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Oleje VAT - novinka v sortimente

Predajná akcia - IC KALENDÁR

Ponuka letných
pneumatík a diskov

Ako môžem jednoducho začať viac zarábať?
• Začnem používať k vyhľadávaniu
tovaru IC_Katalóg

Slovo úvodem

o Uspokojím tak zákazníkov všetkých cenových kategórií a nenechám žiadneho zákazníka odísť bez
zákazky, tým zvýšim svoje tržby.
o Hľadaním v jednom katalógu ušetrím čas, a teda aj
peniaze.

Vážení obchodní
obchodní přátelé,
Rád bych Vás přivítal na stránkách našeho
časopisu, který v letošním roce vychází již jako
druhé číslo. Pevně věřím, že i tentokrát bude
obsah tohoto vydání pro Vás čtenáře zajímavý a
každý z Vás zde najde několik užitečných informací, které jednak můžete využít v rozvoji Vašeho
podnikání, ale také Vám ještě více přiblíží naší
společnost, představí naše portfolio služeb a
produktů nebo Vás seznámí s našimi partnery.

• Pre zisťovanie cien, zameniteľností
a on-line dostupností na skladoch
budem používať IC_Katalóg
o Ušetrím peniaze za telefón a budem mať pritom online prístup do systému Inter Cars.
o Ušetrím peniaze i čas, ktorý musím tráviť čakaním,
než mi u iných dodávateľov zdvihnú telefón.

Při pohledu z oken Vašich kanceláří či provozoven
se srdce každého, kdo podnikání v oboru autoopravárenství a prodeji všeho co souvisí s „plechovými“ miláčky, rozbuší rychlejším tepem. Důvod
myslím je všem zcela jasný. Přišlo opravdové
jaro. Období, kdy i ten nejzatvrzelejší antimotorista
vyjede na silnice a tudíž se stává naším potenciálním zákazníkem a již vůbec nemluvě o nás, pro
které je automobil výrobním prostředkem. Ptáte
se proč tolik o slov o příchodu dalšího ročního
období?

• Pre tvorbu objednávok a na ich odosielanie k dodávateľovi budem používať
IC_Katalóg
o Ušetrím peniaze za telefón, prípadne fax.
o Ušetrím peniaze i čas, ktorý musím tráviť čakaním,
než mi u iných dodávateľov zdvihnú telefón.

• Pre tvorbu zákazkových listov budem
používať IC_Katalóg
o Ušetrím čas pri tvorbe zákazkového listu, pretože v
rovnakom softvéri mám aj kompletnú databázu dielov a cien.
o Ušetrím čas pri tvorbe objednávky zo zákazkového
listu, pretože v rovnakom softvéri mám aj modul
objednávania.
o Ušetrím peniaze za softvér pre tvorbu zákazkových
listov.
o Zvýšim imidž svojho servisu.

• Diely, ktoré doobjednávam na sklad,
budem objednávať jeden krát týždenne, a to v pondelok
o Pondelok je Dňom Inter Cars, a teda na dieloch nakúpených v pondelok zarobím o 5% viac.

• Diely rôznych značiek, ktoré nakupujem od viacerých dodávateľov, začnem
nakupovať v Inter Cars
o Väčšinu značiek známych na trhu nájdem v ponuke
Inter Cars.
o Vyhľadávaním tovaru, zameniteľností, cien a dostupností v jednom katalógu (IC_Katalóg) výrazne zrýchlim tempo obsluhy a ušetrím tým veľa času.
o Tak začnem na jednom mieste robiť väčší obrat ako
som doteraz robil u viacerých dodávateľov.
o Tým získam oveľa zaujímavejšie rabatové podmienky.

• A tak sa stanem členom VIP Clubu IC:
o Tým získam možnosť zúčastniť sa:
“Poznávacieho zájazdu do exotickej Číny”,
“Dovolenky v Maroku”,
“Adrenalínového víkendu na vode”,
“Akčného víkendu vo vojenských farbách”,
“Lyžovania v Alpách”.

Určitě se mnou budete souhlasit, že takovou zimu
jsme již dlouho nezažili. Zima, kde prakticky nebylo
třeba přezouvat pneumatiky, dolévat nemrznoucí
kapalinu do vstřikovačů, kdy problémů s nastartováním za mrazu bylo jako šafránu, překvapila
asi všechny obyvatele této části Evropy. Dle
mého názoru, letošní zima prověřila schopnost
podnikatelů, přizpůsobit se rozmarům přírody.
Úsměv na tvářích řady lidí vyvolal požadavek
provozovatelů vleků o státní dotaci díky minimálnímu přídělu sněhu. A co takový majitel kina nebo
divadla, když bude pěkné léto? Také dotaci? Zcela
jistě úvahy z oblasti science ﬁction.
Faktem zůstává, že letošní zima-nezima, a to ještě
více než kdykoliv předtím, potvrdila skutečnost,
že přežije a dál se bude úspěšně rozvíjet jen ten,
kdo nebude závislý jen na sezónních opravách,
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nebo žhavičů, apod.), které díky nepřízni počasí
nenašlo svého zákazníka, jinými slovy ten, kdo
bude mít za sebou silného a stabilního partnera.
Jsem přesvědčen, že spolupráce s Inter Cars
může tyto problémy vyřešit.
Je velmi příjemné konstatovat, že pro naší
společnost byla tato, přinejmenším netradiční
zima, ve znamení dalšího rozvoje a pokračování
obchodního úspěchu a to jak na českém, tak i
slovenském trhu. Kdysi někdo napsal, že peníze
leží na zemi, stačí se jen sehnout. Tak snadné to
určitě není. Pravdou však zůstává, že Česká a
Slovenská republika díky svým ekonomickým
ukazatelům (růst HDP o více než 6%, překročení
magické hranice 20.000 Kč průměrné mzdy
v ČR), zvyšuje koupěschopnost obyvatel, což má
pozitivní vliv i na automobilový průmysl a tím i na
naše a Vaše obchodní aktivity. Příležitost v tomto
vývoji spatřujeme i my a chceme ji maximálně
využít. O tomto svědčí rozvoj naší distribuční sítě
na současných 14 poboček, otevření distribučního
skladu v Praze nebo řadu nových obchodních
pobídek a projektů, které jsme pro Vás v této
sezóně připravili.
Právě o těchto tématech je celé jarní číslo
IC Journalu.
Jarní sezóna v Inter Cars je doslova nabita žhavými novinkami a prodejními kampaněmi. Letošní
novinka na poli marketingu, kterou jsme nazvali
IC Kalendář 2007 nabízí každý měsíc výhodný
nákup vybraných produktových skupin a výrobků.
V měsíci dubnu doporučujeme všem zákazníkům
koupi brzdových komponentů a dílů, v květnu
zapalovacích svíček nebo v červnu ﬁltrů a olejů
realizovat u některé pobočky Inter Cars. Cenové
zvýhodnění a možnost získat Zlatou známku pro
cestu s VIP Clubem do Číny je velmi zajímavá.

Prodejní tip - pneumatiky
TRW
4max - výběr z nabídky
AutoCrew
Představení zákazníka
LKW
IC_Katalog

Některé z Vás může oslovit projekt budování
servisní sítě AutoCrew, zejména z pohledu řešení
Vašeho budoucího dalšího rozvoje. Jak jsem již
uvedl v úvodu tohoto článku, trend fůzí a řekněme
„sňatků z rozumu“ přibývá a touha někam patřit
není projevem vlastní slabosti a obav co přinese
budoucnost, ale naopak značí velkou prozíravost.
Tyto a mnoho dalších informací a zajímavostí se
celý redakční tým našeho časopisu snažil obsáhnout na téměř 40 stránkách vydání, které se Vám
nyní dostalo do rukou. Takže neváhejte a pusťte
se do čtení.
Na závěr bych Vám rád jménem svým a celé
společnosti Inter Cars popřál jednak úspěšnou
prodejní sezónu, ale také mnoho příjemných
okamžiků v podnikání a v životě vůbec. Obojího
není nikdy dost.
Těším se na spolupráci s Vámi v následujících
měsících roku 2007.

Martin Havlík
Obchodní ředitel a jednatel společnosti
Inter Cars Česká republika s.r.o.
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Právě se členy VIP Clubu se v květnu podíváme
do tajemného Tunisu, kde si jistě užijeme plno
slunce a krásného moře. VIP Club Inter Cars 2007
pro Vás letos připravil další překvapení. Více se
dočtete na stránkách IC Journalu nebo v tiskových materiálech VIP Clubu.
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BOSCH - diagnostika v ponuke Inter Cars

Oleje VAT - novinka v sortimentu

Pred niekoľkými týždňami došlo k ďalšiemu
prehĺbeniu spolupráce medzi Inter Cars a popredným výrobcom spoločnosti BOSCH Česká republika. Ponuka náhradných dielov a príslušenstva
značky BOSCH bola rozšírená o celý program
diagnostiky, ktorý BOSCH ponúka.

Žhavou novinkou v sortimentu naší společnosti
je rozšíření nabídky motorových a převodových
olejů o produkty renomovaného výrobce VATOIL
Europe.

Teraz si zákazník našej spoločnosti okrem
štandardných dodávok autodielov môže vybrať
zo širokého spektra diagnostickej techniky. Od
bežných testerov akumulátorov cez zariadenie pre servis a údržbu klimatizácie až po veľmi
známe diagnostické a komunikačné testery motorov, elektrických systémov, riadiacich jednotiek
obľúbených a servismi používaných radov KTS.
Vyškolený tím našich pracovníkov Vám nielen po-

radí s výberom vhodného zariadenia, ale tiež zaistí
inštaláciu a zaškolí Vás a Vašich technikov.
Využite túto možnosť, keď Vám jeden dodávateľ
zaistí kompletnú službu v oblasti dielov až po
vybavenie dielne. Pre potenciálnych záujemcov o túto kvalitnú diagnostiku sme pripravili
aj veľmi zaujímavé obchodné podmienky. Na
nákup servisnej techniky sa vzťahuje čerpanie
bodov do vernostného programu VIP CLUB 2007
a súčasne sa započítava do BONUS PROGRAMU Inter Cars 2007. Bližšie informácie získate na
pobočkách našej spoločnosti alebo na centrále
Inter Cars – Petr Novotný, technické oddelenie
( petr.novotny@intercars.cz ).

Společnost VATOIL Europe má dnes 25letou
tradici ve výrobě a vývoji olejů a maziv. Již řadu let
působí také na českém a slovenském trhu, kde
se právem těší velké důvěře svých zákazníků.
Výroba olejů VAT se opírá o nejmodernější tech-

nologie, používá základní oleje vysoké jakosti
a nejnovější zušlechťující přísady. Oleje VAT se
vyrábí a balí v holandských raﬁnériích. Výborná
jakost základních olejů a zušlechťujících
přísad zaručují vysoké užitné vlastnosti těchto
produktů.
Kvalitu olejů VAT potvrzují testy ﬁrem VW Group,
BMW a Mercedes-Benz. Oleje VAT splňují a
převyšují nejnáročnější kritéria americké jakostní
klasiﬁkace API a evropské ACEA.

Produktové portfolio nabízí kompletní sortiment motorových olejů pro osobní automobily
včetně speciálních olejů pro nejnovější motory
vyžadující splnění náročných kvalitativních a
výkonových speciﬁkací.

Využijte akce “Zaváděcí sleva 40%” v období 1.5.-31.5.2007 na sortiment olejů VAT!

Výběr z nabídky
AC Soft - kompletné softvérové riešenie pre autoservis
Veľmi často sa určite stretávate v rôznych
propagačných
materiáloch,
reklamných
upútavkách a v mnohých časopisoch zaoberajúcich sa autoservisnou problematikou
s ponukou tzv. „komplexného softvérového
riešenia“ pre Váš autoservis. Sú však
ponúkané softvérové riešenia naozaj komplexné? Spoločnosť Inter Cars pripravila pre
servisnú sieť AutoCrew naozaj zaujímavú
zostavu programov, ktoré sú určené pre
každodennú prácu v autoservise a riešia hneď

niekoľko zásadných oblastí. V článku
na strane 28 sa Vám pokúsime, čo
možno najpodrobnejšie, predstaviť
„komplexné softvérové riešenie“, ktoré
je pripravené a zadarmo poskytované
v rámci servisnej siete AutoCrew na
Slovensku ako aj v Čechách.

Nosiče bicyklov - 4max
Tohtoročnú zimnú sezónu nekompromisne
ukončilo teplé počasie. To skoro prebudilo jarné
outdoorové aktivity, medzi ktoré bezpochyby
patrí aj cyklistika. Naša spoločnosť pripravila
ponuku pre jednoosích nemotorových miláčikov
v podobe širokého výberu nosičov bicyklov.
Okrem kompletného sortimentu renomovaného
švédskeho výrobcu THULE, v ktorom nájdete
nosiče bicyklov pre montáž vo vnútri auta, na
ťažné zariadenie, na zadné dvere aj strechu,
ponúka naša spoločnosť tiež nosiče bicyklov
pod značkou 4max. Sortiment 4max nosičov bicyklov je ponúkaný vo variante Proﬁ line. Okrem
vysokej kvality sa vyznačuje aj veľmi zaujímavou
cenou.

Objednávacie číslo

Popis

Cena

7803-04-0200P

Nosič bicyklov 4max - priečny proﬁl nosiča - žliabok - farba čierna

450,-

7803-04-0201P

Nosič bicyklov 4max - priečny proﬁl nosiča - obdĺžnik - farba čierna

450,-

7803-04-0208P

Nosič bicyklov 4max - priečny proﬁl nosiča - žliabok - aluminium

1 055,-

7803-04-0213P

Nosič bicyklov 4max - uchytenie predných vidlíc - aluminium

990,-

7803-04-0214P

Nosič bicyklov 4max - uchytenie predných vidlíc - farba čierna

560,-

7803-04-0221P

Nosič bicyklov 4max - priečny proﬁl nosiča - dve trubky

760,-

7803-04-0222P

Nosič bicyklov 4max - priečny proﬁl nosiča - dve trubky - alu.

1 255,-

Uvedené ceny sú maloobchodné v Sk bez DPH.
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Motorové oleje

Převodové oleje

SynGold LongLife III Plus 5W30
Plně syntetický motorový olej pro prodloužené intervaly výměny
pro vozy VW Group, BMW, MB
ACEA A3/B3/B4/C3, API SM/CF, VW 504.00-507.00, BMW LongLife 04, MB 229.31

SynTrag GL-5 75W90
Syntetický převodový olej pro manuální převodovky
API GL-5, MIL-L-2105D

SynGold LongLife II 0W30
Plně syntetický motorový olej pro prodloužené
intervaly výměny pro vozy VW Group
ACEA A1/B1, VW 503.00/506.00/506.01
SynGold LongLife
Plně syntetický motorový olej pro prodloužené
intervaly výměny pro vozy Opel, Saab
ACEA A3/B3/B4, API SL/CF, GM-LL-A-025/
GM-LL-B-025

SynTrag GL-4 75W90
Syntetický převodový olej pro manuální převodovky
API GL-4, MIL-L-2105
GearOil Hypoid GL-5 80W90
Převodový olej pro manuální převodovky
API GL-5, MIL-L-2105D, ZF TE-ML 01/05/08
GearOil Hypoid GL-4 80W90
Převodový olej pro manuální převodovky
API GL-4, MIL-L-2105, MB 235.1, ZF TE-ML 02

SynGold 5W40
Plně syntetický motorový olej
ACEA A3/B4/B3/ C3, API SM/CF, BMW LongLife 04, Ford WSS-M2C
917-A, MB 229.51, VW 502.00/505.00/505.01

A.T.F. type II D
Převodový olej pro automatické převodovky
DEXRON II D (GM), ZF TE-ML 14 - Allison C4, MB 236.6, Ford M2C-166-H,
Ford M2C-138-CJ

SynTech LongLife X 5W40
Syntetický motorový olej s prodlouženou životností
ACEA A3/B3/B4, API SL/CF, BMW LongLife, MB 229.3/229.1,
VW 502.00/505.00

A.T.F. type III
Převodový olej pro automatické převodovky
DEXRON III G (GM), MERCON (Ford),
MB 236.9 , VOITH , Allison C4

SynTech 10W40
Polysyntetický motorový olej
API SL/CF, ACEA A3/B4, MB 229.1,
VW 500.00/505.00

Speciální oleje

LHM Plus
Kapalina pro použití v hydraulických systémech Citroën
PSA (Citroën) B 71 2710, AFNOR NF R
12-640, ISO 7308

TurboPlus 15W40
Minerální motorový olej
ACEA A3/B3/B4/E2#3, API SL/CG-4, MB
228.1/229.1, VW 505.00, Volvo VDS - Allison
C-4, MTU Type I - MACK EO-K/2

květen 2007
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Predajný tip

Brzdy: „vlajková loď “ automobilových dielov so všetkými NAJ

Pobočka Brno

- NAJdôležitejšie z pohľadu aktívnej bezpečnosti
- NAJpredávanejšie zo sortimentu automobilových dielov
- NAJvyššie nároky na kvalitu

V této rubrice bychom vám dnes rádi představili
jednu z největších poboček společnosti Inter
Cars Česká republika s.r.o. - pobočku Brno.

V ponuke spoločnosti Inter Cars je možné nájsť
prakticky všetky značky renomovaných svetových výrobcov brzdových komponentov.
Ponuka brzdových doštičiek je tvorená takými
značkami ako sú napr. BOSCH, TRW, TEXTAR,

FERODO, ATE - TEVES, BRECK, DELPHI, LOCKHEED, FOMAR, VALEO a množstvo ďalších. Pri
brzdových kotúčoch môže zákazník vyberať
medzi značkami – BOSCH, TRW, BREMBO,
ATE – TEVES, FERODO, DELPHI, LOCKHEED,
MIKODA, TEXTAR a ďalších. Sortiment našej
spoločnosti zahrňuje tiež produkty výrobcov
automobilov IVECO, MAN, MERCEDES, OPEL,

RENAULT, VOLVO, DAEWOO a výrobcov náprav
BPW, ROR a SAF.
Predajným tipom tretieho vydania IC Journalu je
výber z ponuky platničiek a brzdových kotúčov
pre najpopulárnejšie vozidlá. Tento stručný výber
dokazuje rozmanitosť ponuky spoločnosti Inter
Cars a tiež to, že zákazník má skutočne slobodnú
voľbu pri výbere požadovaného brzdového dielu.

Brzdové platničky
Škoda Favorit, Felicia
Škoda Fabia
(predná náprava)

Škoda Octavia

399,-

379,-

783,-

959,-

480,-

493,-

696,-

696,-

639,-

715,-

1 049,-

1 190,-

1 166,-

1 458,-

1 135,-

1 534,-

1 555,-

(zadná náprava)

514,-

816,-

719,-

970,-

806,-

842,-

1 114,-

Renault Clio I, Megane I, 19

592,-

746,-

719,-

849,-

859,-

836,-

1 123,-

1 433,-

870,-

832,-

Peugeot 405
(predná náprava)

Opel Astra F
(predná náprava)

Ford Escort VII
VW Polo Classic od r. 99
(predná náprava, systém ATE)

706,-

514,-

514,-

621,-

642,-

654,-

622,-

693,-

779,-

705,-

866,-

818,-

879,-

1 190,-

1 165,-

622,-

598,-

624,-

833,-

748,-

829,-

903,-

1 002,-

898,-

975,-

827,-

1 369,-

1 264,-

1 263,-

1 160,-

1 185,-

1 490,-

1 004,-

1 350,-

1 115,-

1 095,-

1 199,-

1 075,-

Mazda 626 do r. 97
(predná náprava)

Brněnská pobočka je situována na strategickém
místě nedaleko křižovatky dálnic D1 a D2, EXIT
201 v Brně – Slatině. Rekonstruovaná budova
se proměnila ze staré strojírenské haly v moderní nadčasový objekt, který skvěle zapadá do
průmyslového parku této části Brna.
Pobočka zahájila svoji činnost v červenci
2005. Dnes je tvořena konsolidovaným týmem
skutečných profesionálů v oblasti aftermarketových automobilových dílů, o čemž svědčí i
získání prestižního ocenění „Pobočka roku 2005“
v rámci společnosti Inter Cars ČR. Kromě široké
nabídky náhradních dílů na osobní vozidla tvoří
nezanedbatelnou část sortimentu zboží rovněž
náhradní díly na nákladní vozy, motocykly, tuning, pneumatiky a spousta jiných doplňků souvisejících s motorismem jako takovým. Cílem
snažení celého týmu zaměstnanců pobočky
je především spokojenost zákazníka, neustálé
zkvalitňování poskytovaných služeb, další růst a
regionální expanze.
Z pohledu logistiky je pobočka zavážena
každou noc a každé ráno z centrálního skladu
společnosti Inter Cars, kde je k dispozici více
jak 900 tisíc položek k okamžitému odběru.
Samotná pobočka má k dispozici propracovaný systém rozvozu dílů k zákazníkům počínaje

nočním závozem, až po několikanásobné rozvozy během dne. Samozřejmostí je nejen sobotní prodej, ale pro vybrané obchodní partnery
a zákazníky i možnost poskytování služeb mimo
pracovní dobu, dokonce i mimo pracovní dny.
Sklad brněnské pobočky IC ČR disponuje
téměř 20 tisíci položkami uskladněnými na ploše
přibližně 1200 m2. Moderní prostory o rozloze
cca 200 m2 tvoří vlastní prodejnu. Zde se zákazníci cítí při svém nákupu velmi příjemně, a to nejen díky profesionálnímu přístupu personálu, ale i
díky tzv. „pohodovému“ nákupu. To v praxi znamená, že zákazník neoznamuje své požadavky
ve stoje prodavači u prodejní přepážky, ale
v příjemném prostředí sedí a ve vzájemném
partnerském rozhovoru u stolu společně identiﬁkují požadované díly. Ve spolupráci tak vytvářejí
objednávku zákazníka a v reálném čase sledují
její průběh na obrazovce počítače.
V obchodním styku se zákazníkem jsou kromě
standardní formy osobních návštěv obchodních zástupců, faxu, pevných a mobilních linek
uplatňovány rovněž moderní komunikační
nástroje, jakými jsou například elektronická pošta a objednávání zboží po internetu
prostřednictvím soﬁstikovaného softwarového
produktu - IC Katalogu. Zákazník má v pohodlí
své kanceláře či dílny, po předchozím zadání
hesla, možnost přístupu ke stavu zásob na
centrálním i brněnském skladě, a rovněž k maloobchodním i velkoobchodním cenám tohoto

zboží. Požadované zboží si objedná a dále
sleduje aktuální stav své objednávky, následnou
fakturaci apod. IC Katalog je ve své podstatě
mohutným katalogem zboží vytvořeným na
platformě Tec-Doc s obsahem více jak 900 tisíc
položek v současné době.
Mimo rámec cílených obchodních akcí (např.
„Akce brzdy“ – květen 2007) a odborných
školení („Servis a diagnostika automobilových
klimatizací“) pořádá pobočka Brno pro své
zákazníky, v duchu hesla společnosti Inter Cars
„Užívejte si život s námi“, i spoustu oddechových a relaxačních aktivit. Mezi ty nejpovedenější
patřily v nedávné minulosti například adrenalinové paintballové souboje jednotlivců a skupin
pořádané k prvnímu výročí působení pobočky.
Co dodat na závěr? Jste k nám srdečně zváni, a
přesvědčte se, že pobočka Brno společnosti Inter Cars Česká republika s.r.o. je silný a spolehlivý partner pro vaše podnikání v oboru automobilismu.

Brzdové kotúče
Škoda Favorit, Felicia

359,-

399,-

715,-

461,-

562,-

Škoda Fabia, Octavia 1.4, 1.6, 1.9SDI

999,-

1 195,-

1 061,-

1 179,-

1 150,-

1 255,-

1 533,-

1 719,-

1 138,-

1 139,-

1 171,-

1 236,-

1 220,-

1 199,-

1 860,-

1 919,-

742,-

824,-

854,-

833,-

983,-

980,-

1 361,-

1 370,-

1 756,-

1 673,-

1 175,-

1 749,-

1 602,-

574,-

488,-

749,-

669,-

966,-

1 138,-

1 231,-

580,-

572,-

(predná náprava)

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

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

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

Peugeot 405
(Ø 266 mm, hr. 20,5 mm, pr.)

Opel Astra F
(hr. 12,7 mm)

Ford Escort VII
(predná náprava)

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

VW Polo Classic od r. 99
(tl. 20 mm)

Mazda 626 do r. 97
(tl. 24 mm, predná náprava)

742,1 225,-

1 426,-

1 186,-

928,-

1 237,-

928,-

556,-

489,-

640,-

1 010,-

788,-

949,-

788,-

875,-

399,-

492,-

399,-

446,-

476,-

382,-

833,-

1 009,-

799,-

891,-

879,-

1 009,-

1 196,-

1 364,-

1 797,-

955,-

1 011,-

Miroslav Žampach
manažer pobočky
mobil:
(+420) 606 761 701

Zvýraznená je vždy najnižšia cena. Ceny sú maloobchodné v Sk bez DPH. Ceny brzdových kotúčov sú uvedené za 1 ks a sú platné v dobe vydania IC_Journalu. Zmena cien vyhradená!

Zdeněk Kraj
obchodní zástupce
mobil:
(+420) 724 771 225

Martin Novotný
obchodní zástupce
mobil:
(+420) 724 564 003

Petr Tureček
vedoucí prodejny
mobil:
(+420) 724 564 001

Tomáš Vařák
obchodní zástupce LKW
mobil:
(+420) 724 771 225

Michal Pukančík
prodavač
mobil:
(+420) 724 564 001

Spoločnost Inter Cars ponúka 70 000 položiek v sortimente brzdových komponentov.

j urnal

máj 2007

květen 2007
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Miroslav Polášek
prodavač
mobil:
(+420) 724 564 001

Kristina Kubíčková
pokladní
mobil:
(+420) 724 564 001
INTER CARS BRNO
Šmahova 111
627 00 Brno - Slatina
Tel.:
(+420) 545 421 601-3
Fax:
(+420) 545 421 600
E-mail: brno@intercars.cz

Julské Alpy - lyžařský víkend VIP Clubu Inter Cars 2006

Vážení čtenáři,

kam nám vyrazili naproti slovinští bratři se dvěma
autobusy. Přestože jsme jeli téměř celou cestu po
rakouské dálnici, řidič našeho autobusu se i tak
docela nadřel. Naštěstí jej celou noc neúnavně
povzbuzovala TRW partička, která seděla na
předních sedadlech a díky této motivaci svůj úkol
zvládl na jedničku.
Čtvrtek 25.1.

Na konci ledna tohoto roku se konala v pořadí
již třetí výprava VIP Clubu Inter Cars. Tentokrát
jsme se vydali za sněhem a sice na prodloužený
lyžařský víkend do Julských Alp. Přestože letošní
zima byla na sníh skoupá, výprava se vydařila po
všech stránkách. Pojďme se tedy podívat, jak to
všechno bylo.
Ve středu 24. ledna se kolem jedenácté hodiny
večerní začali sjíždět účastníci výpravy na naši
pobočku v Brně. Přestože od úterní noci zuřila
sněhová kalamita a na všech komunikacích
se daly očekávat potíže, dostavili se všichni
v pořádku a včas. V Brně nastupovala polovina
z padesátičlenné výpravy, druhou část jsme
nabírali v Bratislavě. První vrásky na čele nám
naskočily v okamžiku, kdy polovina výpravy zaplnila svými zavazadly téměř celý zavazadlový prostor. Zvědaví, jak naskládáme do autobusu druhou
část jsme vyrazili směrem k Bratislavě. Stalo se,
co nikdo nečekal a celá výprava se vešla do autobusu i se všemi svými zavazadly. Všichni si oddechli a vyrazili jsme. To ještě nikdo z nás netušil,
že to pravé dobrodružství na nás teprve čeká.

Hned na druhé křižovatce v Bratislavě to přišlo.
Vytekl olej z posilovače řízení a autobus se stal
téměř neovladatelným. Vzhledem k tomu, že
byly 3 hodiny ráno, sehnat náhradní autobus bylo
nad síly dopravce. Nikdo z účastníků výpravy
se nechtěl vzdát myšlenky třídenního lyžování a
proto bylo poměrně rychle rozhodnuto, jak dál.
S těžce, ale trošku přece jen ovladatelným autobusem jsme se vydali směrem k hranicím s Itálií,
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Kolem poledne jsme s mírným zpožděním
konečně dorazili do Bovce, městečka, kde jsme
byli celou dobu ubytováni a odkud jsme vyjížděli
do dalších destinací. Prvním lyžařským střediskem,
které jsme měli pokořit, byl Kanin nacházející se
ve výšce 2300 m nad městečkem Bovec (300 m).
V noci napadlo přes 100 cm čerstvého sněhu
a sjezdovky se nepodařilo upravit, proto bylo
lyžování na Kaninu posunuto na druhý den. Po
náročné cestě to nikomu nijak zvlášť nevadilo
a celé odpoledne se neslo v duchu relaxace
v bazénu, sauně, u dobrého jídla či slovinského
vína.

Sobota 27.1.
Hned po snídani jsme vyrazili na Italskou stranu
hranice, do střediska Tarvisio. Sněhové podmínky, úprava sjezdovek, pohodlí lanovek a zejména počasí bylo naprosto bezchybné a každý
si jej vychutnal ještě více než předchozí lyžování
na Kaninu. Unaveni ale spokojení jsme se večer
vraceli do hotelu v Bovci, kde nás čekal jak jinak
než bazén, sauna a pořádná večeře. Plánované
noční sáňkování na sáňkařské dráze bohužel odpadlo kvůli nemožnosti upravit dráhu, nastoupil
však náhradní program. Větší část výpravy se
odebrala do sousedního hotelu, kde probíhala
tradiční slovinská zábava. Pilo a tančilo se dlouho
do rána a všichni se vraceli na hotel sice unavení
ale spokojení.
Neděle 28.1.

Pátek 26.1.
Sjezdovky na Kaninu se podařilo během noci
upravit a tak jsme vyrazili. Lyžování v nádherném
skalnatém prostředí v nadmořské výšce 2 300 m
stálo skutečně zato. Zejména dopoledne, kdy
jsme byli na svahu téměř sami, svítilo sluníčko a
terén na sjezdovce byl ještě dobře upravený. Po
obědě sice lidí přibylo, počasí se trošku zhoršilo
a stejně tak i terén, ale i tak jezdili všichni až do
samého konce.
Po obligátním bazénu, sauně a večeři se výprava
rozdělila dle zálib. Část se usadila v hotelovém
baru, část se odebrala na degustaci výborných
slovinských vín a část vyrazila prozkoumat místní
bary. V jednom z nich čekalo na naše účastníky
další dobrodružství. Do baru Růžový panter
vtrhla skupina místních výrostků a nevybíravým
způsobem začali napadat mladou servírku.
Naštěstí byla zrovna v baru TRW partička pod
vedením kapitána Romana Vacka, který útočníky
zneškodnil, předal slovinské policii a vysloužil si
tak obdiv a srdce krásné servírky.

j urnal

Tunis - členové VIP Clubu Inter
Cars na relaxačním pobytu

Při zpáteční cestě jsme ještě zastavili na půldenní
lyžování v rakouském středisku Arnoldstein.
Krásně upravené dálnice, relativně málo lidí a azurové počasí, to byla ta správná třešnička na dortu
celého prodlouženého víkendu. V odpoledních
hodinách jsme zcela vyčerpaní, vylyžování a vysnowboardovaní vyrazili směrem k Bratislavě.
Spokojení, odpočinutí, trošku opálení a v pořádku
jsme všichni dorazili domů. I tato výprava
nezůstala heslu VIP Clubu Inter Cars: “Užívejte si
život s námi!“ nic dlužna.
Už teď se všichni těšíme na další výpravu, která se
uskuteční na počátku května, tentokrát na africký
kontinent, konkrétně do Tunisu.

Užívejte si život s námi!

květen 2007

ve chvíli, kdy se vám dostává do
rukou nové vydání IC Journalu jsou
naši zákazníci, kteří se stali členy
VIP Clubu Inter Cars 2006 na 8 resp. 15 denním relaxačním pobytu v Tunisku-Djerbě.
Jen ve stručnosti bychom vám chtěli přiblížit, co všechny členy VIP Clubu Inter Cars
2006 čeká a co může čekat v budoucnu i Vás, pokud se také stanete členy našeho
VIP Clubu. Kromě pobytu ve 4* hotelu Sunny Club
Mariqueen s all inclusive službami (tzn. neomezená
konzumace jídla a pití) budou mít členové VIP Clubu
možnost využívat širokého sportovního, zábavního
a odpočinkového vybavení hotelu jako je např.
venkovní, krytý i dětský bazén, nedaleká pláž, tenisové
kurty, stolní tenis, volejbalové hřiště, sauna, masáže a
pochopitelně i celá řada animačních programů pro
děti i dospělé. Samozřejmostí jsou restaurace, bary
a diskotéky.
Pro ty, kteří budou chtít poznat Tunis i z jiné stránky než
jen jako relaxační dovolenková střediska je připravena
možnost vybrat si z široké nabídky fakultativních
výletů. Z těch nejzajímavějších míst vybíráme např. Guellala - městečko známé výrobou
keramiky, Er Riadh - židovská osada s jednou z nejstarších synagog na světě La Ghriba,
Houmt Souk - hlavní město ostrova, Douz - město nazývané branou do Sahary s tisíci datlových palem, Matmata - vesnice proslulá podzemními domy tzv. troglodyty, solné jezero Chott El Jerid, výlety do horských oáz Tamerza a Chebika nebo můžete zažít pravý
nefalšovaný folklórní večer s tuniskou atmosférou a mnoho dalšího.
Někteří z Vás již měli možnost zúčastnit se “výprav” pořádaných v rámci našeho
věrnostního programu VIP Club Inter Cars a tak mohou potvrdit, že vše je skutečně v
duchu našeho motta: “Užívejte si život s námi!” a že tomuto heslu nezůstáváme nic
dlužni.
Těšíme se s Vámi na shledanou při některé z dalších akcí připravovaných pro členy VIP
Clubu Inter Cars 2007. Tou nejbližší bude už v druhé polovině června “Adrenalinový
víkend na vodě”. Takže neváhejte a

“Užívejte si život s námi!”
Vážení čtenáři, zákazníci a členové VIP Clubu Inter Cars,
v tomto vydání IC Journalu naleznete jako vklad DVD
s videozáznamy, které zachycují nezapomenutelné
okamžiky a zážitky, které měli možnost prožít
členové VIP Clubu Inter Cars roků minulých.
Jednalo se o relaxační pobyt v Egyptě,
rafting ve Slovinsku a lyžování ve 3 alpských zemích. Doufáme, že tento malý
dárek potěší nejen ty, kteří se těchto akcí
zúčastnili a budou tak mít možnost si
zavzpomínat na skvělou atmosféru, ale
je určen především těm, kteří ještě stále
nedůvěřují tomu, že by takovýto věrnostní
program mohl skvěle fungovat. Přejeme vám
mnoho zážitků, ať už virtuálních u svého televizoru nebo vás rádi přivítáme jako přímého účastníka některé z příštích akcí.

květen 2007

j urnal
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PROBLÉMY S TLAKEM OLEJE
V MOTORU

FILTRON RADÍ

Filtry 4max

Jak příliš nízký, tak i příliš vysoký tlak oleje má bezprostřední vliv na zvýšené opotřebení pracujících částí motoru a někdy
může vést i k jeho zadření. Původ problémů s tlakem oleje je často spatřován ve špatném fungování olejových filtrů
umístěných v motoru. Avšak právem?

Jedním z nejdůležitějších faktorů rozhodujících o životnosti motorů je působení provozních kapalin (palivo, olej) a plynů (nasávaný vzduch).
Oleje a palivo podléhají ﬁltraci; motorem nasávaný
vzduch je zbavovaný prachu a ten, který proniká
do kabiny, je vyčištěný od pevných částic a
zároveň (ve ﬁltrech s aktivním uhlím) od toxických
sloučenin a látek obsažených v plynné podobě.
Tyto procesy mají na svědomí ﬁltry, na jejichž
bedra jsou kladeny čím dál větší požadavky.
Nezapomínejme však, že ani ten nejdokonalejší
ﬁltr nezdolá tento náročný úkol, pokud jej včas
nevyměníme za nový. Doba a způsob výměny
jsou individuální u každého vozu, a proto se
musíme řídit pokyny výrobce vozu.
V nabídce výrobků 4max najdete celou řadu vysoce kvalitních ﬁltrů: olejové, palivové, vzduchové a
kabinové (pylové), které jsou nabízeny za velmi
příznivé ceny.
Filtry 4max jsou součástky s kvalitou srovnatelnou s kvalitou originálních dílů a vlastní certiﬁkát
ve shodě s nařízením č.1400/2002 GVO (bloková
výjimka).
Uživatel automobilu nyní nemusí řešit dilema, zda
má vyměnit ﬁltr ihned nebo počkat na další servisní prohlídku. Aniž by obchodník narušil rozpočet
uživatele, může mu nabídnout sadu ﬁltrů nutných
k prohlídce. Velkou výhodou je rovněž zřetelné a
jednoznačné typové označení jednotlivých skupin
ﬁltrů.

jsou používané v originálních ekvivalentech se zachováním odpovídajících technických parametrů.
Vzduchové ﬁltry
(obj. číslo 4max začínající na 0218-02-…)
Vzduch, který je nasáván do motoru, je znečištěn
především různými prachovými, pylovými a jinými
částicemi vznášejícími se nad povrchem silnic,
přičemž největší jejich koncentrace se zpravidla
vyskytuje ve výšce kolem 0,5 m nad zemí, čili
v úrovni otvorů pro průnik vzduchu u většiny aut.
Při nesprávné ﬁltraci způsobené ucpaným (zaneseným), netěsným nebo poškozeným ﬁltrem, se
nečistoty dostanou do motoru, a tudíž následně i
do oleje. To může v první řadě způsobit poškození
zařízení, která jsou nainstalovaná v cestě vzduchu
do motoru, zařízení, jakými jsou průtokoměr vzduchu nebo turbokompresor. Prach, který se dostane do motoru, způsobuje zrychlené opotřebení
hladkých povrchů válců, pístních kroužků,
pouzder a klikového hřídele. Pokud zvážíte tato
rizika, nemá smysl dále šetřit na výměně ﬁltru,
a tím riskovat zmiňované poruchy, zvláště pak,
pokud je automobil používaný v různých, často
nepříliš příznivých silničních podmínkách.

Olejové ﬁltry
(obj. číslo 4max začínající na 0218-01-…)
Filtraci oleje, jehož čistota je absolutně nejdůležitější
faktor ovlivňující životnost motoru, zajišťují olejové ﬁltry. Motorový olej má mimo funkce mazání
v motoru i řadu jiných přídavných funkcí a zachování jeho čistoty je tak velmi důležité.
Pokud je olejový ﬁltr příliš zanesen nečistotami
nebo je motorový olej příliš hustý (např. při
extrémně nízkých teplotách), stává se ﬁltr
překážkou optimálního průtoku oleje. V těchto
případech je olej směrován přes obtokový ventil,
a tak se vyhne ﬁltrační vložce. Právě tento ventil
je součástí, která je velice důležitá v konstrukci
olejového ﬁltru, protože se otevírá v závislosti
na rozdílu existujícího tlaku v mazací soustavě
daného motoru. Nesprávné fungování zmíněného
ventilu může zapříčinit stálý průtok neﬁltrovaného
oleje do motoru! Proto je velmi důležitý správný
výběr ﬁltru pro konkrétní pohonnou jednotku,
přičemž je nepřípustné, abyste zaměnili objednací čísla pouze na základě podobných rozměrů
ﬁltrů. Vzhledem k tomu, že neexistují jednoznačné
požadavky výrobců motorů na preciznost ﬁltrace
oleje, nevyrábí se univerzální ﬁltry. Filtry 4max jsou
vyrobeny z moderních vícevrstvých ﬁltračních
materiálů odpovídajících těm materiálům, které

Palivové ﬁltry
(obj. číslo 4max začínající na 0218-03-…)
Úkolem palivových ﬁltrů je ochrana palivového
systému motoru před nečistotami, především
pak ochrana vstřikovačů (trysek), které jsou velmi
citlivé na veškeré nečistoty. Palivo v nádrži automobilu může obsahovat různé druhy sloučenin,
pylů a látek, které se do něj dostaly v cestě od
okamžiku jeho výroby, při přepravě, skladování
nebo při distribuci. Stále více pohonných jednotek
je vybaveno systémem přímého vstřiku paliva do
spalovacího prostoru. Vstřikovací tlaky jsou stále
vyšší, technická řešení, materiály a konstrukce
jsou neustále zdokonalovány a více precizní. Proto
výrobci vstřikovacích systémů kladou velmi vysoké požadavky na důkladnost ﬁltrace paliva.
V palivových systémech vysokotlakých motorů
má zásadní význam schopnost ﬁltru oddělit
vodu od nafty. Je nepřípustné, aby se v části

vysokotlakého vstřikovacího systému objevila
voda, poněvadž to může způsobit poškození
čerpadla, vstřikovačů (trysek) nebo sdružených
vstřikovacích jednotek (čerpadlo-tryska) (v závislosti na konstrukci systému). Některé palivové ﬁltry
jsou vybaveny vypouštěcí zátkou, která pomáhá
zbavit se nahromaděné vody v době provozu ﬁltru. Je možné konstatovat, že čím více pokročilým
je vstřikovací systém, tím vyšší požadavky jsou
kladeny na ﬁltry. Nesmí se tedy podceňovat
doporučované výměny této důležité součástky
motoru.

Pokles tlaku oleje pod požadované minimum (obvykle 3,5 kPa) je signalizován
rozsvícením kontrolky na palubní desce
v kabině. Při nastartování auta po otočení
klíčkem do polohy „on“ dojde k rozsvícení
kontrolky, která nás informuje, že v motoru není tlak. Po nastartování motoru tlak
oleje v motoru vzroste. Rychle rostoucí
tlak deformuje membránu čidla (obrázek 1), která po dosažení předpokládaného tlaku otevře elektrický obvod a kontrolka zhasne.

Palubní deska

Kabinové (pylové) ﬁltry
(obj. číslo 4max začínající na 7704-00-…)
Více než 90% nových automobilů je nyní vybaveno
kabinovým ﬁltrem, který čistí vzduch od nečistot,
vzduch, který přichází dovnitř vozidla. Tyto ﬁltry
jsou vyráběny ve dvou variantách – standardní
ﬁltr a ﬁltr s aktivním uhlím. Standardní ﬁltr zadržuje
veškerý prach, mikročástice a bakterie. Filtr s aktivním uhlím navíc eliminuje ze vzduchu takové
toxické sloučeniny jako je např.: oxid dusičitý, oxid
siřičitý, ozon a téměř ve 100% alergické prachové
částice a saze. Přesto mnozí zapomínají tento ﬁltr,
který ovlivňuje komfort jejich jízdy, vyměnit. Velice
často je měněn teprve tehdy, když se skla uvnitř
automobilu začnou potit a kapacita kompresoru
(dmychadla) viditelně klesá. Doporučuje se měnit
kabinový ﬁltr vždy po 15 000 ujetých km, nebo
minimálně jednou za rok. Je nutné dodržovat toto
doporučení především v automobilech, které jsou
vybaveny klimatizací, a to proto, že zanesený ﬁltr
je ideálním místem, kde vznikají bakterie a plísně.
To je příčinou vzniku nepříjemného zápachu vzduchu, který do kabiny automobilu přichází.
Schopnost důkladné separace již zmiňovaných
nečistot je závislá na kvalitě ﬁltru, tzn. z jakých
materiálů je zhotoven. Méně kvalitní ﬁltry jsou
vyrobeny z materiálů, které nejsou odolné vůči
vlhkosti, což má za následek daleko častější
výměny ﬁltru.
Pokud budete používat kabinové ﬁltry 4max,
můžeme Vás ujistit, že po dobu jejich provozu
bude vzduch uvnitř vašeho vozu svěží a bude
ﬁltrován dle nejvyšších standardů a požadavků
výrobce automobilu.

Signalizační
kontrolka
nízkého tlaku

Pokud se kontrolka nerozsvítí ani po otočení klíčkem v zapalování ani při pokusu
o nastartování motoru, je třeba zkontrolovat žárovku kontrolky, čidlo tlaku a kabel
mezi nimi.
V mnoha motorech jsou olejové filtry
umístěny tak, že umožňují odtékání oleje z filtru, pokud je motor vypnutý. Tento
případ je znázorněn na obrázku 2, kde
je filtr připevněn k motoru ve vodorovné
poloze a navíc se nachází nad úrovní hladiny oleje v olejové vaně. V těchto podmínkách se filtr a systém naplní olejem
během 5 vteřin. Do té doby bude kontrolka signalizovat nízký tlak oleje a mazání
motoru není dostatečné.

Uzemnění

Palubní deska
Signalizační
kontrolka
nízkého tlaku

Hlavní olejové
potrubí
Čidlo tlaku
oleje
Regulační
ventil

Uzemnění
Hlavní olejové
potrubí

Olejové
čerpadlo

Čidlo tlaku
oleje

Olejový
filtr

Regulační
ventil

Olejový
filtr

Blok motoru
Sací hadice

Olejové
čerpadlo

Obrázek 1. Schéma rozvodu oleje v motoru
s filtrem ve svislé poloze.

Blok motoru
Sací hadice

Problém se objeví v okamžiku, kdy kontrolka zůstane svítit. V tom případě je třeba
ihned vypnout motor a zkontrolovat stav
oleje. Pokud je hladina oleje v normě
a kontrolka stále svítí, příčina může být
následující:
poškozené čidlo oleje,
poškozený kabel mezi kontrolkou na
palubní desce a čidlem,
olejové čerpadlo není ponořeno v oleji
nebo má příliš velkou vůli, která znemožňuje efektivní čerpání oleje,
ucpaný přívod oleje z olejové vany do
čerpadla,
regulační obtokový ventil, který reguluje tlak oleje v motoru, se mohl zablokovat v otevřené poloze.

Příčina vzniku příliš vysokého tlaku oleje se zjišťuje obtížněji. Na palubní desce
totiž není kontrolka, která by signalizovala příliš vysoký tlak oleje. Prakticky jediný příznak výskytu tohoto problému je
zdeformované těleso filtru, což zjistíme
během výměny oleje. Někdy je však růst
tlaku oleje tak veliký, že se objeví únik oleje kolem těsnění, může dojít i k vytlačení
těsnění z prohlubně v plášti filtru nebo
roztěsnění zámku mezi pláštěm a krabicí
spin-on filtru. V takovém případě dochází k silnému úniku oleje a poklesu tlaku
v mazací soustavě. Pokračování v jízdě
hrozí zadřením motoru.
Při pohledu na únik a poškození jsou
uživatelé často přesvědčeni, že příčinou
poruchy je vada filtru. Jde však pouze
o důsledek nadměrného vzrůstu tlaku
oleje, který byl způsoben zablokováním
v uzavřené poloze nebo příliš pomalým otevíráním obtokového (regulačního) ventilu, který odvádí přebytek oleje
vháněného čerpadlem do olejové vany.
Pokud k poruše obtokového ventilu
dojde v okamžiku, kdy je filtr zanesen
velkým množstvím nečistot (např. kvůli
dlouhodobému překročení doporučené
doby jeho používání), rozdíl tlaků před
a za filtrem může být tak veliký, že dojde
ke zhroucení (kolapsu) vnitřního pláště
a poškození filtrační přepážky. Dochází
pak k nebezpečí, že vnitřní, relativně malé
součásti filtru nebo kousky poškozené
filtrační přepážky mohou být strženy
proudem oleje a po vniknutí do mazacího
systému mohou omezit průtok oleje a tím
pádem i efektivitu mazání a chlazení pracujících částí motoru.

Obrázek 2. Schéma rozvodu oleje v motoru
s filtrem ve vodorovné poloze.

Filtry vyvinuté zvláště pro práci v této
poloze jsou vybaveny vnitřním protivratným ventilem. Při vypnutém motoru
brání tento ventil vytékání oleje z filtru
a tím značně zkracuje dobu práce motoru při nízkém tlaku oleje během spouštění. Výběr správného typu filtru je tedy
důležitý nejen vzhledem k velikosti závitu, ale také vzhledem k vestavěným ventilům a jejich parametrům. Z tohoto hlediska doporučujeme prohlídku aktuálních
katalogů renomovaných výrobců filtrů.

Obrázek 3. Poškozený vnitřní plášť
v důsledku zhroucení.
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Společnost InterCars s.r.o. se rozhodla uspořádat ligové závody v automobilovém simulátoru Live for
Speed ve spolupráci s ﬁrmou ACTUAL LINUX, s.r.o.,
která je v ČR jejím oﬁciálním distributorem, provozovatelem několika Live for Speed serverů a pořadatelem
mnoha závodů a lig.
Proč zrovna virtuální automobilový simulátor?
Doba pokročila, výkony domácích počítačů stále narůstají
a zvládají stále náročnější věci. Jednou z nich, která klade
velké nároky na výkon počítače, je simulace reálných věcí.
Simulovat takový sportovní automobil není jen tak, pokud
se chcete co nejvíce přiblížit realitě. Nejde jen o to zobrazit
na monitoru výhled z kabiny vozu, ale především simulovat události a vlivy, které působí na automobil během
skutečných závodů, počínaje výpočty chování podvozku, přenášení váhy vozu během akcelerace, brzdění či
zatáčení, až po takové detaily, jako je ztráta přítlaku na
přední nápravě, pokud jedete blízko za jiným vozem a
dostanete se do jeho vzduchového pytle. Tento simulátor
totiž počítá i aerodynamické působení sil, takže je možné
se nechat “roztáhnout” v závěsu za jiným vozem, dosáhnout tak vyšší rychlosti a ve vhodné chvíli toho využít k
předjetí soupeře. Zatím nejblíže reálnému chování vozu
je právě simulátor Live for Speed, kde se kompletní
fyzikální model každého vozu počítá stokrát za vteřinu.
Samozřejmě je možné si ladit svůj závodní vůz jako na
reálném autě, včetně nastavování tlumičů, tvrdosti pružin,
příčných tlumičů, výšky náprav, stupňů převodovky, nastavení parametrů u samosvorného diferenciálu, či stupeň
tuhosti u viskozního diferenciálu. Takto se dá ladit na voze
obrovské množství parametrů. Důležité na tom je, že na
rozdíl od mnoha jiných simulátorů to zde není jen estetický
doplněk, ale skutečně je vše zahrnuto do výpočtů, takže
někdy na ligové závody ladí teamy několik dní i týdnů nastavení vozů na konkrétní kombinaci auto/trať.
Tím se dostáváme k tomu nejdůležitějšímu, proč bylo rozhodnuto uspořádat Inter Cars ligu právě v Live for Speed.
Tento simulátor je zaměřen především na soupeření
závodníků a závodních teamů po internetu. Jsou v něm v
České republice pořádány jak jednotlivé závody, tak celé
ligové sezóny. Funguje v nich skutečný sponzoring, jako v

reálných závodech. Dalo by se s nadsázkou říct, že od skutečných závodů
je dělí jen vůně benzínu. Vyhlašování
vítězů probíhá při skutečných závodních dnech na Autodromu v Mostě,
s hosteskami, poháry, šampaňským
a vším, co k tomu patří. Jedním
z důležitých členů Live for Speed
komunity je totiž i pan Robert Kotlaba, zástupce sportovního ředitele
společnosti AUTODROM MOST a.s., držitel licencí sportovního komisaře a ředitele závodů
od FIA a FIM, dále Dan Michl, loňský
vícemistr Evropy závodů do vrchu,
Dušan Matouš, tiskový mluvčí
společnosti AUTODROM MOST
a.s. a ČESKÁ POJIŠŤOVNA Škoda
Octavia cup a další lidé ze skutečného
automobilového sportovního světa. Live
for Speed prostě nelze snadno zařadit do
kategorie hry, jedná se o skutečný simulátor.
O tom svědčí i vybavení některých hráčů,
jako kokpity s volanty a plnou výbavou
včetně plné skupiny pedálů, řadící páky,
rozhlížení pomocí otáčení hlavy (ano, i takové věci Live for Speed umožňuje), 3D
prostorových brýlí a dalších doplňků.
Samotná ligová sezóna sestává z několika
samostatných závodů. Každý závod se dělí
na několik divizí, pričemž každá divize jede
na samostatném serveru. V každé divizi
jede 20 vozů. Rozdělení do divizí probíhá na
základě času hotlapů na dané kombinaci
auto/trať, což v Live for Speed znamená
čisté kolo, zajeté bez výletu mimo trať, zkracování trati, nebo kontaktu s bariérami na
trati (pneumatiky, svodidla...). V každém
z jednotlivých závodů jsou závodníci bodováni podle pořadí v cíli a divizi, ve které
jedou. Konečné pořadí celé ligové sezóny
vzniká po sečtení všech bodů a případném
odečtení bodových penalizací za kladně
řešené protesty vznesené na daného jezdce.

Pokud jste se rozhodli také se zúčastnit, případně
vyhrát některou z hodnotných cen, stačí sledovat dění na stránkách www.intercars.cz (ﬁremní
stánky společnosti Inter Cars), www.actual.cz
(stránky pořadatele ligy a poskytovatele serverů) a
www.czechlfs.net (stránky Live for Speed komunity).

Od června budete mít možnost zúčastnit
se Inter Cars Cupu 2007 a soutěžit o skvělé
výhry.

Hlavními cenami jsou:
1. místo - Poznávací zájezd do Číny
2. místo - Relaxační pobyt v Maroku
3. místo - Lyžování v Alpách
Pro bližší informace sledujte výše uvedené internetové stránky.

Výsledky hospodaření Inter Cars Group za rok 2006
Na stránkách našeho časopisu vás pravidelně
informujeme o průběžných výsledcích a projektech naší společnosti na českém a slovenském trhu. Nicméně naše aktivity na českém
a slovenském trhu jsou jen malým střípkem
v mozaice činností celé skupiny Inter Cars, která
v současné době zaujímá dominantní postavení
na trzích střední a východní Evropy a patří mezi
největší evropské aftermarketové společnosti
vůbec. Pojďme se tedy nyní podívat, jak dopadl
rok 2006 z pohledu celé skupiny Inter Cars a jejich jednotlivých segmentů.
Začneme malou rekapitulací společností, které
spadají pod pojem Inter Cars Group. Distribucí
náhradních dílů na osobní a nákladní vozy se zabývají společnosti Inter Cars S.A. (IC PL, 1990),
Inter Cars Ukraina (IC UA, 2000), Inter Cars
Česká republika (IC CZ , 2004), Inter Cars Slovenská republika (IC SK, 2005), Inter Cars Litva
(IC LI, 2006) a nově založená společnosti Inter
Cars Rusko (IC RU, 2006).
Výrobou a distribucí návěsů se zabývá
společnost Feber, která je ve 100% vlastnictví
Inter Cars S.A. Stejně je tomu v případě dvou
továren na repasování náhradních dílů (startérů,
alternátorů, brzdových třmenů a dílů řízení) vystupujících pod jménem Eltek. Inter Cars tak není
pouze distributorem náhradních dílů, ale také
jejich výrobcem a výrobcem celků v podobě
návěsů.
Pozice Inter Cars Group na mezinárodním poli
posilovala i v roce 2006 a její dominantní role
v regionu střední a východní Evropy se nadále
upevňovala. V roce 2006 se podařilo dosáhnout
konsolidovaného růstu obratu 39% v porovnání
s rokem 2005, což je v procentuálním vyjádření
jistě zajímavé číslo, nicméně v absolutní hodnotě
ještě zajímavější. Nárůst obratu Inter Cars Group
v roce 2006 činil totiž více než 2 mld CZK. Celkový obrat skupiny se tak přehoupl přes úctyhodných 7,5 mld CZK, což je zhruba 5ti násobek
obratu největších mezinárodních skupin, které
sídlí v České republice a které znáte z působení
na českém a slovenském trhu.

Obrat v CZK

2004

2005

2006

Inter Cars Group

4 518 800 000

5 319 600 000

7 433 300 000



CZ Competitor Group 1*

1 520 000 000

1 630 000 000

1 770 000 000



CZ Competitor Group 2*

660 000 000

950 000 000

1 200 000 000



těchto společností bylo zdvojnásobení počtu
poboček na současných 14, intenzivní růst
již existujících poboček a převzetí distribuční
sítě TRW. Druhou nejdynamičtější dceřinnou
společností byla společnost Feber s nárůstem o
190 mio CZK (150%). Počet 500 ks vyrobených
a prodaných návěsů hovoří sám za sebe.

první ovoce. Netřeba zmiňovat, že plány naší
společnosti na roky následující jsou neméně ambiciózní a investice do rozšiřování našeho pole
působnosti a posilování naší pozice na evropském trhu budou i nadále pokračovat.

Investiční záměry, Inter Cars Group se tedy
vydařily a investice realizované v letech 2004
a 2005 přinesly v roce 2006 své

Jedním z hlavních činitelů nárůstu obratu bylo
zvýšení počtu poboček z 75 na konci roku 2005
na celkových 102 na konci roku 2006, které
probíhalo ve všech výše uvedených zemích.
Nezanedbatelný byl také nárůst obratu dceřinných společností, který činil 103%. Největší
podíl na tomto nárůstu měly společnosti Inter
Cars Česká a Slovenská republika s nárůstem
o 350 mio CZK (310%). Hlavním motorem růstu
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Představení zákazníka

Autoservis SEJK

NEŽ SE PŘIHLÁSÍ LÉTO ...
prováděnou montáž konzultuji a doporučuji
kvalitní zboží. Tento druh zboží jsem také ve
vaší nabídce nalezl za velmi dobrou cenovou
nabídku.

Váš servis se specializuje na konkrétní servisní
opravy, nebo provádí kompletní servis?
V našem servisu se nezaměřujeme na konkrétní
druh opravy, ale provádíme kompletní servis a
ani na jednotlivé značky vozů nejsme zaměřeni.
Předpokládám, že plánujete rozvoj Vaší ﬁrmy,
jaké budou další kroky?
Vzhledem k zvýšení počtu zákazníků, nám kapacita dosavadního servisu již přestala vyhovovat a tak jsme se rozhodli postavit zbrusu nový
servis na vyhovujícím místě.

Na začátku března jsme požádali pana
Sejka o krátký rozhovor do našeho ﬁremního časopisu IC Jurnal. Rozhovor se odehrával v příjemném prostředí ﬁrmy, s velmi
příjemnými lidmi.
Pan Sejk se již v minulosti živil jako vedoucí
servisu v plemenářském podniku, kde jejich
hlavním vozovým parkem byly vozy LKW a
zemědělské stroje. Už v těchto počátcích pan
Sejk začal s opravami vozů pro bližší okruh
přátel, a to v malé domácí dílně. Od roku 1988
se stal jedním z prvních podnikatelů v okolí
města Tábor. Další milník se objevil v roce
1995, a to zvětšením dílny, ve které působí do
dnešního dne. Vybavení dílny momentálně činí
dvě heverová stání, rovnací stolice a jedna diagnostika. Toto vybavení se samozřejmě nenakoupilo ihned, muselo se i improvizovat, ale postupnou prací a investováním do vybavení dílny se
dopracovali k těmto nezbytným pomocníkům.
V momentální situaci jsou schopni uspokojit
kompletním opravárenským servisem.

Jako momentálně čerstvého zákazníka, který
začal s IC Česká republika spolupracovat, bych
se rád zeptal. Co bylo impulzem o navázání spolupráce z IC?
Firmu IC jsem začal registrovat v průběhu
loňského roku, a to jako inzerenta v odborném
časopisu AutoEXPERT. Už v této době jsem začal uvažovat o spolupráci, ale k velké vytíženosti
jsem se nedostal k oslovení Vaší společnosti.
Pak se shodou okolností u mě objevila obchodní
zástupkyně pí.Kubíčková a velice se mi její nabídka a korektní přístup k mé osobě líbil. A toto
byl velmi velký impuls k začátku rozvíjení spolupráce, která jak doufám bude i nadále, a to ke
spokojenosti všech zúčastněných stran.

... objednejte
si Shell Helix

Zaslechl jsem slovo, že jsme se rozhodli?
Znamená to, že ﬁrmu řídíte ještě s nějakým
společníkem?
Ano, rozhodli jsme se. Můj syn studuje vyšší
odbornou školu se zaměřením na autodiagnostiku a tudíž je zřejmé, kdo bude hlavní postavou
v budoucnosti nového servisu. Stávající dílna
bude v budoucnu sloužit jen jako“ rychloservis“.
Co Váš syn? Je také přesvědčen o výhodné
spolupráci s IC Česká republika?
Ano i on si myslí, že by spolupráce s IC mohla
být pro další působení servisu výhodou. Přeci
jen jsme ještě na začátku. Naše spolupráce se
vyvíjí velice dobře a my doufáme, že tento trend
se bude ubírat stále tímto směrem.
Děkuji Vám za velmi příjemný rozhovor.

IC začalo pro své zákazníky zajišťovat odborná
školení. Jak tento krok vnímáte, využil jste ho,
nebo jej v budoucnu míníte využít.
O tomto kroku jsem se dozvěděl při jedné
z návštěv pí. Kubíčkové. Bohužel jsem tuto nabídku prozatím nevyužil, ale samozřejmě tento
krok velice vítám a jistě ho využiji. Jelikož jsem
zastáncem toho, že člověk se má stále co učit a
odbornost je v naší branži tou nejlepší reklamou.
Vzhledem k velké konkurenci jsem vsadil právě
na odbornost a vysokou kvalitu zaměstnanců.

Objednejte si motorové oleje Shell Helix (Ultra, Diesel Ultra,
Ultra VX, Plus, Diesel Plus, Premium nebo Ultec) a získejte mikinu
Shell Helix a klíčenky Ferrari.
Objednáním 55 litrů získáte jeden Shell dárek (jedna mikina + čtrnáct klíčenek), při objednání 209 litrů získáte čtyři dárky. Akce probíhá
od 16. 4. do 29. 5. 2007 nebo do vyčerpání zásob.

Ze sortimentu IC preferujete vybranou značku
a nebo se řídíte kvalitou, případně přáním zákazníka?
Mou prioritou je, jak jsem již v předchozí otázce
zmínil, kvalita, ale zákazník je pro mne hlavním
určovatelem druhu zboží. Tuto možnost mi právě
spolupráce s IC dává, a to svou šíří nabídky.
Musím ale poznamenat, že se všemi zákazníky

www.shell.cz
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IC Family - kam odcházejí děti z dětského domova?

IC Kalendář - prodejní akce Inter Cars pro rok 2007

Dětské domovy se starají zpravidla o děti od tří do osmnácti let, případně do doby,
než dokončí přípravu na povolání. Tehdy by měly být podle zákona schopny postavit
se na vlastní nohy a zvládat samostatný život. Často není jejich odchod tak jednoduchý a bezproblémový, jak se to jeví naší legislativě. Požádali jsme paní Olgu
Lysou, ředitelku dětského domova ve Strážnici, nad kterým máme patronát, aby nám
celou problematiku přiblížila.

Podpora prodeje prostřednictvím prodejních
kampaní je jednou z nedílných součástí prodejní politiky většiny distribučních společností. Nejinak je tomu i u nás, společnosti Inter Cars. Tento
rok jsme pro Vás, naše zákazníky, připravili velice
zajímavý program akcí nazvaný IC Kalendář.

“Starší děti si už kolem šestnáctého roku začínají
uvědomovat existenční otázky, které nejsou
schopny samy řešit. Často vyrůstají v dětském
domově od útlého dětství, v podstatě běžný
rodinný život nepoznaly a z toho důvodu mají
obavy, zda si samy poradí v různých životních
situacích. Dětský domov je sice vybavuje určitými
vědomostmi a dovednostmi, které uplatňují
v běžném životě - v moderní terminologii se
uvádí, že jsou dětem posilovány „klíčové kompetence“, ale tato hra se slovíčky v podstatě nemění
nic na tom, že nejvíce se pro život každé dítě naučí
nápodobou chování a určitým odpozorováním
reakcí a situačních postupů svých vzorů – což
jsou většinou jeho rodiče. Přestože se dětský
domov snaží o určitou formu simulace rodinného
života, nikdy nemůže plně nahradit dítěti život ve
vlastní rodině.
Za dobu mé dlouholeté praxe opouštěly
náš dětský domov desítky dětí, ne všem se,
bohužel, životní start povedl. Nepříliš dobrý
osud čekal většinou na děti, které se vrátily do
svých původních nefunkčních rodin a tam se
přizpůsobily jejich životnímu stylu. Zpravidla šlo o
rodiny sociálně slabé, žijící na okraji společnosti.
Nezaměstnanost, alkohol, kriminalita – to je základní výčet toho, co začalo působit na mladého
člověka, sotva se postavil na vlastní nohy.
Trochu lépe dopadli ti, kteří se oprostili od minulosti a nenavázali na život své původní rodiny.
Mladí lidé, kteří odešli bydlet do svobodáren či
podnájmů, našli si zaměstnání a začali se prát se
životem. Hodně záleželo na tom, s jakými lidmi se
seznámili, jaké si našli přátele. Některé samota a
nezkušenost přivedla do společnosti podivných
existencí a falešných kamarádů, kteří je pomalu
táhli ke společenskému dnu.
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Nejlépe se uplatnili naši svěřenci, kteří si ještě za
dobu působení v dětském domově našli vhodné
partnery a jejich rodiny je přijaly za své. Tyto děti
se ve většině případů dokázaly s novou rodinou
ztotožnit a my máme dosud možnost sledovat,
jak dobře zvládají svoji roli partnera, rodiče a platného člena společnosti. Občas se nám přijedou
pochlubit se svými dětmi, životními úspěchy, ale
také si přijdou pro radu nebo si zavzpomínat.
Často se stává, že odcházející děti nechtějí opustit
město ve kterém vyrůstaly, kde mají přátele a
určité zázemí. Lidé, kteří je vychovávali v dětském
domově jsou pro ně mnohdy jediní, kterým důvěřují
a nemají zábrany je požádat o radu a pomoc. Tuto
jistotu s odchodem do neznámého prostředí
ztrácejí. Bojí se opuštěnosti, toho jak všechno zv-

Také proto se snažíme vymyslet jiné varianty, jak
dětem v nelehkých začátcích pomoci. Ideální by
bylo získat malý sociální byt přímo ve městě, kde
by naši „dospěláci“, mohli začít žít samostatně - a
navíc by měli jistotu, že jim jsou na blízku lidé, ke
kterým mají důvěru, připraveni jim pomáhat do té
doby, než budou moci samostatně zvládat problémy běžného života.“
Na základě těchto informací a zároveň i vzhledem
k tomu, že společnost Inter Cars převzala nad tímto dětským domovem v rámci projektu “IC Family”
patronát, jsme připravili projekt, který jsme nazvali
“Domůvek na půli cesty”. Cílem tohoto projektu
je získat ﬁnanční prostředky na pořízení resp. v
počáteční fázi na dlouhodobý pronájem malého
bytu přímo ve Strážnici. První “vlaštovkou”, která
podpořila tento projekt byla v dubnu akce na
sortiment brzd v rámci dlouhodobé produktové
kampaně IC Kalendář 2007. Ve stručnosti se
jednalo o to, že z každého nákupu jakékoliv sady
brzdových komponentů uskutečněného v termínu
od 1. dubna do 30. dubna 2007 jste kromě toho,
že jste získali 10% ﬁnanční bonus a zlatou známku pro Vaši cestu do Číny, automaticky přispěli
1,- Kč na projekt “Domůvek na půli cesty”.

A co tento název skrývá? Jako správný kalendář,
i náš kalendář tvoří jednotlivé měsíce. Pro každý
tento jednotlivý měsíc jsme připravili 1 prodejní akci zaměřenou na konkrétní produktovou
skupinu. V současné chvíli máme za sebou
3 měsíce trvání těchto kampaní a lze konstatovat, že 3 velmi úspěšné měsíce. Nyní tedy chronologicky pokračujeme dalšími třemi měsíci a to
květnem, červnem a červencem a dostáváme
se tak do pomyslné poloviny IC Kalendáře
ve kterém je pro celý rok připraveno celkem
11 prodejních akcí zaměřených na produktové kategorie zboží.
Následující 3 měsíce budou u Inter Cars ve znamení prodejních akcí na produktové kategorie:
Květen = Svíčky

Červenec = Výfuky

Podmínky akcí
A jaké jsou podmínky těchto akcí? Je to velmi
jednoduché. Stačí v daném měsíci u společnosti
Inter Cars nakoupit zboží z produktové kategorie, které je příslušný měsíc věnován, v určité
stanovené hodnotě a my Vám vrátíme 10%
nakoupené hodnoty. Jak přesně vše funguje si
ukážeme na následujícím příkladu.
Příklad:
V květnu, který je zaměřený na produktovou
skupinu „Svíčky“, bude vypsaná obratová
částka pro splnění akce např. 10 000 korun.
Pokud tuto částku překročíte a nakoupíte u
nás svíčky v hodnotě například 20 000 korun,
bude vám z naší strany vráceno 10% z celkové
realizované hodnoty nákupu, v tomto případě
tedy 2 000 korun. Pokud nakoupíte například za
60 000 korun, bude vám vráceno 6 000 korun a
tak dále.

Speciální bonus
Kromě toho jsme pro Vás připravili navíc
speciální bonus, který doprovází celý rok náš IC
Kalendář. Tímto bonusem je poukaz na 9-denní
exkluzivní zájezd do exotické Číny, který se
uskuteční v červnu 2008. Pokud se Vám podaří
splnit podmínku akce (vypsaná obratová částka)
pro daný měsíc, získáte zlatou známku.

Tu lze nalepit přímo na náš IC Kalendář, který
naleznete uprostřed tohoto čísla IC Journalu
nebo do toho, který už máte se známkami
z předchozích akcí. V případě, že nasbíráte za
tento rok 8 zlatých známek (tzn. splníte podmínku akce alespoň v 8 z 11 případů), je výše
uvedený 9-denní exkluzivní zájezd do Číny váš!
Pozn.: Akce se nevztahuje na zákazníky, kteří
mají na tyto produkty uzavřeny speciální podmínky. Na sortiment v jednotlivých akcích se
nevztahuje akce Den Inter Cars.
Nakupujte u nás a získejte 10% ﬁnanční bonus a exkluzivní zájezd do Číny !

Děkujeme a věříme, že stejně úspěšné budou i
následující připravované akce na podporu tohoto
a dalších projektů.
ládnou v zaměstnání i v domácnosti. Mají obavy,
zda vystačí s počáteční malou mzdou a jestli neopomenou zařídit spoustu důležitých věcí. I proto
by někteří z nich rádi z počátku zůstali v blízkosti
ochranné náruče dětského domova. O to složitější
je pomoci jim najít zaměstnání a bydlení. V malém
městě je nedostatek pracovních příležitostí a
možnost bydlení je v podstatě mizivá.

IC Family
Duben -

-

podpořte
správný projekt

Brzdy

10% bonus

Červen = Oleje a Filtry (olejové, palivové,
kabinové, vzduchové)

+

při nákupu za

25 000 Kč
Prodejní tip Škoda:

V okresním městě sice nabízí své služby „Dům na
půli cesty“ (v podstatě chráněné bydlení pro mladé
lidi opouštějící školská zařízení ústavní péče),
ale jeho návštěva nepřesvědčila nikoho z našich
větších dětí o tom, že by tu někdo rád zahájil svou
samostatnost. Malý pokojík pro dva až tři lidi a
společná koupelna s kuchyní nezajišťují soukromí
ani pocit vlastního domova. Navíc - délka pobytu
v tomto zařízení je omezena na jeden rok. Děti
tuto možnost berou jako krajní řešení, ale jejich
představy zcela jistě nesplňuje ani v nejmenším.
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Brzd. destičky přední FOMAR
Felicia
RL420481
Octavia (1.4 - 2.0, 08/00-) RL687781

285,645,-

Termín: 1.4.2007-30.4.2007

Projekt “Domůvek na půli cesty”
Děti, které opouštějí dětský domov ve svých 18ti letech, popřípadě po ukončení vzdělávání jsou ve většině
případů sociálně nevyzrálé, nejisté samy sebou. Navíc nastupují do svých prvních zaměstnání o nichž
nemají v podstatě žádnou reálnou představu. Svůj nový život začínají se strachem z budoucnosti. Většinu
běžných životních dovedností a znalostí postupně získávají v domově, ale přesto je samostatný život pořádně
zaskočí.
Proto vznikl nápad a projekt jak dětem, které potřebují pomoc, zůstat na blízku, být jim oporou i rádcem, než najdou
pevný směr svého života a tím je “Domůvek na půli cesty”.
Cílem tohoto projektu je získat malý byt ve Strážnici (městečku, kde se nachází dětský domov, který je pod patronátem
společnosti Inter Cars) pro děti, které nemají kam jít a ty by tímto měly jistotu známého prostředí a blízkost “svých” lidí,
připravených podat pomocnou ruku v situacích, se kterými si zatím neumějí samy poradit. Odpoutání od dosavadních jistot
by pro děti dostalo ráz postupného a přirozeného vývoje života, jak se děje v běžných rodinách.

Jak můžete tento projekt podpořit?

Stačí pouze v termínu od 1. 4. - 30. 4. 2007 koupit jakoukoliv sadu brzdových
komponentů, a tím přispějete 1,- Kč na projekt “Domůvek na půli cesty”. Celá
finanční částka získaná z této akce je určena na pronájem zmiňovaného bytu.
Brno, Šmahova 111, Tel.: 545 421 601, Fax: 545 421 600, brno@intercars.cz - České Budějovice, Okružní 7, Tel.: 387 222 393,
Fax: 387 420 294, ceske.budejovice@intercars.cz - Hradec Králové, Na Rybárně 1700, Tel.: 495 220 419, Fax: 495 510 702,
hradec.kralove@intercars.cz - Olomouc, U Cukrovaru 13, Tel.: 585 150 355, Fax: 585 313 456, olomouc@intercars.cz - Ostrava,
Vratimovská 659, Tel.: 596 237 386, Fax: 596 237 334, ostrava@intercars.cz - Plzeň, Majerova 7, Tel.: 377 449 153, Fax: 377 447 178,
plzen@intercars.cz - Praha I, Za Mototechnou 1375/7, Tel.: 251 616 779, Fax: 251 618 265, praha@intercars.cz - Praha II, Vídeňská 452,
Tel.: 244 400 005, Fax: 244 400 190, praha.vestec@intercars.cz - Zlín, Tř. T. Bati 533/1, Tel.: 577 616 500, Fax: 577 616 509,
zlin@intercars.cz
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IC Kalendár 2007
Máj -

Sviečky

10% bonus

Jún -

Oleje a Filtre

10% bonus

+

pri nákupe za

Júl -

10% bonus

+

pri nákupe za

12 000 Sk

15 000 Sk

Predajný tip Škoda:
49,69,160,255,-

Termín: 1.5.2007-31.5.2007

+

pri nákupe za

20 000 Sk

Zapaľovacia sviečka Bosch Super
Favorit
0242 229 568
Zapaľovacia sviečka NGK
Felicia 1.3
BCPR5ES 6130
Žeraviaca sviečka
Felicia 1.9D
11 721 003
Octavia 1.9TDI
11 721 659

Výfuky

Predajný tip Škoda:
Motorový olej VAT 4+1l 10W-40 VAT 12-4+1

(10W-40, API SL/CF, ACEA A3/B4, MB 229.1, VW 500.00/505.00, BMW List “Special Oil”)

Olejový ﬁlter 4max
Felicia 1.3
Olejový ﬁlter Filtron
Octavia 1.9TDI

0218-01-0280P
OE 640/1

699,84,129,-

Termín: 1.6.2007-30.6.2007

Predajný tip Škoda:
Zadný tlmič výfuku Tyll
Felicia 1.3
Zadný tlmič výfuku Bosal
Octavia 1.9TDI

TYLL00007
BOS282-985

915,6 370,-

Termín: 1.7.2007-31.7.2007

* podmienkou splnenia akcie je nákup v skupine ﬁltre a v skupine oleje minimálne za 20 000,- , pričom
do hodnoty sa započítajú max 4l oleja na každý zakúpený ﬁlter.

Obratové úrovne predajných akcií sú uvedené v Sk bez DPH.
V prípade dosiahnutia tejto obratovej úrovne vo vyznačenom
termíne akcie získate ﬁnančný bonus vo výške 10% z čiastky nakúpeného tovaru v danej produktovej kategórii a zároveň zlatú
známku za daný mesiac. Za každý mesiac môžete získať maximálne 1 zlatú známku. Ak nazbierate 8 týchto známok, získate
9-denný exkluzívny zájazd do Číny. Akcia sa nevzťahuje na
zákazníkov, ktorí majú na tieto produkty dohodnuté špeciálne
podmienky. Na tieto akcie sa nevzťahuje Deň Inter Cars. Viac
informácií, podmienky a popis akcií IC Kalendár nájdete na
strane 17 tohto vydania IC Journalu. Pri predajných tipoch
Škoda sú uvedené maloobchodné ceny v Sk bez DPH.

Predajný tip

Letné pneumatiky

Letné pneumatiky a disky - ponuka

v našej ponuke
Zo skvelej ponuky vyberáme:

LETNÉ PNEUMATIKY
– NAŠA KOMPLETNÁ PONUKA:

1. Najnižšie ceny na českom
a slovenskom trhu.

Ako pohľad von napovedá, zimná sezóna je
už nenávratne preč a je nutné sa pripraviť na
nasledujúce mesiace. Počas uplynulých mesiacov
sa spoločnosť Inter Cars predstavila nielen ako
dodávateľ náhradných dielov, ale do povedomia
zákazníkov sa dostala tiež ako dodávateľ širokého
sortimentu pneumatík za veľmi priaznivé ceny.
V zimnej sezóne mali zákazníci možnosť vybrať
si zo 14 rôznych značiek pneumatík popredných
svetových výrobcov. Ako novinku pre letnú sezónu
2007 sme zaradili do nášho sortimentu značku
FALKEN. Tento japonský výrobca sa prezentuje

veľmi zaujímavými dezénmi a vysokou kvalitou.
V našich skladoch vo Varšave a Katoviciach je
teraz uskladnených cca 100 000 Ks letných pneumatík, ktoré sú každodenne doplňované priamo
zo skladu jednotlivých výrobcov.
Spolu so zaujímavými cenami pneumatík sme
pre našich zákazníkov pripravili na letnú sezónu
rozšírenie ponuky hliníkových diskov. Teraz
môžete v našej ponuke nájsť širokú ponuku diskov od výrobcov RIAL, ALUTEC, AUTEC, ENZO,
O-Z a ďalších.

Objednávacie číslo

Rozmer

Značka

Proﬁl

LI/SI*

Cena

195/65R15 LOBR 91T B250

195/65 R15

Bridgestone

B250

91T

1 789,-

195/65R15 LOC 91T CEC3

195/65 R15

Continental

EcoContact 3

91T

1 797,-

195/65R15 LOGO 91T DUR

195/65 R15

Goodyear

Duragrip

91T

1 909,-

165/70R13 LOB 79T BRIL

165/70 R13

Barum

Brillantis

79T

914,-

165/70R13 LOKL 79T VIA

165/70 R13

Kléber

Viaxer

79T

956,-

165/70R13 LOFR 79T MUL

165/70 R13

Firestone

Multihawk

79T

1 073,-

165/70R14 LOB 81T BRIL

165/70 R13

Barum

Brillantis

81T

1 134,-

165/70R14 LOKL 81T DHP2

165/70 R13

Kléber

Dynaxer HP2

81T

1 142,-

Uvedené ceny sú veľkoobchodné v Sk bez DPH. *LI – index nosnosti, SI – index rýchlosti.

Ponúkame vám letné pneumatiky nasledujúcich výrobcov:
2. Žiadne objednávacie limity.
3. Rýchla logistika a dodávka
behom niekoľkých hodín
zadarmo – každá pobočka je vybavená skladom najbežnejších
proﬁlov, ktoré sú dostupné
okamžite. Ostatné používané
proﬁly, ktoré sú k dispozícii na
našich centrálnych skladoch, sú
k dispozícii do 24 hodín.

Bravuris

Bravuris 2

Brilantis

B 250

B 381

Protenza RE050 A

Protenza RE720

EcoContact EP

Premium Contact

Sport Contact 3

SP 103E

SP 30

SP Sport 01

SP Sport 200(e)

FK-07E

FK-451

SN-807

F590FS

Firehawk SZ80

Multihawk

Carat Exelero

Carat Progresso

Eco Control

Eagle F1 asym.

Excellence

Vector 5+

GT3

Dynaxer DR

Hydraxer

Viaxer A5

Energy E3A

Exalto PE2

Pilotsport

4. K pneumatikám ponúkame
širokú paletu oceľových a hliníkových diskov, vyvažovacích
závaží, dielenského náradia
a servisných zariadení.
5. Za obrat v pneumatikách sa
pripočítavajú štandardné VIP
body, vďaka ktorým sa môžete
stať členom VIP Clubu Inter Cars
a ísť s nami do exotickej Číny
alebo na relaxačnú dovolenku
do Maroka a získať celý rad
ďalších bonusov a výhod.

ZE-512

6. Obratom zrealizovaným v pneumatikách môžete jednoducho
splniť obratový limit pre priradenie do vyššej skupiny zliav,
a získať tak lepšie ceny na
kompletný sortiment z ponuky
Inter Cars.
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• Zavěšení motoru a převodovky
• Vačkové hřídele a sady na opravy

• horní uložení a sady prachovek
• Díly řízení a podvozku

• Napínací kladky, díly řemenového • Vodní pumpy
převodu, sady

• Ložiska kol a náboje

TRW - Original equipment. Connected techlonogy

Tlmiče pruženia TRW – rok potom
Presne pred rokom uviedla spoločnosť Inter Cars
na český a slovenský aftermarket horúcu novinku
na poli tlmičov pruženia – tlmiče jedného z populárnych výrobcov automobilových dielov ﬁrmy
TRW. Za uplynulé obdobie môžeme skonštatovať,
že si tlmiče TRW viedli rovnako úspešne ako
ostatný sortiment TRW, ktorý nás o svojej nespornej kvalite presvedčuje už dlhé roky. Stačí
iba spomenúť brzdové diely a každý vie, že sa
nejedná o klamné reči. Úspech tlmičov TRW sa
dostavil nielen v segmente vozidiel Škoda, kde
sú produkty TRW tradične silné ale aj v segmente
západných a ázijských automobilov.
Firma Inter Cars, ktorá je oﬁciálnym distribútorom
dielov TRW v Českej a Slovenskej republike
samozrejme ani po roku nezaspala na vavrínoch.
Práve naopak, pripravila pre svojich terajších aj
budúcich obchodných partnerov nové, veľmi
príjemné prekvapenie, týkajúce sa práve tlmičov
pruženia.
S platnosťou od 1. mája uvádza spoločnosť Inter
Cars do platnosti cenník tlmičov TRW. Nová kalkulácia zvýrazňuje pozíciu tlmičov TRW na českom
a slovenskom aftermarkete ako najlacnejšiu alternatívu na poli značkových prémiových tlmičov,
a to spoločne s výrobcami Sachs a Kayaba. Teraz
sa pozrime na tento cenník bližšie – k tomu nám
poslúži porovnávacia tabuľka na tejto strane.

Začneme najdôležitejším segmentom na domácom trhu a to sú samozrejme automobily Škoda.
V prípade starších typov automobilov Škoda
sa cenová hladina pohybuje 6 až 15 percent
pod úrovňou značiek Sachs a Kayaba od
konkurenčných distribútorov. Pri porovnávaní
tlmičov pre novšie automobily Škoda ako je Octavia a Superb vychádzajú tlmiče TRW ešte lepšie
– tak napríklad zadný plynový tlmič TRW (objednávacie číslo JGT218) je o celých 28% lacnejší
ako tlmič Sachs alebo Kayaba.
A teraz sa dostávame k sortimentu pre západné
vozidlá, kde zisťujeme, že ceny tlmičov pruženia
TRW od ﬁrmy Inter Cars nemajú v prémiovom
segmente žiadnu konkurenciu. Pozrime sa na
zadný plynový tlmič pre Volkswagen Passat
(použiteľný tiež pre Škody Superb) pod označením
JGT395. Cena vo výške 1669 Sk bez DPH je
bezkonkurenčných 35% pod cenovou hladinou
porovnateľných tlmičov od ﬁriem Sachs a Kayaba. Ako je vidieť v priloženej tabuľke, tlmiče TRW
pre západné automobily sú lacnejšie v priemere
o 20% až 35% ako tlmiče ponúkané inými distribútormi a často dokonca aj omnoho viac.
Ukázali sme si, že cenovo sú tlmiče renomovaného svetového výrobcu OE dielov a dielov
pre aftermarket, ﬁrmy TRW, viac než výhodné
v porovnaní so svojou konkurenciou. Na to, aby
bola táto ponuka od ﬁrmy Inter Cars skutočne jasnou voľbou pre každého, je nutné splniť ešte dve

podmienky šírky sortimentu a kvality tovaru. Ako
obstáli tlmiče TRW v tejto skúške?
Môžeme s kľudným svedomím skonštatovať, že
obstáli na jednotku. TRW ponúka plný sortiment
plynových (rada Perfomance Gas) aj kvapalinových tlmičov (rada Hydraulic plus), ktorý pokrýva viacej než 98% automobilového trhu v Európe.
Ponuka zahrňuje rôzne typy tlmičov: kompletné
McPherson tlmiče, tlmičové patróny, teleskopické
tlmiče, tlmiče s pružným sedlom, spevnené tlmiče
a dokonca aj tlmiče riadenia. Firma TRW tiež
vyvinula ľahko zrozumiteľné návody k montáži,
ktoré možno nájsť vo vnútri krabice, čím sa zaručí
správna montáž každého tlmiča.
Je samozrejmosťou a dobrým zvykom, že tieto
tlmiče spĺňajú všetky prísne štandardy kvality
OE a OES produktov. Výsledkom je bezchybný
výkon, jazdné vlastnosti a ovládateľnosť vozidla za
všetkých okolností.
Teraz môžeme zhrnúť predchádzajúce slová.
S tlmičmi pruženia TRW od ﬁrmy Inter Cars si
môžete byť istý, že obdržíte tovar v OE kvalite,
presne tak, ako je tomu pri všetkých TRW komponentoch, či už sa jedná o brzdové diely, diely
riadenia alebo zavesenia. Pridajme ku kvalitnému
tovaru bezkonkurenčnú cenu od ﬁrmy Inter Cars
a dostaneme ponuku, ktorá osloví skutočne
každého.

TRW v ponuke Inter Cars – bezkonkurenčná voľba!
Výber z ponuky tlmičov pruženia TRW pre automobily vybraných značiek
Použtie
Škoda Favorit/Forman/Felicia
Škoda Felicia
Škoda Favorit/Forman
Škoda Octavia
Škoda Octavia
Škoda Octavia
Škoda Superb, Volkswagen Passat 96Volkswagen Golf III 91-98/Vento 92-/Seat Toledo
Volkswagen Golf III 91-98/Vento 92-/Seat Toledo
Volkswagen Golf III 91-98/Vento 92Volkswagen Golf III 91-98/Vento 92Volkswagen Transporter T4
Seat Cordoba 93Seat Cordoba/Ibiza 93-99
Fiat Punto 93-97
Fiat Punto 93-97
Ford Transit 92-99
Ford Transit 92-99
Renault Megane 95-02
Renault Megane 95-02
Citroen Jumper/Fiat Ducato/Peugeot Boxer
Citroen Jumper/Fiat Ducato/Peugeot Boxer
Opel Astra 91-98
Opel Vectra 88-95/Astra 91-98

TRW obj. číslo

JHS110
JHM206
JHM463
JGM215
JHM215
JGT218
JGT395
JHS181
JGS181
JHM185
JGM185
JHE246
JHM137
JHS155
JGT230
JGM161
JHM268
JHE272
JGT215
JGM289
JHM194
JGE184
JHC105
JHT197

Typ tlmiča
Zadný

Kvapalinový

Predný

Kvapalinový

Predný

Kvapalinový

Predný

Plynový

Predný

Kvapalinový

Zadný

Plynový

Zadný

Plynový

Zadný

Kvapalinový

Zadný

Plynový

Predný

Kvapalinový

Predný

Plynový

Predný

Kvapalinový

Predný

Kvapalinový

Zadný

Kvapalinový

Zadný

Plynový

Predný

Plynový

Predný

Kvapalinový

Zadný

Kvapalinový

Zadný

Plynový

Predný

Plynový

Predný

Kvapalinový

Zadný

Plynový

Predný

Kvapalinový

Zadný

Kvapalinový

TRW MOC

899,990,990,1688,1559,1399,1669,1180,1449,1229,1799,1990,1599,1477,990,1999,2490,1744,1399,1699,2799,1399,1550,899,-

Sachs kód

MOC

Kayaba kód

MOC

105 063

940,-

441800

1020,-

200 030

1118,-

633835

1220,-

100 667

1118,-

633835

1220,-

200 954

2162,-

333713

1892,-

200 951

1970,-

633713

1835,-

556 268

1790,-

343348

1571,-

556 277

2068,-

343281

2417,-

105 739

1284,-

443800

1299,-

105 748

1704,-

343191

1728,-

170 889

1978,-

633712

1775,-

170 888

2308,-

333712

2185,-

170 880

2399,-

444119

2131,-

115 158

2050,-

633712

1775,-

443801

1550,-

170 780
310 734

1680,-

343269

1497,-

170 909

2816,-

334805

2613,-

230 777

2787,-

635800

2932,-

444124

2346,-

551804

1795,-

310 119

2900,-

200 467

2653,-

333827

1873,-

635852

4000,-

280 979

1556,-

344283

2040,-

115 259

1839,-

665501

1795,-

105 790

1163,-

443134

1070,-

*MOC sú maloobchodné ceny konkurentov na slovenskom trhu.
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Nový CD Katalog KAT TRW XDD612C
Široký sortiment produktů TRW
si žádá obsáhlý, přehledný
a hlavně aktuální nástroj pro
vyhledávaní a identifikaci dílů.
Proto Vám TRW a Inter Cars
s radostí představují nejnovější
verzi elektronického katalogu
podvozkových dílů na CD,
kterou můžete objednávat pod
číslem KAT TRW XDD612C.

stálých investicích do výrobního závodu TRW v České
republice. Tato významná investice ještě více zvyšuje i tak
velkou výrobní kapacitu TRW.
Dále tato sekce obsahuje renovované i nové brzdové třmeny,
celkový počet nově zavedených
renovovaných třmenů dosahuje téměř 200 položek. Nové
třmeny lze objednat také, a to
Rozsah katalogu, který je jednoduše odstraněním přípony
plně lokalizovaný do češtiny, E na konci objednacího čísla.
je skutečně velký – obsahuje
brzdové díly, hydrauliku, spoj- Tlumiče pérování
ková a brzdová lanka, třmeny, Široký
sortiment
tlumičů
díly řízení a zavěšení a tlumiče pérování je také přehledně
pérování. Samozřejmostí jsou zpracován v této nové verzi
díly pro osobní i nákladní auto- katalogu. Jelikož technicky by
mobily.
se do vozidel měly montovat
tlumiče stejného typu jako jsou
Brzdové díly
OE tlumiče (většinou plynové),
Sortiment brzdových destiček katalog zobrazuje jenom jednu
byl za poslední rok rozšířen o verzi, tedy většinou plynovou.
81 referencí, které splňují přísné Plný sortiment lze také nalézt
testy ECE R90. Dále byl sorti- v papírovém katalogu tlumičů
ment brzdových dílů rozšířen o KAT TRW XDB872. Při objedbrzdové kity a superkity, čelisti návání je třeba mít na paměti,
a hlavně o více než 91 nových že objednací číslo Inter Cars nebrzdových kotoučů. Koncen- obsahuje poslední písmeno (T)
trace TRW na výrobu brzdových na konci čísla uvedeného v kakotoučů se odráží také na neu- talogu. Kupříkladu číslo tlumiče

pro Favorit/Felicii JHS110T
v katalogu je objednací číslo
JHS110 v Inter Cars.
Hydraulika
Řada dílů hydrauliky byla za
období 12 měsíců rozšířena o
skutečně značné množství referencí, jako například 42 hlavních
válečků, 21 brzdových válečků
a 18 spojkových válečků.
Brzdová a spojková lanka
TRW nabízí obsáhlý sortiment
brzdových a spojkových lanek
pro mezinárodní aftermarket již
řadu let. V současnosti se tato
nabídka rozšířila o dalších 31
nových referencí.
LKW brzdové destičky, díly
řízení a zavěšení
Od spuštění programu dílů pro
nákladní automobily v roce
2005 se sortiment těchto dílů
rozšiřuje v rychlém tempu.
V současnosti je dostupných
více než 450 referencí a do
konce roku stoupne tento počet
až na 600 dílů pro nákladní
automobily.

Vše v jednom – osobní i nákladní automobily
CD-ROM obsahuje:
 Produktové skupiny, které jsou sloučeny a řazeny dle aplikací
 Personalizovaný report: pro daný model auta jsou zobrazeny všechny produkty
 Crossreference od výrobců automobilů i crossreference na konkurenční produkty
 Detailní informace o produktech týkající se rozměrů a umístění
 Možnost tisku ve všech sekcích katalogu
 Vyhledávací funkce podle výrobce automobilu, modelu a typu nápravy
 Rozsáhlou databázi obrázků
 Nově zavedené položky
 Zrušené položky a jejich případné náhrady

Predajný tip

Predajný tip

Diely riadenia – pre automobily všetkých generácií
Jednou z podmienok správnych jazdných vlastností vozidla je aj činnosť jednotlivých súčastí
podvozku vozidla. Vedenie vozidla v stope veľkou
mierou ovplyvňujú aj diely riadenia a zavesenia.
V našej širokej ponuke nájdete čapy ramien, čapy
riadenia, ramená a tyčky stabilizátora značiek:
Moog, TRW, Lemförder, Ocap, Sasic, Febi, Delphi,
Hans Pries, 4Max, pre japonské a kórejské autá
značky GMB, CTR, Jakoparts-Nipparts a ďalšie.
Radi by sme Vám predstavili niektoré z nich:

Spoločnosti MOOG, ktorá vyrába podvozkové
diely, diely zavesenia a diely riadenia v Spojených
Štátoch už od roku 1919, rastie sila aj v Európe.
Ich patentované inovácie poskytujú základ pre

Profesionálni technici si vážia a veria v meno
MOOG, pre jeho renomé pri riešení problémov.
Majitelia automobilov, v ktorých sa nachádzajú
diely MOOG, si pochvaľujú chovanie vozidla za
jazdy a návrat pocitu „nového” auta.
Dôkazom toho, že značke MOOG svedči aj
športové prostredie je fakt, že už viac ako 39 rokov
sa každý víťaz NASCAR® Cup spoľahol na guľové
čapy MOOG pre ich výkonnosť a životnosť.

Firma OCAP je súkromnou spoločnosťou,
založenou v roku 1975. V roku 1994 bola ocenená
UNI EN ISO 9001 certiﬁkátom a dnes je pripravená
dosiahnuť certiﬁkáty Environmental Certiﬁcation
ISO 14001 a Quality System Certiﬁcation ISO/TS
16949.

Čap ramena

aplikácie určené pre vysoké zaťaženie a zavesenia
zo zliatin hliníka s integrovaným guľovým kĺbom.

Skoda
Fabia 1.2

TRW Automotive je jedným z popredných svetových dodávateľov autopríslušenstva a medzi
dodávateľmi technológií aktívnej a pasívnej
bezpečnosti pre výrobcov vozidiel po celom svete
predstavuje špičku. S ročným obratom cez 10
miliárd EUR je TRW ôsmym najväčším nezávislým
výrobcom autopríslušenstva. Na vývoji výrobkov
sa priamo podieľa viac než 4000 inžinierov.
TRW Automotive Aftermarket je špičkovým
dodávateľom kvalitných náhradných dielov,
poskytovateľom servisu a technickej podpory ako
pre nezávislý trh s autopríslušenstvom, tak aj v
oblasti servisu pre výrobcov vozidiel. TRW vyrába
najucelenejšiu radu výrobkov pre podvozkové

Skoda

MOC

SK-BJ-0413

527,-

JBJ702

615,-

JTC940

OC491852

609,-

VO-BJ-8287

Octavia 1.9 TDi JBJ377
OC493037
Daewoo
Lanos 1.4
1997-

VW
Golf III
1991-1997

799,-

Obj.číslo

MOC

2 131,-

JTS393

928,-

JTF201

418,-

JAR966

609,-

TRW

OC701852

1 790,-

OC501835

586,-

OC281850

587,-

OC601058

596,-

OCAP
MOOG

MOOG

VO-ES-8283

359,-

VO-AX-8286

518,-

2 225,-

JTS394

492,-

JTE349

627,-

JAR231

683,-

TRW

558,-

OC782883

2 450,-

OC591386

971,-

OC293036

329,-

OC603035

570,-

OCAP
MOOG

OP-BJ-5375

384,-

OP-WP-5570

3 638,-

OP-ES-5380

360,-

OP-AX-5576

521,-

JBJ146

576,-

JTC198

2 802,-

JTE219

569,-

JAR124

562,-

TRW

OC400764

426,-

OC791245

2 794,-

OC280771

286,-

OC600362

444,-

OCAP

DE-TC-0125

1 425,-

DE-ES-0639

630,-

DE-AX-1773

803,-

MOOG

OC702916

1 303,-

OC282914

954,-

OC602915

927,-

OCAP
MOOG

TRW

VO-BJ-7154

270,-

VO-WP-8221

1 765,-

VO-DS-7187

875,-

VO-ES-7106

275,-

VO-AX-7181

643,-

JBJ210

372,-

JTC340

1 511,-

JTS260

780,-

JTE345

535,-

JAR229

718,-

TRW

OC401235

244,-

OC700203

OC501100

593,-

OC280873

266,-

OC600201

533,-

OCAP
MOOG

VW
Passat 1.8T
96-00

969,-

VO-TC-4000

1 299,-

VO-LS-0356

617,-

VO-ES-8227

809,-

VO-AX-8291

735,-

JTC421

1 709,-

JTS362

658,-

JTE143

874,-

JAR195

718,-

TRW

OC392044

1 359,-

OC581902

657,-

OC182041

769,-

OC602040

891,-

OCAP

OP-LS-0515

628,-

OP-BJ-5583

489,-

OP-WP-0670

3 498,-

JBJ100

888,-

JTC823

3 066,-

OC401420

477,-

OC791747

2 167,-

OC501744

550,-

OP-ES-0514

513,-

JTE213

698,-

JAR126

750,-

MOOG
TRW

OC281747

461,-

OC601745

585,-

OCAP
MOOG

FI-WP-7524

1 943,-

FI-ES-4684

345,-

FI-AX-0086

423,-

JTC279

2 432,-

JTE170

437,-

JAR109

632,-

TRW

1993-99

OC380446

1 699,-

OC280441

299,-

OC600443

460,-

OCAP

Peugeot

PE-TC-1571

2 559,-

PE-ES-5723

319,-

206 1.4i

JTC312

2 844,-

JTS283

598,-

JTE162

412,-

JAR173

669,-

TRW

OC380487

2 344,-

OC500488

639,-

OC190557

315,-

OC600483

555,-

OCAP

832,-

TRW

1 590,-

OCAP

VW

MOOG

SK-BJ-0413

527,-

VO-WP-1116

2 155,-

VO-LS-0494

799,-

VO-ES-1507

449,-

JBJ702

615,-

JTC352

1 537,-

JTS393

928,-

JTF201

418,-

JRA433

2002-

OC491852

610,-

OC701852

1 790,-

OC501835

586,-

OC291850

561,-

OC591850

Opel

OP-BJ-0812

491,-

OP-TC-0084

1 235,-

OP-LS-5582

659,-

OP-ES-5569

301,-

JBJ705

959,-

JTC189

1 144,-

JTS114

673,-

JTE211

418,-

OC401885

632,-

OC780365

OC501690

609,-

OC280750

295,-

Polo 1.2

Corsa 1.0
2000Renault
Megane 1.4
1996-99

Renault

MOOG
TRW
OC601883

1 010,-

OCAP

299,-

RE-WP-7032

1 439,-

RE-ES-0672

471,-

JBJ197

453,-

JTC333

1 684,-

JTE774

844,-

JAR654

959,-

TRW

OC400928

269,-

OC780415

1 516,-

OC291524

501,-

OC603203

587,-

OCAP

OP-WP-0833

2 295,-

MOOG

Daewoo

1997

748,-

MOOG

RE-BJ-4264

Nubira 1.6 16V JBJ134
OC402896

686,509,-

OC784219

OC504225

MOOG

OP-ES-5579

345,-

DE-AX-1821

964,-

JTE925

516,-

JAR104

925,-

OC281693

353,-

OC602893

TRW
OCAP

RE-BJ-4264

299,-

RE-WP-0338

1 849,-

RE-ES-0672

471,-

RE-AX-1564

630,-

JBJ197

453,-

JTC404

2 186,-

JTE774

844,-

JAR179

739,-

TRW

2001-

OC400928

269,-

OC783209

1 671,-

OC291524

501,-

OC602901

746,-

OCAP

Peugeot

PE-BJ-0837

451,-

PE-LS-0799

887,-

PE-ES-5723

319,-

PE-AX-0860

538,-

MOOG

JBJ701

475,-

JTC975

3 191,-

JTS408

411,-

JTE162

412,-

JAR650

916,-

TRW

OC401854

432,-

OC381853

2 246,-

OC501855

494,-

OC190305

372,-

OC601853

535,-

OCAP

TO-WP-0804

3 668,-

TO-ES-0741

833,-

TO-AX-1740

871,-

MOOG

JTC990

3 887,-

OC781516

3 888,-

OC292994

895,-

OC602995

1 004,-

OCAP
MOOG

Clio 1.2 16V

květen
máj
2007
2007

VO-LS-0494

2 638,-

1998-

j urnal

MOC

VO-WP-1552

Fiat
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Obj.číslo

Spojovačka riadenia

MOC

JTC342

Punto 55 1.1

produkcie bol neskôr rozšírený aj o aplikácie pre
autobusy a kamióny.
Dnes môže ﬁrma OCAP ponúknuť zákazníkom
svoje schopnosti a odborné znalosti a 25 ročné
skúsenosti vo výrobe a distribúcii po celom svete.
Rozsah produkcie ﬁrmy OCAP zahŕňa priečne
ramená nápravy, guľové kĺby zavesenia, riadiace
tyče, silent-bloky, atď. V poslednej dobe sa aktivity
sústreďujú na vývoj kompozitných materiálov pre

Čap riadenia

Obj.číslo

482,-

1998-

98-

systémy na európskom trhu s autopríslušenstvom.
Tieto výrobky sú produkované v 23 európskych závodoch. Odborné znalosti špecialistov
z divízie autopríslušenstva TRW sú zárukou
najkomplexnejšieho programu pre údržbu vozového parku, ktorý je na trhu k dispozícii.
Vďaka svojim tradíciám pri výrobe originálneho
vybavenia, vedúcemu postaveniu na trhu a
službám, ktoré sú zdrojom pridanej hodnoty, je
TRW zárukou toho, že jej zákazníci budú vždy o
krok vpredu.

Tyč stabilizátora
MOC

524,-

Daewoo

Opel

Spoločnosť bola založená na výrobu originálnych
náhradných dielov riadenia a zavesenia v automobilovom priemysle, ale po osvedčení sa na
trhu sa značka stala partnerom aj pre prvovýrobu
poľnohospodárskeho a ťažkého priemyslu. Uhol

Obj.číslo

Matiz 0.8

Astra 1.4 16V

komplexnú ponuku podvozkových systémov
s dielmi, ktoré prinášajú zvýšenú výkonnosť, lepšie
spracovanie, pridanú životnosť a rozšírenú kvalitu.
V podvozkových dieloch Moog sú použité ľahké
materiály na zníženie hmotnosti auta, zvýšenie
ohybnosti a životnosti. Diely sú navrhované a
vyrábané za prísnych požiadaviek výrobcov automobilov a sú testované v prvotriednych svetových
OE zariadeniach.

Rameno

Obj.číslo

307 1.4 16V
2003Toyota
Yaris 1.0 16V
1999-

OC401516

Seat

VO-BJ-7154

270,-

VO-WP-8209

1 707,-

JBJ210

372,-

JTC339

1 186,-

OC401235

244,-

OC900193

Ibiza 1.4
1999-2002
Citroen
Xsara 1.4i
1997-

929,-

955,-

MOOG

TRW

JTS391
OC581386

971,-

VO-ES-7106

275,-

VO-AX-7107

499,-

JTE353

577,-

JAR510

755,-

TRW

OC281645

332,-

OC600874

555,-

OCAP
MOOG

CI-BJ-3355

455,-

CI-WP-0159

3 115,-

PE-LS-5046

632,-

PE-ES-5703

266,-

CI-AX-3361

425,-

JBJ126

597,-

JTC261

2 060,-

OC501548

651,-

JTE161

334,-

JAR511

686,-

TRW

OC400642

405,-

OC780073

2 478,-

JTS125

656,-

OC180950

209,-

OC600639

441,-

OCAP

Uvedené ceny sú maloobchodné v Sk bez DPH.

máj 2007
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AutoCrew - komplexní softwarové řešení
Servisní síť AutoCrew dostává v poslední době
konkrétní rysy v podobě prvních smluvních autoservisů v Česku a na Slovensku. A možná Vás
bude zajímat, co z pohledu nabízeného softwarového řešení oslovilo nebo přesvědčilo stávající členy servisní sítě AutoCrew k rozhodnutí stát
se profesionální smluvní autoopravnou AutoCrew.
V první řadě se jedná o opravdu komplexní balík
softwaru, který nabízí nadstandardní uživatelské
prostředí a vysoký komfort používání z pohledu
autoservisu ale i profesionální výstupy směrem
k zákazníkům – motoristům. Konkrétně se jedná
o programy AC_Servis Professional, IC_Technika,
TecDoc a IC_Katalog, přičemž jejich pořizovací
hodnota se velice blíží k 50 000,- Kč. Tento
balík obsahující 4 programy, který je poskytován
společností Inter Cars všem autoservisům AutoCrew zcela zdarma, přičemž všechny uvedené
aplikace jsou velmi úzce spojeny s každodenní
praktickou rutinou v autoservisu. Pojďme se
společně podívat na každý program podrobněji.

1) AC_Servis Professional
Tento systém je základním stavebním kamenem
v oblasti softwarové jednotnosti všech smluvních
autoservisů AutoCrew. Jde o celkový systém
profesionálního řízení autoservisu. AC_Servis
Professional zvládá například plánování, správu
a řízení jednotlivých zakázek, kompletní skladové
hospodářství, tvorbu analýz a vyhodnocování
efektivity práce mechaniků a nesčetně dalších a
dalších funkcí. Program AC_Servis Professional
zavádí do každodenních rutinních procesů odehrávajících se v autoservisu jasný a přehledný
systém a v neposlední řadě také zefektivňuje a
profesionalizuje zaběhlé procesy v autoservisu.
Program dokáže pracovat s elektronickými dokumenty společnosti Inter Cars a umožňuje
svým uživatelům promlouvat do optimalizace
skladových zásob nejpoužívanějších náhradních
dílů na pobočce Inter Cars tak, aby tyto díly měl
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autoservis AutoCrew vždy dostupné. K programu
je poskytována Hot-Line podpora a podpora přes
vzdálenou plochu počítače při jakýchkoliv problémech. Veškeré možnosti a přednosti AC_Servisu
se nedají ani zdaleka obsáhnout v tomto článku,
avšak v případě Vašeho zájmu o AutoCrew Vám
samozřejmě poskytneme jeho DEMO verzi a
podáme podrobné vysvětlení.

3) IC_Katalog
Všem zákazníkům společnosti Inter Cars je tento
produkt důvěrně znám. Jedná se o elektronický
vyhledávací a objednávací katalog náhradních
dílů společnosti Inter Cars. Jeho ovládání je velmi intuitivní a kromě standardního vyhledávání
náhradních dílů nabízí řadu praktických funkcí,
které opět usnadňují práci všem, kteří jej používají.
Samozřejmostí je dnes možnost zjistit on-line
dostupnost náhradních dílů, dohledat možnou
zaměnitelnosti nebo použitelnost daného náhradního dílu nebo tyto díly pak objednat u některé
z poboček společnosti Inter Cars atp. IC_Katalog
však nabízí mnohem více.

Získejte...
èlenství v celoevropské servisní síti
silného partnera v oblasti náhradních dílù
speciální nákupní podmínky a bonusy
komplexní softwarové øešení pro Váš autoservis
finanèní podporu na školení, reklamu,
marketing a vybavení autoservisu

2) IC_Technika
V případě tohoto programu se prakticky
dostáváme do oblasti hodně technického charakteru. Program IC_Technika obsahuje technická
data, která jsou vždy veriﬁkována konkrétním
výrobcem daného vozidla a tudíž je možné
používat tyto návody, hodnoty a postupy v souladu s Nařízením evropské komise 1400 / 2002
– tzv. Blokovou výjimkou například pro běžnou
údržbu nových vozidel bez ztráty záruky na vozidlo. Dále je možné prostřednictvím tohoto programu provádět inspekční prohlídky, nastavení
motoru a v neposlední řadě se věnovat i opravám
elektroinstalace. Základem tohoto softwaru je
velmi známý a uznávaný program Workshop od
společnosti Vivid, který je uzpůsoben potřebám
společnosti Inter Cars. Výstupy z tohoto programu
velmi usnadňují práci každému autoservisu AutoCrew a možnosti tisku některých údajů vytváří
v očích motoristy pocit naprosté profesionality a
bezvadné péče o jeho vůz ze strany autoservisu
AutoCrew.

j urnal

spoleèný a cílený marketing na celostátní
i regionální úrovni
automatické èlenství ve VIP Clubu Inter Cars
4) TecDoc

znaèné konkurenèní výhody

Poslední softwarovou aplikací zahrnutou do komplexní softwarové podpory autoservisů AutoCrew
je program TecDoc. I v tomto případě se stejně
jako u produktu IC_Katalog jedná o elektronický
vyhledávací katalog, avšak TecDoc je program
naprosto nezávislý a slouží zejména pro rozšíření
nabízeného portfolia softwaru, který je určen pro
servisy AutoCrew a jedná se o doplňující aplikací k
programu IC_Katalog.

a mnoho dalších výhod

Jak jste si mohli všimnout, všechen software zahrnutý do komplexní softwarové podpory servisní
sítě AutoCrew je určen pro profesionalizaci a
zefektivnění práce autoservisu AutoCrew, ke
zpříjemnění komunikace mezi servisem AutoCrew
a společností Inter Cars jako jejím hlavním dodavatelem náhradních dílů a v neposlední řadě také
k profesionální prezentaci a bezvadnému poskytování vysokého standardu služeb vzhledem k
zákazníkům autoservisů – motoristům. Věříme, že
tyto konkrétní argumenty Vám pomohou se zorientovat v nabídce komplexního softwarového řešení
poskytovaného v rámci členství v profesionální
servisní síti nezávislých autoservisů AutoCrew a
stanete se i díky této nabídce brzy jedním z nás.

květen 2007

staèí jen ...
mít 4 servisní stání
být nezávislý profesionální autoservis
disponovat odpovídajícím servisním vybavením
poskytovat široké spektrum servisních služeb
mít autoservis v obchodnì zajímavé lokalitì
mít stálé pøipojení k internetu a adekvátní IT vybavení
být ve spádové pùsobnosti nìkteré poboèky Inter Cars
mít chu se dále rozvíjet a investovat

Inter Cars Èeská republika, s. r. o. l Novodvorská 1010/14 l 142 01 Praha 4
tel.: 261 344 080 l fax: 261 344 087 l www.intercars.cz l www.autocrew.cz

Predstavenie zákazníka

Autoservis Riedl
zameniteľností na OE čísla, čo tiež nám tiež
uľahčilo vyhľadávanie potrebného dielu.

Vaši zákazníci sú určite zvyknutý na vysokú úroveň kvality náhradných dielov. Pod
našou privátnou obchodnou značkou 4max
sú na náš trh distribuované cenovo veľmi
zaujímavé produkty so zachovaním všetkých
potrebných parametrov kvality. Aké skúsenosti máte Vy, resp. Vaši zákazníci s týmito
výrobkami?
Zaujímavá je určite šírka sortimentu 4max
a samozrejme ceny. Ale určite najdôležitejšie
je, že nízka cena nemá vplyv na úroveň kvality. U nás nachádzajú tieto diely uplatnenie
predovšetkým u zákazníkov, pre ktorých je
cenová dostupnosť prioritou.

Jedným z prvých zákazníkov spoločnosti
Inter Cars je Autoservis Riedl. Pôsobí na
slovenskom trhu v regióne pod Tatrami od
roku 1996. Autoservis založil p. Ľubomír Riedl
starší po nútenom odchode z Východoslovenského Ľudového Autodružstva (VLAD).
V súčasnosti pokračuje v úspešnom podnikaní so svojimi synmi Rastislavom,
Ľubomírom a Matejom. Na celkovej činnosti
sa dnes podieľajú aj ďalší traja spolupracovníci.
V otcových stopách pokračuje najmä syn
Rastislav, ktorému sme položili niekoľko otázok:

Momentálne v oblasti predaja náhradných
dielov pôsobí veľmi silná konkurencia. Ktorými hlavnými atribútmi vás oslovila spoločnosť
Inter Cars?
So spoločnosťou Inter Cars sme začali
spolupracovať následne po jej vzniku, na
základe dlhoročnej dobrej spolupráce so
spoločnosťou Vektor, ktorá sa pretransfor-

movala na jednu z pobočiek Inter Cars v
Košiciach. Jedným z ďalších rozhodujúcich
činiteľov bol ponúkaný sortiment. Oslovila
ma najmä šírka ponúkaného sortimentu a
konkurenčne výhodné ceny.

Do akej miery Vás uspokojuje dodávka tovaru?
Spoločnosť Inter Cars dodáva do podtatranského regiónu tovar dvakrát do dňa , čo nám
umožňuje pružnejšie reagovať na potreby
našich koncových zákazníkov a znižovanie
nákladov na skladové hospodárstvo.
Ako hodnotíte možnosti objednávania
dielov?
Zo začiatku sme objednávali diely najmä
prostredníctvom telefonického kontaktu s
operátorom. Teraz však už
prevažne
využívame internetové objednávanie prostredníctvom IC katalógu, ktorý nám poskytuje
komplexný prehľad o ponúkanom sortimente
a cenách. Jeho pravidelná aktualizácia nám
pomáha v rýchlejšom rozhodovaní vo výbere
potrebného dielu.
Zvládnutie
elektronického
katalógu
spoločnosti Inter Cars sa môže zdať na prvý
pohľad ťažké. Ako sa s tým vyrovnala Vaša
spoločnosť?
Na prvý pohľad možno, ale katalóg Inter
Cars je založený na databáze TecDoc, čo
znamená že zvládnuť ho nemôže byť žiadny
problém. Okrem toho je súčasťou katalógu
aj rozsiahla databáza zameniteľností,
medzi dielmi rôznych dodávateľov, vrátane
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Ktoré ďalšie nepriame beneﬁty oceňujete na
spolupráci so spoločnosťou Inter Cars?
Bola nám ponúknutá možnosť stať sa členom
VIP klubu, alebo získať bonusový program.
Vybrali sme si druhú možnosť práve preto,
že nám umožňuje preﬁnancovať ﬁnančne
náročnejšie investície do vybavenia autoservisu. Aj to nám umožnilo vybaviť náš
motoristický stánok zdvíhacím zariadením
Nussbaum.

j urnal

Aké sú Vaše osobné plány a ambície na
najbližšie obdobie?
V ohľadom na neustále rýchlejšie rozvíjajúci
sa automobilový priemysel a konkrétnejšie
potreby našich zákazníkov by sme chceli aj
my ďalej rozširovať oblasť poskytovaných
služieb a zároveň pokračovať v investíciách
do čo najkvalitnejšieho technického i technologického vybavenia nášho autoservisu,
aby sme boli schopní uspokojiť čo najširší
okruh zákazníkov.
Ďakujeme za poskytnutý rozhovor a prajeme
Vám i Vašim zamestnancom mnoho osobných a pracovných úspechov.
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Akce na zapalovací
Jen Bosch sériově vyrábí zapalovací svíčky s vysoce odolnou slitinou yttria!!!
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• při odběru 40 ks zapalovacích svíček Bosch SUPER plus
(za standardních obch. podmínek) podle vlastního výběru
čistící a leštící vlhčené ubrousky pro interiér vozu

Čt
v
r
t
e
k
• při odběru 80 ks zapalovacích svíček Bosch SUPER
plus (za standardních obch. podmínek) podle vlastního
výběru froté ručník s logem Bosch

Pokud navíc v období od 1. května do 31. května 2007 nakoupíte svíčky
Bosch u společnosti Inter Cars v hodnotě minimálně 10 000 Kč nebo
12 000 Sk, bude vám vráceno 10% nakoupené hodnoty!

www.bosch.cz/aa
www.bosch.sk/aa
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Super kvalita plus mnoho výhod:
+ univerzální program jen s 24 typy
+ 95% pokrytí trhu
+ zvýšená ochrana proti korozi
+ vysoká bezpečnost při zapalování
+ aktuální technologie z prvovýbavy
+ jednoduchý systém vyhledávání
objednacích čísel

Každé p ndělí

ředa
St

svíčky Bosch SUPER plus

snížení cen
Speciální 5% snížení maloobchodních cen platí pro zboží zakoupené nebo objednané každé pondělí.
V akci „Den Inter Cars“ je zahrnut kompletní sortiment automobilových dílů spol. Inter Cars Česká
republika s.r.o. Akce “Den Inter Cars” se nevztahuje na produktové skupiny zboží zahrnuté v akci
IC Kalendář 2007. Podrobnější informace o této akci jsou k dispozici na jakékoliv naší pobočce.

o 5%

Nákladní automobily - Díl 3 - Elektrické systémy
V předcházejících číslech IC Jurnalu jsme se
seznámili s podvozkovými díly a pak následně
s motorovými díly. V tomto čísle IC Jurnalu se
seznámíme s „Elektrickými systémy“ pro vozidla
LKW. Pro rekapitulaci:
Díl 1 - Podvozek
Díl 2 - Motorové díly
Díl 3 - Elektrické systémy
Díl 4 - Příslušenství
Díl 3 – Elektrické systémy
Elektrické systémy jsou v současné době nedílnou součástí bezpečného provozu vozidel. Tyto
systémy jednak pomáhají a zároveň chrání řidiče,
spolucestující i účastníky silničního provozu.

Elektrické systémy je možno rozdělit na následující skupiny:
Akumulátory
Startéry
Alternátory
Světla, žárovky
Řídící jednotky
Senzory, relé, přepínače, pojistky
Akumulátory

výrobce: BOSCH, VARTA
Ať se jedná o nákladní automobil pro místní a
dálkovou dopravu, stavební nebo zemědělský
stroj, autokar nebo městský autobus: výkon,
spolehlivost a hospodárnost patří k nejdůležitějším
kritériím baterie při profesionálním použití.
Žádný spouštěč a žádná zapalovací soustava
nemůže podávat větší výkon, než je množství
energie dodávané z akumulátoru. Proto je akumulátor a především pak jeho kvalita a startovací
výkon velmi důležitý.
Systematické přebíjení i nedobíjení akumulátoru
škodí a zkracuje jeho životnost.
Akumulátor nabíjíme proudem 0,1 celkové kapacity nebo nižším do plně nabitého stavu. Plně
vybitý akumulátor je třeba dobít co nejdříve, neboť
ponecháním akumulátoru ve vybitém stavu dochází k sulfataci elektrod a tím k jeho znehodnoceni.
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Startéry
výrobce: BOSCH, VALEO,
CARGO, Magneti Marelli
Abychom vůbec mohli
nastartovat motor, slouží
nám k tomu startér, který
po vysunutí pastorku začne roztáčet motorem
a tak dojde k následnému nastartování. Častou
poruchou startérů je, že jsou špatné uhlíky,
opotřebení pastorku nebo závada na rotoru.
Alternátory
výrobce:
BOSCH,
VALEO, CARGO, Magneti Marelli
Alternátor nám slouží
jako zdroj elektrické energie při chodu motoru.
Dodává energii k osvětlení automobilu, k řídícím
jednotkám a zároveň dodává energii k dobíjení
akumulátoru.

které zpracovává a dává tak povely jednotlivým
systémům jak mají pracovat, aby byl chod motoru
a jízdní vlastnosti vozidla co nejoptimálnější. Dá se
říci, že eliminuje chyby řidiče, který vozidlo řídí a
tak dochází ke zvýšení bezpečnosti provozu na
pozemních komunikacích.
Senzory
Senzory snímají stav vozidla a
předávají signál řídící jednotce,
která tento signál dále zpracovává.
V příštím čísle se budeme podrobně věnovat
příslušenství a tím celý seriál věnovaný jednotlivým kategoriím LKW zakončíme. I nadále vás
však budeme informovat o novinkách a akcích
probíhajících v segmentu náhradních dílů pro nákladní automobily.

Světla, žárovky
výrobce světel: BOSCH,
VALEO, CARGO, Magneti
Marelli, HELLA
výrobce žárovek: BOSCH,
HELLA, PHILIPS, OSRAM
Osvětlení automobilu se
dá rozdělit na hlavní světlomety, koncová světla,
poziční světla, osvětlení interiéru. Existují různé
způsoby pro vytváření světla. V žárovkách pro
motorová vozidla se buďto realizuje žhaveným
drátem nebo světelným obloukem. Dnešní výrobci vyvíjí a vyrábí světlomety s oběma variantami.
Novou technologií u hlavních světlometů jsou xenonové výbojky, které postupně nahrazují klasické
žárovky. Výhodou těchto světel je světlo, které
se více podobá dennímu světlu a tím poskytuje i
vyšší bezpečnost při řízení automobilu.
Koncová a poziční světla prochází také inovací.
Dochází zde k postupnému vytlačování žárovek
a jsou nahrazovány diodami. Výhodou je menší
odběr el.energie a delší životnost. Nehledě na
to, že při použití u brzdových světel dochází
k rychlejšímu rozsvícení diody než u žárovek a tím
i zvýšení bezpečnosti.
Řídící jednotky
V současné době se na
vozidlech vyskytují řídící
jednotky, které řídí optimální chod motoru, jízdní vlastnosti atd. Dalo by
se říci, že řídící jednotka je centrální mozek vozidla. Řídící jednotka sbírá informace od senzorů,
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IC_Katalog - nové představení
V předcházejících vydání IC_Journalu jsme Vás
seznamovali s nejdůležitějšími funkčnostmi elektronického katalogu společnosti Inter Cars, kterým
byla věnována vždy celá strana tohoto seriálu. IC_
Katalog, který dnes nabízíme našim partnerům,
zaznamenal v historii svého vývoje mnoho zásadních změn, díky kterým se stal nejen profesionálním nástrojem k vyhledávání dílů, ale především
produktem poskytujícím kompletní servis svému
uživateli díky řadě nadstandardních funkcí.

 vyhledávání dílů podle produktové skupiny

zboží výběrem z přehledné stromové struktury
těchto skupin
 vyhledávání dílů podle technického popisu
 vyhledávání dílů podle dalších speciﬁkací jako
je výrobce dílu, značka vozu, možnosti vrácení
demontovaného (starého) dílu, čárový kód
nebo prodejní trh (osobní, nákladní, motocykly,
tuning apod.)
 ﬁltrováním podle výše uvedených kritérií
lze snadno a velmi rychle vyhledat i univerzální
díly, které nejsou standardně katalogizované,
jako je sortiment autochemie, pneumatik,
dílenského nářadí nebo automobilového
příslušenství (například střešních boxů, nosičů
kol a apod.).










Informace k dílům


Dnešní rubrika IC_Katalogu je věnována novému
představení tohoto produktu v podobě velmi
stručného popisu všech důležitých vlastností
katalogu, jehož cílem je seznámit naše čtenáře
s hodnotou, kterou jim užívání IC_Katalogu
přináší.
Vyhledávání
Primární využití katalogu je přirozeně vyhledání
zboží. IC_Katalog nabízí následující možnosti
vyhledávání:
 katalogové vyhledávání dílů pro osobní automobily podle značky vozu
 katalogové vyhledávání dílů pro nákladní automobily podle značky vozu
 katalogové vyhledávání dílů pro motocykly
podle značky motocyklu
 kromě standardní volby automobilu či
motocyklu lze omezit výběr podle dalších
charakteristik jako jsou značka automobilu,
model, datum výroby (rok a měsíc), výkon
(interval v kW nebo PS), obsah motoru (interval
v ccm), číslo KBA a kód motoru
 vyhledávání dílů podle objednacích čísel
Inter Cars
 vyhledávání dílů podle originálních čísel
výrobců automobilů (databáze IC_Katalogu
obsahuje téměř 2 miliony originálních a alternativních čísel)
 vyhledávání dílů podle čísel výrobců dílů
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V každém okamžiku je dostupná řada doplňujících
informací k vybranému dílu:
 maloobchodní cena s nebo bez DPH
 nákupní cena našeho partnera s nebo
bez DPH
 název dílu
 výrobce dílu
 objednací číslo Inter cars
 katalogová, obchodní či jiná čísla výrobců dílů
 originální čísla výrobců automobilů
 obrázky (dnes, vzhledem k velkému množství,
jsou již obrázky distribuovány na DVD)
 ofﬂine nebo online dostupnost zboží na všech
skladech Inter Cars
 detailní technický popis včetně všech
důležitých upřesňujících informací, které jsou
nutné pro správnou identiﬁkaci dílu
 seznam vozidel, ve kterých je vyhledaný
díl použit
 zaměnitelnosti (není výjimkou, kdy se
k vyhledanému dílu zobrazí 10 i více alternativ od různých výrobců a v různých
cenových úrovních; databáze IC_Katalogu
obsahuje 1,6 milionu zaměnitelností, které jsou
v nabídce Inter Cars).

exportovat a importovat v různých formátech
nebo je vytisknout)
odhad (nástroj, který umožňuje uživateli
vytvořit kalkulaci nákladů na opravu vozu, a to
jak vlastních, tak i nákladů konečného
spotřebitele - motoristy a vytisknout například
zakázkový list)
historie vyhledávání (rychlé zobrazení naposledy vyhledávaných dílů)
oblíbené automobily (zde si může nastavit
uživatel automobily, pro které nejčastěji
vyhledává díly)
komunikace mezi ceníkovou a katalogovou
částí (zboží vybrané v ceníku lze jednoduše
zobrazit v katalogu a naopak)
automatické aktualizace ceníku pomocí programu Downloader, který je součástí instalačních souborů IC_Katalogu
samozřejmostí je uživatelská nápověda v pěti
jazykových mutacích.

V dalších vydání IC_Journalu Vás budeme v této
rubrice podrobněji seznamovat se všemi nástroji,
které IC_Katalog nabízí.

Nástroje pro komunikaci a usnadnění
IC_Katalog je vybaven řadou nadstandardních
nástrojů, které výrazně zvyšují jeho užitnou hodnotu:
 objednávky (IC_Katalog umožňuje vytváření a
odeslání objednávky e-mailem nebo online,
kdy se v reálném čase zboží pro našeho partnera rezervuje; objednávky je možné také
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Termín akcie: 01/05 - 31/05/2007

Nakúpte v máji
produkty Sachs
za 25 000 Sk (bez DPH)
v spoločnosti Inter Cars
a získajte
prasiatko + 30 pív Gambrinus

prasiatko + 30 plechoviek piva Gambrinus

Termín akcie: 01/06 - 30/06/2007

Nakúpte v júni
produkty Ruville
za 20 000 Sk (bez DPH)
v spoločnosti Inter Cars
a získajte
aku vŕtací skrutkovač

Akumulátorový vŕtací skrutkovač
Bosch PSR 12 v hodnote 2 590 Sk

Termín akcie: 01/07 - 31/07/2007

Nakúpte v júli
produkty Kayaba
za 12 000 Sk (bez DPH)
v spoločnosti Inter Cars
a získajte
sadu náradia Sonic
Sada náradia Sonic Impact Driver
v hodnote 720 Sk

Podmienkou získania vyššie uvedených cien je zakúpenie produktov Sachs, Ruville a Kayaba aspoň
v daných hodnotách a v uvedených termínoch. Každý zákazník má pri splnení podmienky akcie nárok
iba na jeden kus príslušnej ceny. Ceny budú odovzdané po ukončení a vyhodnotení akcie. Právo na
zmenu cien vyhradené. Viac informácií o tejto akcii dostanete na ktorejkoľvek pobočke Inter Cars.

