 
zabývám myšlenkou členství v některé 
ze sítí nezávislých autoservisů. Myslím 
si, že s výhledem do velmi krátké bu-
doucnosti budou mít nezávislé auto- 
opravny a autoservisy stále ve větší míře 
právě i tímto členstvím v nezávislé síti 
zaručenu profesionální konkurenceschop-
nost vůči „značkovým“ autoservisům. 
Při posuzování a porovnání stávajících 
servisních koncepcí ze strany konkurence 
vůči IC ČR se mi velmi zajímavou nabídkou 
jeví značková síť AutoCrew, se kterou IC 
ČR právě přichází na český trh. Tato evrop-
ská síť má dnes za sebou již několikaletou 
úspěšnou historii v podpoře nezávislých 
servisních středisek v Německu, Ra-  
kousku, Švýcarsku, Nizozemí a Polsku. 
Členstvím v síti AutoCrew se mému pod-
nikání, kromě poskytnuté alternativy se 
dále rozvíjet, naskýtají i další možnosti 
v podobě využívání společných mar-
ketingových prostředků a posílení mé po-
zice na regionálním trhu.

Děkujeme za poskytnutý rozhovor a pře- 
jeme Vám i Vašim zaměstnancům mno-
ho osobních a především pracovních 
úspěchů.

auTOSeRViS BaČík, spol. s r.o.
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Historie servisu sahá do roku 1990, tedy 
do dob, kdy se mnohým z nás naskytla 
příležitost začít pracovat “sám na sebe”, 
ale málokdo byl ochotný i podstoupit s tím 
související riziko. Autoservis, ještě pod 
původním názvem Autoservis Vadkerty, 
zahájil svoji činnost jako malá rodinná firma 
se 2 zaměstnanci. Vzhledem k tomu, že 
tržní podíl aut značky Škoda byl v té době 
absolutně dominantní, orientace právě na 
tuto značku byla spíše nevyhnutelností. Už 
tehdy však majitelé správně předpokládali 
pozdější boom, ať už dovozu nebo 
samotného prodeje nových automobilů 
zahraničních značek, a tak kromě už 
vzpomínané značky Škoda, se začali stále 
více specializovat i na vozy značky Suzuki. 

Zlomovým obdobím v rozvoji autoservisu 
byl rok 1996, kdy se jeho nynější majitel 
rozhodl rozšířit své působení po stránce 
profesní i o ostatní zahraniční značky a po 
stránce obchodní se výrazněji oriento-
vat na firemní klientelu. Díky aktivnímu 
oslovování velkých společností i účasti 
v mnohých tendrech státní správy, tvoří 
dnes firemní klientela podíl až 70%.

O spokojenost klientů autoservisu se 
dnes stará v rámci domovského provozu 
v Račianskej ulici 142 celkem 7 zaměst- 
nanců, prostřednictvím kterých servis 
zabezpečuje všechny mechanické opravy, 
diagnostiku (na kterou se servis speciali-
zuje), servis klimatizací, opravy elektroin-
stalací, montáž doplňků, geometrii a práce 
v rámci kvalitně vybaveného pneuservisu.

Komplexnost služeb majitel doplnil  
v roce 1997 otevřením klempířské dílny 

a lakovny, ve které dnes zaměstnává 
dalších 6 zaměstnanců.

Zatím posledním významným milníkem ve 
vývoji autoservisu byl vstup do servisní  
koncepce Bosch Car Service, prostřed- 
nictvím které se firmě otevřely nové 
možnosti průniku do velkých společností, 
jako dodavatel servisních prací.

Vzhledem k tomu, že nás blíž zajímalo, jak 
být v dnešní době úspěšným a nezávis-
lým servisem, položili jsme panu Hilkovi 
několik otázek:

Jaké jsou priority ve Vaší práci?
Naší snahou je vytvářet systém co 
nejrychlejší obsluhy zákazníka - motoristy, 
umět mu odborně poradit, flexibilně reago-
vat na jeho požadavky, ale hlavně vytvořit 
osobní přístup. Jinými slovy řečeno: být 
zákazníkovi co nejblíže prostřednictvím 
co nejmenší anonymity vztahu mechanik 
versus zákazník.

Jaká média používáte k identifikaci a výběru 
náhradních dílů?
Samozřejmě nemalý vliv na rychlou ob-
sluhu zákazníka a tím i jeho spokojenost 
má správný výběr a identifikace náhrad-
ních dílů. Velmi dobré zkušenosti máme 
s  rogramy ETOS, Tec Doc, IC_Katalog a v 
případě potřeby využíváme i všechny dos-
tupné katalogy jednotlivých producentů 
na jejich web stránkách.

Jaká je Vaše filozofie při výběru dodavatele 
náhradních dílů a jaké jsou Vaše požadavky?
1. rychlost dodávky ND
2. profesionalita a odbornost personálu
3. šířka sortimentu

Společnost Inter Cars otevřela pobočku v Bra- 
tislavě před necelým rokem. Proč jste se rozhodli 
změnit strukturu Vašich dodavatelů a co Vám 
toto nové spojení přineslo?
Úroveň nabízených služeb jednotlivými 
dodavateli ND neustále roste a tak servis 
jako zákazník a odběratel jen málokdy 
pociťuje potřebu změnit dodavatele, na 
kterého byl zvyklý. Jak jsem již říkal, jedním 
z nejdůležitějších kritérií při našem výběru 
je profesionalita a odbornost personálu. 

Vzhledem k tomu, že jsem měl dobré 
osobní zkušenosti s některými z Vašich 
zaměstnanců už dříve, ten pověstný první 
krok ke vzájemné spolupráci byl o něco 
jednodušší.

Přes ještě stále se rozvíjející spolupráci se 
společností Inter Cars, můžeme už dnes 
zákazníkovi nabídnout daleko širší port-
folio produktů (vždy jsou to minimálně 4 
alternativy při zachování mého požadavku 
TOP kvality), mám přístup i k dílům, 
které byly dodnes dostupné jen v autori-
zovaném servisu, mohu se spolehnout na 
rychlou dodávku dílů, prostřednictvím 
IC_Katalogu dokáži rychle identifikovat 
produktové alternativy a přes e-business 
je i on-line objednat, využil jsem i možnost 
nákupu servisního nářadí z nabídky Vaší 
společnosti a v neposlední řadě účast 
ve VIP Clubu mi dává možnost výměny 
zkušeností a informací s ostatními členy 
a účast v tomto klubu využívám jako mo- 
tivaci mých zaměstnanců.

Co nového plánujete v blízké budoucnosti?
Žijeme v době dynamického rozvoje auto-
mobilového průmyslu, která i nás nutí k neu-
stálému sebezdokonalování a k nemalým 
investicím do nového technického a tech-
nologického vybavení servisu, tak abychom 
byli připravení uspokojit potřeby všech 
našich současných i budoucích klientů.

Prostory, ve kterých dnes působíme, vytě- 
žujeme téměř na 100 %, takže přirozeně 
náš rozvoj plánujeme i tímto směrem.

Děkujeme za poskytnutý rozhovor.

21

Představení zákazníka

Stanislav Hilka - autoservis

j urnal   
automobilové díly

září 2006 září 2006 j urnal   
automobilové díly



Uplynulo necelých 10 měsíců od okamžiku, 
kdy naše společnost převzala do své 
péče distribuční síť TRW. Svým rozsahem 
a způsobem realizace se jednalo o jeden 
z největších projektů zrealizovaných v his-
torii českého a slovenského aftermarketu.

Vzhledem k rozsahu tohoto projektu 
a k možným komplikacím, které se v tak 
velkém projektu mohou vyskytnout, byla 
primárním cílem naší společnosti v první 
polovině tohoto roku stabilizace distribuční 
sítě, optimalizace skladu a optimalizace 
logistických procesů.

V současné době vstupujeme do další 
fáze rozvoje distribuční sítě TRW, na které 
se intenzivně pracovalo již v první polovině 
tohoto roku. Cílem této fáze je výrazné 
posílení dostupnosti TRW produktů 
pro všechny distributory TRW a jejich 
prostřednictvím všem zákazníkům. 

Distribuční síť TRW je zásobována nočními 
závozy s distribučního centra v Praze 
a každý z distributorů má volný přístup 

ke zboží každé naší pobočky od 8.00 do 
18.00 hod.  

Inter Cars Česká republika jako jediný 
oficiální importér TRW produktů na český 
trh drží nejširší nabídku brzdových dílů 
a dílů řízení na českém a slovenském 
trhu pod značkou TRW. V současné době 
disponuje distribuční síť TRW přístupem 
k 5 300 položkám TRW, které držíme 
skladem. Každá z našich poboček v sou- 
časné době drží 1 200 položek skla- 
dem. V praxi to znamená, že distributor 
TRW a jeho zákazník, kterým je servis, již 
nemusí čekat do druhého dne na dodávku 
těchto položek, ale má je okamžitě 
k dispozici. Tím je značně posílena do-
dací schopnost distributorů TRW a jejich 
konkurenční výhoda.

Proces naskladňování poboček byl zahájen 
v měsíci červenci a vzhledem k svému 
rozsahu a náročnosti úspěšně ukončen 
v měsíci srpnu.  Ruku v ruce s posilováním 
distribuční sítě TRW jde expanze naší sítě 
pobočkově. Ta byla v průběhu tohoto roku 
posílena o pobočky České Budějovice, 
Plzeň, Hradec Králové a Nitra. V druhé 
polovině roku budou otevřeny pobočky 
Banská Bystrica, Žilina a druhá pobočka 
v Praze. Pro distribuční síť TRW má tato 
expanze význam právě z toho pohledu, že 
každá z poboček Inter Cars slouží zároveň 
jako logistický uzel i pro zboží TRW a jejím 
otevřením se výrazně posiluje dostupnost 
TRW zboží v daném regionu.

Další velkou pozitivní změnou v distribuční 
síti TRW je výrazné posílení regionálního 
centrálního skladu v Katowicích. K tomuto 
posílení došlo ve stejnou dobu, ve které 
byly naskladněny pobočky Inter Cars. 
Tento sklad slouží jako hlavní zdroj TRW 
produktů pro české a slovenské pobočky 
Inter Cars. Tímto krokem došlo k výrazné-
mu posílení dostupnosti TRW produktů 
ve všech regionech, ve kterých působí 
pobočky Inter Cars.

Ve stejnou dobu byl implementován nový 
logistický modul našeho ERP systému, 
který zpřístupnil všem pobočkám Inter 
Cars zboží ze skladů distribučního centra, 

regionálního skladu v Katowicích a cen-
trálního skladu ve Varšavě do druhého 
dne ráno. Díky tomuto modulu je zajištěno 
optimální využití všech tří skladů s cílem 
zajištění maximální dostupnosti TRW 
produktů.

Dalším projektem souvisejícím s úspěš- 
ným rozvojem distribuční sítě TRW je 
přestěhování distribučního centra TRW 
v Praze do nových a větších prostor. 
Rostoucí objem obchodů spojených 
s posilováním skladu klade větší nároky na 
skladovou plochu. Abychom byli schopni 
pokračovat v rostoucím trendu TRW 
prodeje i v rámci příštího roku, je nezbytné 
již nyní uvažovat o přestěhování se do 
nových a větších prostor. Toto stěhování 
proběhne v podzimních měsících tohoto 
roku. Stěhování bude rozfázováno tako-
vým způsobem, že neovlivní dostupnost 
zboží a dodávky zboží nebude nutné 
přerušovat.

Všechny výše uvedené kroky směřují 
k posílení služeb, které společnost Inter 
Cars nabízí všem distributorům TRW. 
Naším cílem je, aby toto zlepšení bylo 
přes distributory TRW přesunuto na 
konečné zákazníky TRW, a to na servisy.
V případech několika distributorů TRW 
bohužel toto přenesení vyšších služeb na 
finální zákazníky není možné z důvodu 
neloajality distributora ke značce TRW. 
Ta byla společností TRW Automotive de-
finována nejenom jako odběr produktů 
jiných značek než TRW, ale také jako 
odběr produktů TRW z jiných zdrojů 
než od oficiálního importéra, kterým je 
v případě České a Slovenské republiky 
pouze společnost Inter Cars.

Proto dalším z projektů, který je již ve fázi 
realizace, je vypovězení distributorských  
smluv těm distributorům, kteří neplní své 
povinnosti v rámci distributorské smlouvy a 
vypsání výběrového řízení na nové distributo-
ry v regionech severních a západních Čech. 

Věříme, že všechny uvedené kroky pove- 
dou k výraznému zlepšení služeb pro dis-
tributory TRW a přeneseně přes ně také 
pro všechny zákazníky z řad servisů.

TRW a Inter Cars AutoCrew

TRW – posílení distribuční sítě
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HlaVní PROJekTy TÉTO FáZe JSOu 
náSleDuJíCí:
1. Výrazné posílení skladů poboček Inter 
Cars, které mají sloužit jako logistické uzly pro 
distributory TRW.

2. Otevření nových poboček Inter Cars na 
území České i Slovenské republiky

3. Výrazné posílení regionálního centrálního 
skladu Inter Cars v Katowicích, který slouží 
jako hlavní sklad TRW pro české a slovenské 
pobočky Inter Cars.

4. Implementace nového modulu řízení 
logistiky, který zpřístupní dodávky zboží TRW 
z distribučního centra v Praze, z regionálního 
centrálního skladu v Katowicích a z centrálního 
skladu ve Varšavě do druhého dne ráno.

5. Přestěhování distribučního centra TRW 
v Praze do nových větších prostor a následné 
posilování skladu distribučního centra.

6. Vypsání výběrového řízení na nové distribu-
tory TRW v oblasti severních a západních Čech.

Od minulých čísel našeho IC Journalu již 
uplynul nějaký čas a pozorný čtenář si jistě 
všiml článků, které byly  věnovány servisní 
síti AutoCrew a následně výběrovému 
řízení na potenciální členy servisní sítě 
AutoCrew v České a Slovenské republice. 
V tomto čísle bychom se rádi tématem 
budování servisní sítě AutoCrew, jejímž 
licencovaným provozovatelem pro český, 
slovenský a polský trh je právě společnost 
Inter Cars, zabývali dále, ale tentokrát již 
v mnohem konkrétnější rovině.

V průběhu zmíněného výběrového řízení 
na smluvní servisy AutoCrew bylo kon-
taktováno nebo se o členství ucházelo 
hned několik zájemců, z nichž systema- 
tickým výběrem vykrystalizovala skupinka 
opravdu vážných a silných partnerů vhod-
ných ke spolupráci na úrovni servisní sítě 
AutoCrew. V prvním kole výběru jsme se 
zaměřili na partnery v bezprostřední blíz-
kosti našich stávajících poboček, abychom 
mohli těmto partnerům garantovat vysokou 
dostupnost náhradních dílů, profesionální 
servis a samozřejmě osobní přístup. 

Jedním z prvních partnerů, který se zto- 
tožnil s filosofií servisní koncepce Auto-

Crew a rozhodl se s námi spolupracovat, 
je velmi silný hráč ostravského automo-
bilového trhu. Jedná se o společnost 
s několikaletou tradicí v prodeji nových 
vozidel, jejich servisu a zejména pak se 
zkušenostmi v oblasti profesionální péče 
o zákazníky – motoristy. Dalším významným 
hráčem, tentokrát ze zlínského regionu, 
který se rozhodl posunout spolupráci se 
společností Inter Cars na vyšší úroveň, 
je poměrně nový zlínský autoservis se 
širokou nabídkou profesionálních služeb, 
kvalitním vybavením a opět bohatými 
zkušenostmi. Co se týče ostatních regionů 
České republiky, navázali jsme úzké vztahy 
s potenciálními partnery servisní sítě Auto-
Crew v plzeňském a olomouckém regionu 
a naše vize a plány začaly dostávat kon- 
krétní obrysy. Individuální představení je- 
dnotlivých partnerů AutoCrew, kteří se  
rozhodli s námi spolupracovat, bude 
probíhat v následujících číslech našeho 
časopisu a Vy sami se budeme moci na 
vlastní oči přesvědčit, že články, plány a vize 
týkající se AutoCrew nejsou jen virtuální  
realitou a zbožným přáním naší firmy.

Jak je určitě zřejmé z výše uvedených infor-
mací, výběr partnerů probíhá opravdu velmi 

pečlivě a nastavená kritéria a požadavky 
posadily pomyslnou laťku poměrně vyso- 
ko. Vysoké nároky a požadavky ze strany 
společnosti Inter Cars jsou však naprosto 
cílené, protože například konkurenční 
výhody a podporu, kterou získá každý 
člen servisní sítě AutoCrew, jsou určeny 
pouze pro autoservisy a autoopravny  
„3. tisíciletí!“

Každopádně během měsíce září se 
český automobilový trh dočká otevření 
prvních smluvních autoservisů AutoCrew, 
konkrétně pak dvou až tří v České repu- 
blice a jednoho na Slovensku, a my věříme, 
že vstup této servisní sítě bude dalším 
důležitým mezníkem v historii společnosti 
Inter Cars. Další vývoj, rozvoj a expanze 
AutoCrew na českém a slovenském trhu 
bude do značné míry i otázkou smluvních 
partnerů, neboť i na nich záleží směr, 
kterým se bude AutoCrew ubírat, aby bylo 
vždy o krok dopředu před konkurencí.

Pokud i Vy máte zájem dozvědět se více 
o AutoCrew nebo případně navázat spo-
lupráci s naší firmou na užší úrovni v rámci 
servisní sítě, určitě nás kontaktujte.

Servisní síť autoCrew - výběrová řízení
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O tomto tématu, stejně tak jako o jiných 
tématech spojených s tuningem a per-
spektivami rozvoje tuningového trhu 
v budoucnosti, pojednává náš rozhovor 
s panem Grzegorzem Staszewskim, ma-
jitelem firmy Chiptronic, specializujicí se na 
profesionální tuning automobilů různých 
značek.

iC: Jak jsi vůbec dospěl ke specializaci na 
profesionální tuning automobilů?

Grzegorz: Všechno to začalo již v dět- 
ství opravováním a předěláváním mých 
motorek a motorek mých známých. Pak 
se to přeneslo k autům.

iC: Co považuješ za svůj první počin v au-
tomobilovém tuningu?

Grzegorz: S auty jsem začal již v 15 
letech. Tehdy jsem zrealizoval svůj první 
šílený projekt. Tím bylo zabudovaní mo-
toru z Mercedesu do Tarpanu. Tehdy jsem 
netušil, že se jedná o tuning. Měl jsem 
prostě jen jednoduchý cíl - upravit auto tak, 
aby jezdilo rychleji a mělo menší spotřebu. 
To bylo v roce 1990.

iC: Co si představuješ pod pojmem tu- 
ning? Mohl bys v pár větách srovnat profe-
sionální tuning a tzv. „tjuning“?

Grzegorz: Hlavním smyslem profe-
sionálního tuningu je modifikace auto- 
mobilů tak, aby byly rychlejší, dynamičtější 
a dobře seděly na cestě díky odpovída-
jícím elementům zavěšení a brzdových 
systémů. V okamžiku, kdy máme co do 

činění se změnami typu obřích spojlerů 
(ohromná váha i odpor vzduchu, často 
špatně zkonstruované a špatně přichy- 
cené, odpadávající při vyšších rychlo- 
stech), přehnaně sníženým podvozkem 
(problémy na středo a východoevrop-
ských cestách), mega hlučným výfukem 
(bolesti hlavy po hodině jízdy), na maxi-
mum zatmavenými skly (velmi snížená 
viditelnost), extrémně velká kola pro daný 
typ vozidla (ohromná nestabilita vozu 
v kolejích nebo na mokré vozovce), v tako- 
vých případech máme co do činění s tzv. 
„tjuningem“. Všechny části upravené ta-
kovým způsobem zhoršují jízdní vlastnosti 
vozu a v mnoha případech jsou dokonce 
nebezpečné. Bezpečné a bezporuchové 
– taková je podstata profesionální modi-
fikace. Další v pořadí je pak stylistika 
a vzhled automobilu, které lze udělat také 
profesionálně.

iC: Jak velké investice jsou potřeba na vy-
budování servisu na profesionální tuning?

Grzegorz: Největším nákladem a zároveň 
klíčem k úspěchu je team mechaniků mající 
specifické znalosti a zkušenosti, které nelze 
získat jinak, než letitou praxí.

iC: Jaké automobily nejčastěji upravuješ?

Grzegorz: Nejčastěji jsou to vozy střední 
třídy. Velmi často upravuji vozy i pro 
zahraniční klientelu.

iC: Jaké bylo zatím nejsilnější auto, které jsi 
upravoval a kolik mělo koňských sil?

Grzegorz:
Honda Civic 1.6 + turbo 600 KS
Mitsubishi Lancer 2.0T 680 KS
Audi S4 2,7T BI-Turbo 1000 KS
GMC Typhoon 6,2V8+BI-Turbo 1400 KS
 0-100 km/h za 2,8 s
 0-200 km/h za 6,7 s
 nejrychlejší GMC Typhoon na světě!

To jsou auta profesionálně upravená pro 
sportovní účely, nikoli na každodenní jízdu 
– to už je tzv. EXTREME TUNING.

iC: Zajímavá je historie posledního Tebou 
upraveného vozu Chevrolet Corvette (pozn. 
red.: tento vůz byl vystaven na 6. Veletrhu 
Inter Cars v červnu tohoto roku). Můžeš 
nám prozradit jeho tajemství?

Grzegorz: To je dlouhá historie, ale ve 
zkratce asi tolik: po 3 letech příhod s GMC 
Typhoon jsem dospěl k závěru, že jeho 
konstrukce má dvě ohromné vady, aero-
dynamiku a hmotnost. Napadlo mě, že 
Corvetta s mechanikou GMC bude tím 
nejlepším řešením. Pohon na čtyři kola je 
v našich podmínkách nezbytný.

iC: Jaký je tvůj názor na současný rozvoj tu- 
ningového trhu ve střední a východní 
Evropě ve srovnání se západní Evropou, 
kde je tuning mnohem více populární?

Grzegorz: Tento trh se rozvíjí velmi rych-
lým tempem. Na to má jistě nemalý vliv 
stále rostoucí popularita tuningu, hnaného 
touhou vlastnit jiný automobil, než je model 
sériově vyráběný v továrně, zamilováním si 
velkých rychlostí nebo snahou po zlepšení 
stability vozu na cestě. Dalším faktorem je 
i skutečnost, že v našich zemích jsou ceny 
dílů a ceny práce na podstatně nižší úrovni 
než v západní Evropě, což k nám přivádí 
zahraniční klientelu. Vliv má zajisté také 
neustále rostoucí vozový park, zejména 
díky neustále rostoucímu dovozu ojetých 
aut, které pak jejich majitelé chtějí vylepšit. 
Krátce řečeno, tuning na našich trzích je 
čím dál populárnější a máme plné ruce 
práce.

Tuning automobilů se stává rok od roku populárnějším. Je individuální zábava s automobilem, 
spočívající v přidání pár spojlerů a sportovního výfuku, to samé jako profesionální tuning?

Tuning – Chevrolet Corvette C3

Tuning
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Makroekonomická situace každé země pří- 
mo ovlivňuje podnikatelské klima, podnika-
telské záměry a samozřejmě i hospodářské 
výsledky každého z podnikatelů. Pojďme 
se proto nyní společně podívat na vývoj 
ekonomiky České republiky v první polovině 
tohoto roku a na to, zda jsou ekonomické 
ukazatele pro nás příznivé či nikoli.

Česká ekonomika je již delší dobu na vzes-
tupu. Tempo jejího růstu navíc poslední do-
bou akceleruje, což je pro nás všechny jistě 
pozitivní zpráva. Na základě výsledků za 
první pololetí odhadují analytici meziroční 
nárůst HDP o více než 6 %. Takový výsledek 
můžeme v podmínkách relativně rozvinuté 
ekonomiky směle nazvat hospodářským 
zázrakem. Obdobných výsledků dosahuje 
Čína či tzv. „asijští tygři“, kteří ovšem reali-
zují nárůst z podstatně nižšího základu.

Hlavním tahounem ekonomiky byla 
průmyslová výroba, která vzrostla 
meziročně o více než 12 %. Hlavním 
odvětvím průmyslové výroby, které stimu-
lovalo růst, je tradičně výroba dopravních 
prostředků, která zaznamenala meziroční 
nárůst o téměř 20 %. Zcela nepochybně 
se v těchto číslech projevuje náběh auto-
mobilky TPCA v Kolíně.

Dalším pozitivním ukazatelem je vývoj 
obchodní bilance České republiky. Po 
dlouhé době český export roste a jeho 
hodnota převyšuje hodnotu importu. Toto 
je velmi pozitivní zejména uvážíme-li dva 
silné faktory, které působí v neprospěch 
exportu. Jedná se zejména o extrémní ceny 
ropy, která podražila během roku o 25 %, 
 které výrazně zvyšují hodnotu importu a 
také stále posilující koruna, jejíž posílení 
o 6 % během jednoho roku působí ve 
prospěch importu a znevýhodňuje český 
export. Za těchto podmínek jsou výsledky 
obchodní bilance obdivuhodné. Ke konci 
roku se očekává přebytek obchodní bi-
lance ve výši cca 50 mld. CZK.

Jak již bylo řečeno výše, česká koruna 
trvale posiluje. Její zhodnocení je příjemné 
pro všechny importéry, a také pro všechny 
občany, kteří při cestách do zahraničí 
nakupují levněji, na druhou stranu stále 

posilující koruna hraje v neprospěch ex-
portních firem. Současný kurz osciluje 
kolem úrovně 28,4 EUR/CZK. Předpokládá 
se trvalé posilování koruny až k hranici 
27,8 ke konci tohoto roku. 

Zajímavé jsou také výsledky trhu práce. 
Míra nezaměstnanosti klesá. V současné 
době se pohybuje na úrovni 7,7 % což je 
nejméně od roku 2004.

Pro všechny firmy, působící na českém 
aftermarketu, jsou tyto výsledky více 
než pozitivní. Stručně shrnuto, česká 
ekonomika roste téměř neuvěřitelným 
tempem, v důsledku toho roste kupní 
síla obyvatelstva. Nízké úrokové míry  
nestimulují obyvatelstvo k úsporám, což 
vede k trvalému růstu spotřeby. Silná ko-
runa podporuje dovoz. Pokud všechny tyto 
ukazatele dáme do souvislosti s novelou 
zákona o silniční dopravě, která vstoupila 
v platnost 1. 7. 2006 a která odstranila 
veškeré limity ve stáří  importovaných 
ojetých vozů, dojdeme k překvapivým ale 
velmi pozitivním závěrům.

Import ojetých aut poroste. Stáří impor-
tovaných ojetých vozů bude v průměru 11 
let. Tyto vozy jsou cenově velmi atraktivní 
a přitom svou kvalitou převyšující úroveň 
starých modelů vozů Škoda (105, 120, Fa-
vorit), Lada a ostatních vozů východoevrop-
ské produkce. Z toho důvodu očekáváme 
jejich nahrazování právě západními vozy 
s průměrným stářím 11 let. Tím pádem 
dojde ke značnému omlazení vozového 
parku ČR a zvětšení podílu západoevrop-
ských vozů na úkor starých modelů Škoda. 

Jak je vidět, vývoj české legislativy, pod-
porovaný vývojem českého hospodářství, 
hraje jednoznačně ve prospěch všech firem 
působících na trhu automobilových dílů. 
Jak jste se již mohli dočíst v článku „Vývoj 
českého vozového parku“ v minulém čísle 
IC Journalu, se správně zvolenou strategií 
a se správně zvoleným strategickým part-
nerem máme všichni velké předpoklady 
k úspěchu.

Je teď pouze na každém z nás, jak dané 
příležitosti využije.

klíČOVÉ ukaZaTele PRO 
úSPĚCH VašeHO POD-
nikání:

• Tempo růstu české ekonomiky 
 má rostoucí tendenci  
 a poslední dobou akceleruje.

• Hlavním tahounem ekonomiky  
 byla průmyslová výroba,  
 potažmo výroba dopravních  
 prostředků. 

• Novela zákona o silniční  
 dopravě odstranila limity ve stáří  
 importovaných ojetých vozů.

• Koruna posiluje a působí ve  
 prospěch importu.

• Míra nezaměstnanosti klesá.

• Roste kupní síla obyvatelstva.

• Trvale roste spotřeba. 

Díky výše uvedeným faktorům se 
dá předpokládát, že import ojetých 
automobilů poroste.

Informace pro Vás
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Chlazení, turba a výfuky
Neméně důležitou funkční částí motoru je chladicí soustava, která zabezpečuje 
stálou provozní teplotu motoru. Dnes již nenaleznete moderní nákladní automo-
bil s dieselovým motorem v provedení bez turbodmychadla. I v této komoditě má 
společnost Inter Cars co nabídnout. Také nesmíme zapomenout na udržení výkonu 
motoru a jeho hlučnost - o to se právě stará výfuk. V nabídce Inter Cars můžete 
nalézt tyto položky, které to zabezpečují:

Převody a spojka
Na závěr Vás seznámíme také s přehledem dodavatelů spojek a převodovek, jejichž 
sortiment naleznete v nabídce naší společnosti.

V příštím čísle IC Journalu se seznámíme s další skupinou motorových dílů, tentokrát 
s produktovou nabídkou společnosti Inter Cars zahrnující filtry, oleje, písty a vložky a ventily.

nákladní automobily – díl 2 – motorové díly

Nákladní automobily

V minulém čísle IC Journalu jste se mohli 
dozvědět něco více o náhradních dílech 
pro podvozky nákladních automobilů, 
návěsů a autobusů, které jsou součástí 
široké nabídky naší společnosti. 
V dnešním čísle IC Journalu se budeme 
věnovat další, neméně důležité oblasti 
náhradních dílů, kterými jsou „Motorové 
díly“. Předtím, pouze pro připomenutí, 
ještě uvádíme jednotlivé kapitoly 
našeho seriálu věnovaného nákladním 
automobilům. 

Díl 1 Podvozek
Díl 2 - Motorové díly
Díl 3 Elektrické systémy
Díl 4 Příslušenství

Díl 2 - motor
Jak se říká, motor je srdcem automo-
bilu a je potřeba zajistit jeho co nejdelší 
životnost. To je důvodem, proč se na 
motorové díly kladou ty nejvyšší nároky 
z pohledu jejich kvality. Společnost Inter 
Cars má v nabídce náhradní díly nejen 
dodavatelů dodávajících svoje výrobky do 
prvovýroby, ale také díly méně známých 
značek, které jsou pro zákazníky zajímavé 
především z pohledu nízké ceny.  

Skupinu motorové díly lze rozdělit dále do 
níže uvedených podskupin:
TěSNěNí  A řemeNy 
Těsnění – kompletní sady či jednotlivě. 
Řemeny – klínové a drážkové.
ChlAZeNí A TuRbA 
Chladiče vodní, vzduchové, olejové, klima. 
Turba – nové a repase. 
Výfuky – tlumiče, trubky, spony.
PřeVody A SPojkA
Převody – díly do převodovek a rozvo- 
       dovek. 
Spojka – přítlačné talíře, spojkové lamely  
    a spojková ložiska.

Těsnění a řemeny
Dobré těsnění je zárukou k zamezení úniku 
provozních kapalin motorů a převodovek. 
Pokud máme dobrou těsnost motoru, ne-
dochází ke snížení tlaků ve válcích a tím 
ani ke snížení výkonu motoru.

Kupujte SKF kolová ložiska,

vyhrajte 
minibike Blata 
a spoustu dalších cen!

SKF Ložiska, a.s., U Měšťanského pivovaru 7, 170 04  Praha 7
tel.: 234 642 111, fax: 234 642 415, e-mail: loziska@skf.com, www.vsm.skf.com

Více informací na pobočkách společnosti Inter Cars a na www.intercars.cz.
Soutěž probíhá od 15. 9. 2006 do 30. 11. 2006. 

Tričko
4 sady VKBA/VKBD

Montérky s laclem
8 sad VKBA/VKBD

Přehoz přes blatník 
10 sad VKBA/VKBD

Sportovní taška 
14 sad VKBA/VKBD

Montérky kombinéza
10 sad VKBA/VKBD

Nakupujte sady kolových ložisek SKF 
v období od 15. 9. 2006 do 30. 11. 2006 
a získejte hodnotné ceny.

inzerat Minibike A4.indd   1 9/1/06   11:55:13 AM

Skupina Výrobce Reference

Chladiče
Vodní
Intercoolery
Olejové
Klima
Termostaty
Vodní pumpy

Behr
Největší německý producent chladičů 
– dodávky pro Mercedes-Benz, MAN, Iveco

Valeo
Francouzský výrobce chladičů, dodávky pro 
Volvo a Scania

Nissens
Známý holandský producent - kompletní 
nabídka chladičů

Febi Německý dodavatel vodních pump
Vernet Termostaty

Turbodmychadla

komplet

Wahler Termostaty
Switzer Turbodmychadla – nové a repasované
Holset Turbodmychadla – nové a repasované

Výfuky

Dinex
Dánský výrobce číslo 1 – dodavatel do pr-
vovýroby pro většinu značek LKW

Atex
Polský výrobce – kompletní sortiment výfuků, 
optimální kvalita za výhodné ceny

Vanstar Český výrobce – pouze výfukové trubky

Skupina Výrobce Reference

Spojky

Spojkové lamely

Přítlačné talíře

Spojková ložiska

Sachs Největší světový producent spojek – dodávky do pr-
vovýroby, cca 80% výrobců nákladních automobilů

Valeo Francouzský výrobce, dodávky pro Volvo a Scania

Delphi Celosvětový koncern s nabídkou lamel pro automobily 
MAN a Mercedes-Benz

Převodovky

komplet

C.E.I. Italský výrobce – kompletní sortiment pro převodovky

SKF Známý výrobce kvalitních ložisek

Skupina Výrobce Reference

Těsnění

Elring Německý, nejkvalitnější dodavatel pro MAN, MB a další značky

Goetze Německý výrobce – kompletní sortiment těsnění

LE.MA Italský výrobce se širokou nabídkou, dodávky do prvo-
výroby Iveco

Řemeny
Klínové
Drážkové
Ozubené

Contitech Německý výrobce řemenů nejvyššíc kvality – dodávky pro 
MAN, Mercedes–Benz

Bosch Německý producent se širokým záběrem pro nákladní automobily

Optibelt Německý výrobce kvalitních řemenů

Good Year Známá značka řemenů vysoké kvality
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1. aplikační katalog motocyklových dílů
Revoluční změnu, kterou přináší nová verze 

IC_Katalogu, je možnost vyhledávání mo-
tocyklových dílů. Stejně jako u vyhledávání 
automobilových dílů lze vyhledat díly pro 
motocykly volbou značky, modelu, roku 
výroby a produktové skupiny. Hledání 
v aplikačním katalogu motocyklových dílů 
se zahájí kliknutím na ikonu motocyklu 
v horní části okna IC_Katalogu.
Velmi dobře jsou katalogizované např.: 
sortimentní skupiny filtry, brzdové destičky 
a kotouče, brzdové hadice a potrubí či 
spojky.
Nyní tedy nabízí IC_Katalog, kromě celé 

řady dalších funkcí, aplikační vyhledávání 
dílů pro osobní automobily, nákladní au-
tomobily i motocykly, čímž se v porovnání 
s konkurenčními katalogy posouvá zase 
o kousek vpřed. 

2. komunikace katalogu a Ceníku
V předcházejících vydáních IC_Journalu 
jsme Vás seznámili se základními funk-
cemi IC_Katalogu v jeho dvou nedílných 
součástech, kterými jsou vlastní aplikační 
katalog a Ceník s řadou dalších možností 
vyhledávání. Verze IC_Katalogu 8.2.333 
nabízí vylepšenou komunikaci těchto dvou 
částí a možnosti zobrazování katalogových 
informací v ceníkovém okně, což urychluje 
vyhledávání a identifikaci dílu.

Například zobrazení všech vyhledaných 
variant z katalogové části v Ceníku je 
možné po kliknutí pravým tlačítkem myši 
na jednu z vyhledaných položek a zvolením 
ukázat vše v ceníkovém okně nebo lze 
použít funkční klávesu F6.

Naopak lze též zobrazit jakoukoliv katalo-

gizovanou položku z Ceníku v katalogové 
části opět po kliknutí pravým tlačítkem 
na zvolenou položku a zvolením ukázat 
v kaTalOGu.

Doplňující informace, Detaily, Zaměni- 
telnosti a Ostatní kódy, přináší nová verze 

IC_Katalogu pátou velmi užitečnou záložku 
katalogová data. Zde jsou zobrazeny 
odborné popisy, technické údaje jako 
rozměry a poznámky související s typem 
vozu, omezení výrobce, obchodní čísla 
apod. Současně je zobrazen výčet vozidel, 
pro které je daný díl použitelný.

Tuto novou verzi IC_Katalogu lze získat 
aktualizací pomocí aktualizačního souboru 
update.exe, který je k dispozici na inter-
netových stránkách společnosti Inter Cars 
www.intercars.cz po přihlášení zákazníka 
v sekci IC_KATALOG.

iC_katalog – 4. díl

34

Díky investovaným prostředkům je iC_katalog pravidelně a často inovován a obohacován 
o nové funkce a nová data. Právě díky tomu je jedničkou mezi elektronickými katalogy své- 
ho druhu. Dnešní díl tohoto seriálu je věnován nové verzi iC_katalogu 8.2.333, která přináší 
spoustu zajímavých novinek.
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kontakty – Česká republika

inter Cars Brno
Šmahova 111
627 00 Brno
Tel.:  (+420) 545 421 601-3
Fax:  (+420) 545 421 600
E-mail:  brno@intercars.cz

inter Cars České Budějovice
Okružní 7
370 01 České Budějovice
Tel.:  (+420) 387 222 393-6
Fax:  (+420) 387 420 294
E-mail:  ceske.budejovice@intercars.cz

inter Cars Olomouc
U cukrovaru 5
770 10 Olomouc
Tel.:  (+420) 585 150 355
Fax:  (+420) 585 313 456
E-mail:  olomouc@intercars.cz

inter Cars Bratislava
Rožňavská 1 (areál R1 centrum)
831 04 Bratislava
Tel.:  (+421) 2 246 30 555
Fax:  (+421) 2 246 30 777
E-mail:  bratislava@intercars.sk

inter Cars košice
Lubina 1 (Sídlisko Nad Jezerom)
040 12 Košice
Tel.:  (+421) 55 72 777 11-15
Fax:  (+421) 55 72 777 10
E-mail:  kosice@intercars.sk

inter Cars nitra
Vašinova 70
949 01 Nitra - Chrenová
Tel.:  (+421) 37 64 100 44
Fax:  (+421) 37 64 100 45
E-mail:  nitra@intercars.sk

inter Cars Ostrava
Vratimovská 659
718 00 Ostrava
Tel.:  (+420) 596 237 386-7
Fax:  (+420) 596 237 334
E-mail:  ostrava@intercars.cz

inter Cars Plzeň
Majerova 7
301 00 Plzeň
Tel.:  (+420) 337 449 153
Fax:  (+420) 337 447 178
E-mail:  plzen@intercars.cz

inter Cars Praha
Za Mototechnou 1375/7
155 00 Praha 5 - Stodůlky
Tel.:  (+420) 251 616 779
Fax:  (+420) 251 618 265
E-mail:  praha@intercars.cz

inter Cars Zlín
Tř. T. Bati 533/1
760 01 Zlín
Tel.:  (+420) 577 616 500-1
Fax:  (+420) 577 616 509
E-mail:  zlin@intercars.cz

inter Cars Hradec králové
Na Rybárně 1700
500 02 Hradec Králové
Tel.:  (+420) 495 220 419
Fax:  (+420) 495 510 702
E-mail:  hradec.kralove@intercars.cz www.intercars.cz

www.intercars.sk

kontakty – Slovenská republika

automobilové díly




