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Vážení čtenáři,
vítám vás u nového vydání IC Journalu. Slovo „nové“ je na místě, neboť jsme po 7 letech
přistoupili k výrazným změnám. Mj. se vracíme
ke čtvrtletnímu vydání, což nám umožní včas
se dělit o vše důležité. Atraktivní rozhovory a reportáže budou usilovat o to, aby si v IC Journalu každý našel své téma. Nepřipravíme vás ani
o tipy z našeho sortimentu – věnujeme jim přílohu vloženou do každého čísla. Věřím, že obsahová a grafická změna přinese příjemné oživení
a časopis tak pro vás bude ještě zajímavějším
zdrojem informací.
Jak jsem uvedl, Inter Cars má za sebou 7 let
v ČR. Nechci hodnotit konkrétní úspěchy či neúspěchy, shrnu jen to hlavní: Zvládli jsme dětské
nemoci a vydobyli si místo na trhu. Vy, naši zákazníci, jste si číslo na pobočku vložili do telefonů a postupně ho užíváte stále víc. Zklamali
jsme ty, kteří nám prorokovali krátké trvání, i ty,
kteří tvrdili, že Inter Cars jako polská společnost
bude likvidovat ceny. Čas ukázal opak. Tradiční
distributoři nyní opravdu zahájili cenovou válku,
která – byť se může zdát výhodná – je do budoucna pro segment distribuce dílů a oprav aut
téměř likvidační.
Naše společnost se v posledních 2 letech soustředila na vývoj nástroje pomáhajícího klientům
– servisům – stát se v těžké době více konkurenceschopnými. Víme, že právě poskytnutí unikátního know-how umožní našim zákazníkům přiblížit se hlavní konkurenci, značkovým servisům.
Odtud totiž nezávislému servisu hrozí největší
nebezpečí. OE servisy se začínají soustřeďovat
na majitele starších vozů a oslovují je zajímavými
cenami i službami vysokých standardů.
V reakci na to jsme ve spolupráci s DAT Czech
Slovak a TecDoc vytvořili softwarový nástroj
na řízení servisu, zakázek či nákupu dílů a začlenili ho do konceptu Q-Service, zaměřeného
právě na výše zmíněnou strategii. Více o tom, že
Q opravdu značí „quality“, zjistíte jak na dalších
stránkách, tak od našich specialistů.
Přeji vám, ať tento rok úspěšně zvládneme,
i když pánové v Bruselu a naši poslanci nám
nechystají nic pěkného. Věřím, že spolupráce
s Inter Cars vám tyto „radosti“ pomůže překonat.
Hodně šťastných kilometrů s Inter Cars přeje
Martin Havlík

3

r u
N
ob
v rinky
i k a

zo

s v e ta

I C

VIP CLUB INTER CARS 2012
Vernostný program VIP Club Inter Cars vstupuje do ďalšieho roku. O obľube tohto programu
svedčí každoročný nárast jeho členov a pozitívnych ohlasov. To nás, samozrejme, veľmi teší
a je to známka toho, že sme na správnej ceste.
Máme radosť, že si užívate život s nami! A na čo sa
môžete tešiť v tomto roku? Pripravili sme pre Vás
atraktívny mix zájazdov pre milovníkov adrenalínu, športu, odpočinku i exotiky. Tešiť sa môžete
na cestu snov v samom srdci Afriky - zažijete safari v Tanzánii a budete sa opájať vôňou korenín

v tajomnom Zanzibare. Tiež sa s nami môžete vydať na Tureckú riviéru, kde na Vás čaká nádherné
kúpanie a veľké množstvo prírodných i historických krás. Tradične nesmie chýbať ani lyžovanie.
Už teraz môžeme prezradiť, že sa opäť uskutoční
v rakúskom Nassfelde, kde má už VIP Club vytvorené takmer domáce podmienky! Zopakujeme si
minuloročnú Formulu 1 a ako novinku VIP Clubu
navštívime anglickú futbalovú Premier League!
Viac informácií sa dočítate na str. 22 tohto časopisu a na našich internetových stránkach!

VIP CLUB INTER CARS – ALPY
Prvá z tohtoročných akcií VIP klubu je za nami, ďalšie už nedočkavo klopú na dvere. V krátkom zhrnutí (viac sa dočítate na str. 20) sa obzrieme za januárovým lyžovaním v Rakúsku. Pre veľký počet
záujemcov bol zájazd, tak ako po minulé roky, rozdelený do dvoch turnusov. Prvý sa konal od 29.1.
do 1.2., druhá skupina prišla 1.2. a lyžovanie si užívala do 4.2. V rovnakej dobe, na rovnakom mieste,
ale v inom hoteli boli aj členovia českého VIP Clubu
Inter Cars. Ubytovanie českej výpravy bolo zabezpečené v krásnom hoteli Kärnten, slovenská výprava sa usídlila tradične na talianskej strane strediska
v hoteli Al Gallo Forcello. Prednosťou oboch hotelov nebola len výborná kuchyňa, ale aj umiestnenie priamo, resp. pár metrov od zjazdoviek. Stačilo

vyjsť z lyžiarne, nasadiť lyže a užívať si radosť z jazdy
po perfektne pripravenom svahu. Pre všetkých
bol pripravený bohatý sprievodný program, či už
v hotelovom bare alebo priamo na svahu, ktorého
obsah si zobral pod patronát moderátor Slavo Jurko, ktorý aj spolu s DJ Ivanom s nami strávili celý
týždeň! Napriek atrakciám ako slalomové preteky
alebo súboj Česko vs. Slovensko v preťahovaní lanom, aj tak najväčšou atrakciou bol opäť Fati a jeho
„zur Berghex“ bar, kde sme vždy zakončili deň veľkolepou párty!

TESTOVANIE TLMIČOV A BŔZD S DELPHI
V dňoch 23. a 24. marca sa na parkovisku pobočky Inter Cars v Nových Zámkoch uskutočnila jedinečná akcia, ktorú spoločnosť Inter
Cars pripravila spolu s DELPHI, dodávateľom
produktov brzdových systémov a dielov
tlmenia, riadenia a zavesenia. Zákazníkom
z Nových Zámkov a blízkeho okolia sme
ponúkli možnosť zadarmo si otestovať
na svojom automobile brzdy a tlmiče a ako
bonus navyše, v prípade že testy odhalili
na týchto dieloch nedostatky, si mohli zakúpiť nové diely a to s 10% zľavou! Do akcie
boli zapojené aj partnerské servisy Q-Servi-

ce, AutoQrew a servisy z programu Quality
Service, kde si mohli zákazníci dať zakúpené
diely vymeniť. Spoločnosť Delphi pre nich
pripravila aj drobné darčeky a keďže otestovali počas dňa viac ako 60 áut, môžeme
akciu hodnotiť ako úspešnú a veríme, že
spolu s Delphi pripravíme podobné akcie aj
na ďalších pobočkách siete Inter Cars!

NOVÉ ŠKOLIACE STREDISKO ŽILINA
Presťahovanie pobočky Inter Cars v Žiline do nových priestorov prinieslo okrem lepšej dostupnosti predajne, väčšej kapacity skladu, atraktívnejších
vnútorných a vonkajších priestorov, aj jednu veľmi
zaujímavú a v očiach Inter Cars Slovenská republika aj veľmi významnú príležitosť, a to vybudovať
v jej priestoroch ďalšie školiace stredisko! Keďže školeniam prikladáme veľkú dôležitosť (viac
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o tejto téme nájdete na str. 34 tohto vydania)
v našich plánoch je vybudovať niečo podobné aj
v iných častiach Slovenska.
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VYBAVENIE DIELNÍ, SERVISOV
V rámci sortimentu servisného vybavenia sme
si pre Vás pripravili tiež viacero noviniek. Ponuka
a naše služby sa opäť značne rozšírili, a preto v prílohe Predajné tipy prinášame napríklad prehľad
z ponuky systémov klimatizácie a to od plničiek
klimatizácie s chladivom R134a alebo HFO1234yf

až po špeciálne náradie na montáž a demontáž
vedení, kompresorov, expanzných ventilov, vrátane spotrebného materiálu. Ďalej Vám predstavíme
novú vyzúvačku od BUTLER, AIKIDO CONCERT.4,
nové zariadenia pre diagnostiku od DELPHI
a BRAIN BEE a ponuku od našich ďalších talian-

skych dodávateľov, napr. zariadenie na čistenie
a výmenu oleja v automatických prevodovkách
od SPIN. Všetky tieto zaujímavé informácie nájdete, samozrejme, aj na našom webe: www.vybaveniedielni.sk

PONUKA TRUCK & BUS DIELOV
Na stránkach tohto vydania IC Journal nájdete
okrem iného aj informácie o novinkách určených
pre nákladné vozidlá. Vyberáme napríklad novinky
v sortimente BEHR HELLA SERVICE - visco spojky
a olejové chladiče pre hydrodynamické retardéry. Ďalšou novinkou je systém ProTec S u brzdových dosiek Knorr-Bremse či montážna sada
k brzdovým valcom od firmy WABCO. V prílohe
s predajnými tipmi takisto nájdete výber zaujímavých položiek z nášho širokého sortimentu pre
TRUCK & BUS.

PREDAJNÉ TIPY SAMOSTATNE V PRÍLOHE
Ako ste si iste všimli, časopis IC Journal prechádza
neustálym vývojom. Nechceme ustrnúť v jednom
bode, preto sa s každým novým číslom snažíme
o posun dopredu a obohacujeme obsah nielen
po textovej, ale aj po grafickej stránke. V tomto
roku sa tak môžete tešiť znovu na 4 čísla nabité informáciami, praktickými radami a predajnými tipmi. A práve podoba predajných tipov je výraznou
novinkou tohto i nasledujúcich vydaní. Teraz ich
novo nájdete ako samostatnú prílohu časopisu.
Tá je členená do troch častí alebo ak chcete sekcií,

aby ste prehľadne našli správny tip práve pre Vás.
V prvej časti nájdete všetko, čo sa týka osobných
a dodávkových automobilov. Druhá časť je zameraná na nákladné autá a konečne v tretej sekcii
nájdete zaujímavé ponuky z oblasti servisného
vybavenia. Veríme, že sa Vám bude nová podoba
časopisu páčiť!

Tlumiče
Oleje
Společnost Delphi spolupracuje s předními
výrobci automobilů s cílem dopomoci jim splňovat stále se zpřísňující legislativní požadavky,
stejně tak jako vyhovět zvyšujícím se nárokům
zákazníků. K tomu využívá princip neustálého
vývoje a zavádění nových postupů a technologií do celého procesu výroby. Novátorské přístupy činí produkty chytřejší a bezpečnější, stejně
tak i silnější a účinnější. S více než 100 000 zaměstnanci na 270 místech ve 32 státech přináší
sílu inovace a širokou škálu produktů a služeb.
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Důkazem kvality výrobků Delphi je i skutečnost,
že dodává nejnovější technologie do několika
vozů, které se představily na letošní Motor Show
v Ženevě (viz následující příklady).
•

•
•
•

Audi A3 – chladič vzduchu, nízkoteplotní
chladič motoru, alarm s ultrazvukovým čidlem, imobilizér
BMW 6 Series Gran Coupé – střešní modul, spínače, anténní systém, TV tuner
Dacia Lodgy – Common rail
Ferrari F12 Berlinetta – kompletní systém
dvouzónové klimatizace s vysoce účinným
elektronicky ovládaným kompresorem s variabilním zdvihem, součásti elektronické/
/elektrické soustavy
Obj. číslo

•
•

•

•
•

•
•

Aplikace

DG 7800

Škoda Octavia; Seat Leon, Toledo; VW Golf IV, Bora

DG 9074

Škoda Fabia 99-; VW Polo

DG 7776

Ford B-Max – zvukový alarm, alarm s ultrazvukovým čidlem
Ford Kuga – anténní systém, zvukový
alarm, alarm s ultrazvukovým čidlem, elektronický skenovací radar (ESR – obsahuje aktivní tempomat s funkcí Stop & Go, systém
varování před čelní srážkou, aktivní podpora při brždění, informace o vzdálenostech),
systémy elektrických spojů, common rail
Jaguar XF Sport Brake – elektronický skenovací radar (ESR), systém detekce cestujících, zvukový alarm, imobilizér a snímač
pohybu, modul sloupku řízení, pádla řazení,
anténní systém
Kia Cee‘d – Common rail
Mercedes-Benz třídy A – DAB Tuner, systém satelitního digitálního audio příjmu,
systém detekce cestujících, ovládání nastavení polohy předních světel, alarm s ultrazvukovým čidlem, eCall anténa, common
rail systém, zapalování, zapojení motoru.
Porsche Boxster – systém detekce cestujících, anténní systém, TV tuner
Volvo V40 – systém zmírnění následků při
kolizi (aktivní tempomat, systém varování
před čelní srážkou s chodcem či automobilem s funkcí plně nezávislého automatického brždění, systém upozornění na ne-

Peugeot Boxer (1000/1400kg) 94-2002,

Popis

Cena

Přední osa

1 329

Přední osa
Přední osa

1 020
2 500

(1100/1500 kg) 04/2002-03/2006
DG 8072

Ford Mondeo III
Peugeot Boxer (1800 kg) 94-

Přední osa

Alfa Romeo 147 00-

Přední osa

DG 7654
D225 7599
DG 3910
DG 9075

VW Transporter T4

Přední osa

Škoda Favorit, Forman

Přední osa

2 064
2 550
1 306
1 373
864

Fiat Bravo, Brava 1,4/1,6

Přední osa

VW Polo 94-

Přední osa

1 185

Škoda Octavia; Seat Leon, Toledo; VW Golf IV, Bora

Zadní osa

1 052

1 478

Škoda Fabia 99-; VW Polo

Zadní osa

849

DG 9430

Škoda Octavia kombi; VW Golf IV kombi, Bora kombi

Zadní osa

1 350

DG 3452

Peugeot 306; Citroën Xsara

Zadní osa

D225 5902

Ford Mondeo I, II kombi

Zadní osa

1 024
1 428

D225 3552

Škoda Favorit, Forman

Zadní osa

682

DG 9818

Hyundai Getz 09/02-

Zadní osa

1 381

D225 3381
D225 5897
D225 2418
D225 3481
DG 9597

Zadní osa

775

Ford Mondeo I, II

Zadní osa

1 838

VW Golf II, Jetta II 83-

Opel Kadett E kombi 88-, Astra kombi 91-

Zadní osa

847

VW Polo 94-

Zadní osa

1 061

VW Transporter T4

Zadní osa

1 581

Uvedené ceny jsou maloobchodní v Kč bez DPH. Změna cen vyhrazena.
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Přední osa

DG 7777
DG 9096
D225 9004
D225 5990
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době jízdy. v průběmotoru
GM Dexos2
VW 502
Renault
za všech
Zajišťuj
00/505
,
RN 0700/RN
jízdních
e
00 v
podmín
Splňuje
0710,
ek.
specifikace:
SAE 10W-40
, ACEA
CF, Fiat
A3/B3,
Název
9.55535
Castrol Magnatec
-D2, MB-App A3/B4, API
501 01/505
Balení
roval 229.1, SL/
00
Castrol Magnatec 10W-40 A3/B4
Objedna
cí kód
1L
VW
10W-40
MAGNAT
Castrol
A3/B4
Magnatec
Castrol Magnatec 10W-40 A3/B4
10W-40
A3/B4

Castrol
75W-140
Castrol
75W-140

Syntrax

Syntrax

Limited
Limited

4L
60L
208L

Transmax

EC 10W40
1L
EC 10W40
4L
EC 10W40
60L
EC 10W40
208L

1L

SYNTRAX
SYNTRAX

LS 75W140

LS 75W140

Dex III
Multi1L

Cena

MAGNAT
MAGNAT
MAGNAT

Slip
Slip
20L

Castrol
vehicle

TRANSMA
X DEX III

1L

20L

Cena / L

239

239

844
8 999
27 999

459
8 744

211
150
135

Castrol

207

Castrol
Castrol
Castrol
207

Uvedené

Název
EDGE 5W-30

Balení
Objedna
1L
EDGE 5W30 cí kód
Cena
1L
4L
Cena / L
EDGE 5W30
499
4L
5L
499
EDGE 5W30
1 865
5L
60L
466
EDGE 5W30
2 273
60L
208L
455
EDGE 5W30
12 714
208L
c 5W-40
212
C3
43 999
1L
c 5W-40
212
MAGNAT
C3
EC 5W40
4L
C3 1L
c 5W-40
MAGNAT
C3 60L
EC 5W40
296
C3 4L
c 5W-40
296
MAGNAT
C3 208L
EC 5W40
1 034
ceny jsou
C3 60L
259
MAGNAT
maloobc
EC 5W40
9 929
hodní v
C3 208L
Kč bez
165
DPH. Změna
32 185
cen vyhrazen
155
a.

Castrol
Castrol
Castrol
Castrol

459
437

Castrol
MULTI 1L

EDGE 5W-30
EDGE 5W-30

EDGE 5W-30
EDGE 5W-30

Magnate

Magnate

Magnate

Magnate
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Preciznost, síla, bezpečí.
CONTI rozvodové řemeny
pro asijské automobily

Our drive – Your success
Komponenty pohonu jsou nejdůležitějšími
řídícími elementy motoru. S ContiTech si můžete
být naprosto jistí! Protože kromě prvotřídních
produktů nabízíme i rozsáhlý servis.

100
95
75

25

C ontiTech Antriebss ys teme G mbH
5 P hone +49 (0)511 938 71

aam@ptg.contitech.de
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Ženevský
autosalon 2012
82. ženevský autosalon, na kterém automobilky představily přes
140 světových a evropských novinek, je již minulostí. Popsat
všechny vystavované modely je nad rámec rozsahu tohoto článku, proto přinášíme alespoň stručný přehled toho nejzajímavějšího, co bylo v Ženevě k vidění (kromě modelek :)).
Neoficiálním tématem autosalonu bylo především představení velkého množství sportovně
užitkových vozů – SUV. Realitou posledních let
je stále větší popularita mohutných automobilů s pohonem všech 4 kol, a tak není divu, že
se výrobci předháněj ve studiích i modelech
připravených pro sériovou výrobu.
Land Rover se nebál hodit za hlavu běžné
konvence a představil (zatím jen) studii Range
Rover Evoque Convertible. Jak napovídá název, jedná se o kabriolet vycházející z již tak nevšedního modelu Evoque. Vůz má dvoje dveře,
čtyřmístný interiér, plátěnou stahovací střechu
a kromě Nissanu Murano CrossCabriolet nemá
žádnou konkurenci. Plně stahovatelná střecha
se ukrývá pod krytem v zadní části vozu, zavazadelník je přístupný sklápěcími dveřmi. Z důvodu ochrany cestujících při převrácení sahá
čelní sklo daleko nad přední sedadla, ochranu
nadále vylepšují ochranné oblouky, umístěné
za opěradly zadních sedadel.
Zajímavý počin představil Opel. Vůz s názvem
Mokka je malý crossover, který po technické stránce vychází z modelů Corsa a Meriva.
Bohatě oplastovaný automobil by se neměl
zalek nout

ani lehčího terénu. Standardně jsou poháněna
přední kola, k dostání ale bude i verze s pohonem všech kol. Paleta motorů obsahuje dva
zážehové (1,4l Turbo, 140 k a 1,6 l atmosférický,
115 k) a vznětový 1,7 CDTI, 130 k.
Koncept superluxusního SUV přivezl do Ženevy Bentley v podobě studie EXP 9 F. Ta
by v budoucnu měla doplnit ve výrobní řadě
modely Mulsanne a Continental, se kterými
sdílí některé designové prvky. Interiér nabízí
dostatek místa a komfortu pro čtveřici cestujících, které bude rozmazlovat nejkvalitnější
kůží, obložením z ušlechtilého dřeva, hliníku
a bronzu. Samozřejmostí je několik minibarů
a multimediální centrum s dotykovými obrazovkami. K zajištění bezkonkurenčních jízdních
výkonů má sloužit šestilitrový dvanáctiválec
do W s dvěma turbodmychadly. Ten nabídne
výkon okolo 600 k a mohutný točivý moment
800 Nm.
Nejen pro české příznivce automobilů bylo
zajímavé představení nového Seatu Toledo.
Ten se bude vyrábět spolu se svým sesterským
automobilem Škodou Rapid v Mladé Boleslavi.
Přestože se zatím jedná o koncept, je pravděpodobné, že sériové provedení bude z převážné části totožné. Z konceptu je
zřejmé typické „škodovácké“ zaměření na praktičnost.
Interiér
by měl na-

bídnout dostatek prostoru pro 5 cestujících,
doslova královský je zavazadlový prostor s objemem 500 litrů. Model bude v nabídce Škody
vyplňovat prostor mezi Fabií a Octavií. Škoda
samotná se na veletrhu prezentuje pouze osmi
vystavenými minivozy Citigo ve 3-i 5dveřovém
provedení a závodní Fabií S2000.
Lamborghini představilo Aventador J. Písmeno J v názvu odkazuje na přílohu J řádů FIA,
která upravuje potřebný počet sériových aut
nutných k homologaci závodní verze. Jedná se
o extrémní speedster, kde řidiče a spolujezdce
chrání před větrem jen minimalistický deflektor. Pro případ převrácení jsou za předními sedadly ochranné oblouky. Po technické stránce
je vůz shodný s uzavřenou verzí Aventadoru
LP 700-4. Jak název napovídá, výkon motoru je
700 k a poháněna jsou všechna kola. Přestože
konkrétní jízdní údaje nebyly zveřejněny, rychlost přes 300 km/h je samozřejmostí.
Volkswagen se prezentoval hned dvěma
sportovně zaměřenými modely. Pro příznivce
svižné jízdy s nebem nad hlavou je určen Golf
GTI Cabriolet. Po technické stránce je zcela
shodný s ostrým hatchbackem (čtyřválec 2,0
TSI, 211 k, 280 Nm), mírně se odlišuje v dynamických parametrech. Zrychlení z 0 na 100
km/h proběhne za 7,3 s (oproti 6,9), maximální
rychlost je 237 km/h. Stažení plátěné střechy
trvá 9 sekund, natažení pak 11. Polo BlueGT
představuje poprvé ve VW čtyřválec 1,4 TSI
(140 k) s vypínáním poloviny válců. Z toho vyplývá, že i přes sportovní kořeny je velký
důraz kladen i na spotřebu paliva.
Podle továrních údajů je spotřeba
v kombinovaném cyklu jen 4,5
l/100 km.
Evropskou premiéru si v Ženevě odbyla Mazda Takeri –
předobraz budoucí Mazdy 6.
Úkolem designérů bylo vytvořit dynamický, pohodlný,
přitažlivý a úsporný vůz.
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variantách: hatchback a kombi. Na první pohled zaujme zbrusu nový, dynamický design
exteriéru i interiéru. Pohonné jednotky jsou
shodné s příbuzným Hyundai i30 a jedná se
o tři benzinové a dva naftové motory o objemech 1,4 a 1,6 l. Pro všechny motorizace jsou
na výběr šestistupňové manuální nebo automatické převodovky.
Automobil s ostře řezanými tvary karoserie působí agresivním dojmem. Pod kapotou studie
je schovaný vznětový motor Mazda Skyactiv-D
s objemem 2,2 l, poháněná jsou přední kola.
Zajímavostí je nový systém rekuperace brzdné energie i-ELOOP, který ukládá elektrickou
energii do kondenzátoru. Výhodou je možnost
rychlého uložení a odebrání velkého množství
elektřiny.
Toyota FT-BH je poněkud extravagantní koncept hybridního automobilu, jehož největší
předností je nízká hmotnost a součinitel odporu vzduchu pouze 0,235. Přestože automobil je
téměř 4 m dlouhý, 1,7 m široký a 1,4 m vysoký,
váží méně než 786 kg. Použité materiály sice
zveřejněny nebyly, podle výrobce ale nejsou nijak drahé. Hybridní ústrojí se skládá z dvouválcového motoru o objemu 1 l s Atkinsonovým
cyklem a elektromotoru. Další technické parametry bohužel zveřejněny nebyly, zaujme však
velmi nízká průměrná spotřeba 2,1 l/100 km.
KIA se pochlubila druhou generací populárního Cee’du, a to hned ve dvou karosářských

Největším tahákem stánku Fiat se stalo nové
čtyřmetrové MPV Fiat 500L. Tento „malý-velký“
vůz vychází z názvu i designu novodobého
provedení stylového Fiatu 500. Oproti němu
je 500L podstatně větší ve všech rozměrech.
O pohon se budou starat motory 0,9 TwinAir,
1,4 Fie a turbodiesel 1,3 MultiJet II.
Ferrari ukázalo svůj nejnovější model s označením F12 Berlineta, který v nabídce nahradí
599 GTB Fiorano. Jedná se o sportovně laděné
kupé, které designově vychází z ostatních modelů maranellské automobilky a ve správném
poměru kombinuje eleganci s agresivitou a aerodynamickou účinností. Pod dlouhou přední
kapotou se skrývá dvanáctiválcový motor
o objemu 6 262 cm3. Ten poskytuje maximální
výkon 744 k, což umožňuje zrychlit z 0 na 100
km/h za 3,1 s a z 0 na 200 km/h za 8,5 s.
Na stánku Subaru mohli návštěvníci poprvé
v Evropě spatřit sportovní model BRZ, který
byl vyvíjen společně s Toyotou. Koncepce
automobilu je pro Subaru poněkud nezvyklá.

Motor typu „boxer“ sice zůstal, (jedná se
o přeplňovaný dvoulitr), ovšem místo tradičního pohonu všech 4 kol jsou poháněna
kola pouze na zadní nápravě. Motor má
výkon 205 k a točivý moment 205 Nm jde
na kola přes šestistupňovou manuální nebo
automatickou převodovku.
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Nejlepší dodavatelé
– základ našeho úspěchu
Tým Inter Cars Česká republika, s. r. o., za sedm let
na trhu navázal spolupráci s několika stovkami
dodavatelů náhradních dílů z celé Evropy. Tato

šíře portfolia umožňuje našim zákazníkům vybírat si zboží přesně podle jejich preferencí – značky, technických specifikací, země původu nebo

FILTRON:

ceny. V nové rubrice vám budeme představovat
naše dodavatele, jejich historii, misi, portfolio
i filozofii.

Export přes 2 000 druhů filtrů do celého světa

Společnost WIX-FILTRON byla založena již
v roce 1982 a po celou dobu své existence
se specializuje na výrobu filtrů pro automobilový průmysl, stroje nejrůznějšího zaměření
i motorová zařízení. Firma se sídlem v Polsku
je členem mezinárodního koncernu AFFINIA
Group, který spadá do americké kapitálové
skupiny The Cypress.
Vysoká kvalita, zavádění nových technologických řešení i investice do automatizovaných
výrobních procesů poskytly společnosti konkurenční výhody, díky nimž je dnes známá po celém světě a vyváží přes polovinu produkce
nejen do mnoha zemí Evropy, ale i do Ameriky
a Afriky. Filtry značky FILTRON využívají také
renomované automobilky – např. Volkswagen,
General Motors, Ford, Land Rover, Jaguar, Mercedes-Benz, Saab, Lotus, Harley & Davidson,
Suzuki či Aston Martin. Filtry určené pro trh

náhradních dílů jsou přitom vyráběny podle
shodných standardů, jako kdyby byly dodávány přímo automobilkám. To vše umožňují mj.
vlastní vývojové laboratoře firmy a metrologické oddělení.
Portfolio společnosti WIX-FILTRON zahrnuje
všechny běžně používané typy filtrů – obchodní nabídka jich obsahuje neuvěřitelných
2 300 druhů. Vzduchové filtry zadržují trvanlivé a pevné částice (např. minerální prach, saze
a organické úlomky) a jejich zbytky, které se
vznášejí ve vzduchu a jsou pohlcovány motorem. Olejové filtry čistí olej od znečištění a zajišťují tak bezvadné plnění obou jeho hlavních
úkolů: mazání a chlazení. Palivové filtry chrání
před rychlým opotřebením součásti palivového systému spalovacích motorů. A konečně
protiprachové filtry čistí vzduch, který je nasáván přímo do kabiny vozu, a zabraňují tak
pocitu únavy řidiče i spolujezdců, senné rýmě,
slzení očí a problémům s dýcháním.
Vývoj a prodej svých produktů WIX-FILTRON
podporuje i v době ekonomické krize – např.
v roce 2007 otevřela výrobní firmu na Ukrajině
a roku 2010 zprovoznila sklady a obchodní kancelář v Rusku.
WIX-FILTRON, Sp. z o. o.
ul. Wrocławska 145, 63-800 GOSTYŃ
Tel.: +48 65 572 89 00
Fax: +48 65 572 89 22
E-mail: export.department@affiniagroup.com
www.filtron.pl/cz
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Comma Oil & Chemicals:

Půlstoletí práce, vášně i zodpovědnosti

Comma Oil & Chemicals působí na trhu už
od roku 1965, kdy vznikla ve Velké Británii
jako nezávislý výrobce motorových olejů. Díky
pilné práci firma postupně rostla a stávala se
první volbou pro menší – a časem i renomované – servisy. S narůstajícím byznysem rostlo
také portfolio, které se rozšířilo i mimo oblast
motorových olejů. Zahrnuje prakticky všechny
„tekuté části automobilu“, které moderní vozy
potřebují: např. převodové oleje, nemrznoucí
a chladicí směsi nebo čisticí prostředky. V současnosti jsou produkty společnosti Comma
k dispozici jak pro profesionální servisy, tak pro
koncové zákazníky: motoristy. A to zdaleka nejen v Británii – oleje a další výrobky jsou distribuovány do více než čtyř desítek zemí.
Tým společnosti založil svoji filozofii na mottu
„vášeň pro výkon“ – jeho cílem je excelovat

ve všem, co dělá. Tento přístup tvoří základ
celého byznysu i způsobu života firmy. Dokladem je i dlouholeté spojení značky se světem
automobilového sportu – Comma je totiž
již několik let technickým partnerem šampionátu formule 2 a oficiálním dodavatelem
maziv a chemikálií pro všechny vozy soutěže. V letošní sezoně navíc bude podporovat
talentovaného britského mladíka Luciana Bachetu, který byl vybrán jako pilot vozu číslo 4
sponzorovaného právě společností Comma
Oil & Chemicals. Partnerství s F2 firmě navíc
poskytuje jedinečnou příležitost pro testování a vylepšování výrobků, což jistě ocení i její
zákazníci.
Součástí vize Comma Oil & Chemicals se stala
také snaha o maximální péči jednak o distri-

butory svých produktů, jednak o jejich uživatele. Konkrétním projevem tohoto přístupu
je mj. vytvoření výukových materiálů, které
mají zajistit vždy správnou aplikaci výrobků
s logem Comma na obalu. Ty jsou bezplatně
k dispozici na webu společnosti, u odborných
prodejců i v nezávislých dílnách.
Comma Oil & Chemicals Ltd.
Dering Way, Gravesend, Kent,
England DA12 2QX
Tel.: (44) 01474 564 311
Fax: (44) 01474 333 000
E-mail: enquiries@commaoil.com
www.commaoil.com

Text a foto Miroslav Mašek
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Pokyn pro manipulaci s dvouhmotovým setrvačníkem
V porovnání s pevným setrvačníkem sestává sice dvouhmotový setrvačník (ZMS)
z více, vzájemně přesně přizpůsobených
konstrukčních dílů, které však mohou být
i přes uzavřenou konstrukci ovlivněny
vnějšími vlivy. Při špatné manipulaci může
dojít k poškození ZMS. Následkem může
být předčasný výpadek, reklamování hluku
a vibrací.
Z tohoto důvodu je nutné při manipulaci s
ZMS bezpodmínečně dodržovat následující body:
ZMS po pádu na zem se již nesmějí montovat!
Může dojít k poškození kuličkových nebo
kluzných ložisek, k ohnutí snímacího
kroužku nebo ke zvýšenému nevyvážení.
Soustružení třecích ploch ZMS není přípustné!
V důsledku zeslabení třecích ploch již
nemohou být zajištěny požadované bezpečné maximální otáčky.
U ZMS s kluznými ložisky se nesmí sekundárním setrvačníkem pohybovat v axiálním směru příliš velkou silou!
Tím by mohla být poškozena membrána
ve vnitřní části ZMS.
Není přípustné mytí ZMS v myčkách dílů
nebo čistění pomocí vysokotlakých čističů
nebo parních čističů ani čistění tlakovým
vzduchem nebo čisticími spreji!

Obrázek 1: LuK-ZMS v řezu
Pro spojku je nutné použít šrouby se
správnou délkou!
Příliš dlouhé šrouby se obrušují na primárním setrvačníku (hluk) nebo jej případně
mohou dokonce zablokovat.
Příliš dlouhé šrouby poškozují kuličkové
ložisko nebo je vytahují z jeho uložení.
Vždy je nutné použít nové upevňovací
šrouby!

Třecí plochy ZMS se čistí hadrem navlhčeným
čisticím prostředkem rozpouštějícím tuky!
Do ZMS se nesmí dostat žádný čisticí
prostředek!

Pokyn:
Další informace o ZMS jsou popsány
v podrobné LuK-brožuře „Dvouhmotový setrvačník“.

Dbejte údajů výrobců vozidel!

Příslušné náhradní díly naleznete
v našem online katalogu na adrese
www.Schaeffler-Aftermarket.com nebo
v RepXpert na adrese www.RepXpert.com.
Uvedená čísla náhradních dílů výrobců
vozidel, slouží pouze pro účely porovnání.

Stav 08.2011
LuK 0033
Technické změny vyhrazeny
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Milí čitatelia, dnešné potulky po Slovensku ma zaviedli do obce Horná Seč, ktorá sa rozprestiera na ľavom brehu Hrona
v severovýchodnej časti Podunajskej nížiny v nadmorskej výške 158 m. Obec sa vyvinula v chotári obce Seč, doloženej prvou
písomnou zmienkou z roku 1310. Horná Seč sa stala súčasťou levického hradného panstva, resp. jeho dedičov, ktorému
patrila až do 19. storočia. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a zhotovovali výrobky z prútia. Blízko rieky Hron sú
nerastné ložiská štrkopieskov, ktoré sa ťažia aj dnes.
..... na začiatku tejto malebnej obce v smere
Kalná nad Hronom - Levice sa nachádza veľmi útulný a príjemný Q-Service s názvom AGV
servis.
Určite tento servis má pána a gazdu, ktorý sa
riadi myšlienkou významného doktorka Viktora
Emila Franka...
„Mať cieľ je najväčšia pohonná sila v živote človeka.“
Pán Vladimír Guťan, majiteľ už spomínaného
servisu, túto životnú silu a energiu má. Vyžarovala nielen na prvom stretnutí, ale na každom,
ktoré som s ním absolvoval.
Pán Guťan, odkiaľ beriete túto silu a energiu
do každodenného života?
..... človek, keď robí prácu, ktorá ho baví a živí,
tak tá práca je najlepším liekom do každodenného života.
Odkedy spolupracuje Váš servis so spoločnosťou Inter Cars?
..... je to od roku 2005, ako spoločnosť Inter Cars
prišla na Slovensko. Je zaujímavé, že väčšinou
servisy ako sme my oslovia zástupcovia firiem,
no v tomto prípade to bolo naopak. My sme
našli v českom časopise IC Journal kontaktnú
osobu, ktorá mala v tej dobe náš región na starosti a kontaktovali sme ju my. „Takže IC nenašiel
nás, ale my sme si našli IC (smiech)“.
Prečo ste sa rozhodli vstúpiť do servisného
konceptu spoločnosti IC s názvom Q-Service?
..... zo začiatku to nebolo také jednoznačné,
pretože sme mali viacero ponúk od konkurenčných firiem, aby sme vstúpili do ich koncepcií,
ale nakoniec zvíťazil Váš, teda už aj môj servisný
koncept Q-Service.
Čo Vás presvedčilo aj pri tlaku konkurencie
vybrať si práve servisný koncept Q-Service?

..... bolo to hlavne kvôli správnej ponuke školení,
ktoré sa dodnes uskutočňujú v školiacom stredisku IC v Nových Zámkoch, ale aj v technickej
podpore pre náš servis. A po určitom čase to
nie je len podpora o školeniach a technike, ale
hlavne výborná spolupráca s tímom IC.
Čo Vám ponúka v dnešnej dobe koncept
a čo od neho očakávate?
..... hlavne som rád, že mám po boku silného
partnera, ako je spoločnosť Inter Cars. Zabezpečuje mi kompletný servis od náhradných
dielov, cez vybavenie dielne, softvérové vybavenie, technickú a marketingovú podporu.
..... očakávam vďaka novému Fleet programu
nových zákazníkov, ktorých by som len veľmi
ťažko a možno vôbec nezískal.
Čo ponúka Váš servis dnešnému
motoristovi?
..... v roku 2010 sme dokončili rekonštrukciu
nášho staronového servisu, vďaka čomu vznikli nové reprezentatívne priestory nielen pre
servis, ale hlavne aj pre samotných zákazníkov
s výhľadom na svojich štvorkolesových miláčikov, s možnosťou vychutnania si vynikajúcej
kávy alebo prečítania si zaujímavých časopisov....
Snažíme sa ponúknuť našim zákazníkom
komplexné služby, ako sú klampiarske práce
v rozsahu od malých havárií až po použitie
vyrovnávacej stolice, pneuservis s uskladňovaním pneumatík, mechanické práce, pre ktoré
máme vyhradené dve státia zo zdvihákmi, diagnostické prístroje viacerých značiek vrátane
osciloskopu, autoelektrikársku dielňu, servis klimatizácií, lakovanie vozidiel, odťahovú službu
a novinkou pre našich zákazníkov je náhradné
vozidlo.
Akým profesionálnym tímom disponuje Váš
servis?
..... k dispozícii sú traja mechanici, dvaja klam-

piari, prijímací technik a vždy usmiata pani
Helenka, ktorá má na starosti administratívnu
agendu. Náš tím je od začiatku našej pôsobnosti stabilný, s občas rastúcim počtom nových
zamestnancov
Tak toto je veľmi dobrá vizitka dobrého
a tolerantného šéfa?
..... tak to nie...
Akú víziu máte s Vaším servisom, kam sa
v najbližšej dobe chcete posunúť?
..... máme tu momentálne problém s dostatočným obslúžením zákazníkov, ktorí majú veľké
dodávkové vozidlá, kde vidím priestor na zdokonalenie našich služieb. Preto chcem v najbližšom období pristaviť dielňu pre takéto vozidlá.
Aj keď na začiatku som už našim čitateľom
spomenul, že človeka s takým entuziazmom,
aký máte Vy, je radosť stretávať, neodpustím
si ešte otázočku skĺbenia práce s relaxom?
Darí sa Vám oddychovať okrem práce ešte
inak?
.......samozrejme, práca je práca, ale aj tak najlepším relaxom je moja rodina a keď si nájdem
čas na aktívny relax, tak to ma môžete stretnúť
s prilbou na hlave a s motorkou alebo štvorkolkou ako brázdim cesty-necesty nášho Slovenska, hlavne na pretekoch cuontrycrossu. V zime
rád vybehnem s rodinkou na zjazdovky.
V mene našich čitateľov sa chcem za rozhovor
poďakovať majiteľovi a konateľovi v jednej osobe AGV servisu, pánovi Vladimírovi Guťanovi.
Prajeme mu v koncepčnej sieti Q-Service veľa
spokojných a platiacich zákazníkov a v osobnom živote veľa zdravia, šťastia a radosti.
AGV servis
Horná Seč 153
935 31 Horná Seč.
Tel: 036/639 65 61
Mobil: 0903 419 630
Mail: agvservis@q-service.sk
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Motointegrátor
Fleet
Ako všetci dobre vedia, naše Fleet oddelenie zabezpečuje servis
a údržbu áut pre klientov, ktorí majú
vozový park na území celej Slovenskej republiky. Servis zabezpečujeme v našich zmluvných servisných
strediskách. Pre klientov spracujeme kalkuláciu opravy, odsúhlasíme
ju so zodpovednou osobou, dodáme náhradné diely. Servis vykoná
opravu a vystaví na Inter Cars faktúru za prácu a províziu za namontované náhradné diely. Inter Cars preberá zodpovednosť za zaplatenie
opravy od klienta, takže servisy nemusia riešiť prípadné pohľadávky.
V predchádzajúcom čísle nášho IC
Journálu sme písali o tom, že naše Fleet oddelenie
pracuje pri kalkuláciách opráv s programom Silver
DAT. Prepojením programu Silver DAT a IC_calculator využívame zrýchlenie a zjednodušenie tvorby našich kalkulácií. Postup je jednoduchý. V Silver
DAT-e si spravíme kalkuláciu na požadovaný servisný úkon. V IC_calculator-e kalkuláciu cez Tec Doc
pretransformujeme do dielov z ponuky Inter Cars.
Vybraté diely odošleme do košíka vo webshope
a vytvoríme kalkuláciu pre klienta. Po odsúhlasení
kalkulácie klientom odošleme diely, ktoré máme
vo webshopovom košíku, priamo na pobočku a tá
ich dodá do servisu, v ktorom sa bude oprava realizovať.
Pri kalkulácii pravidelných servisných prehliadok
vozidiel si vytlačíme so Silver DAT-u aj „Plán opravy“,
ktorý je potrebný hlavne pri pravidelných servis-
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postupovali podľa nariadení výrobcu a použili sme originálne rovnocenné diely, nemôže
nás odignorovať argumentom, že vozidlu
„padla“ záruka z dôvodu servisovania vozidla
v neznačkovom servise. Preto my v našom
oddelení pri vozidlách v záruke evidujeme
„Plány údržby“ spolu s faktúrami za opravu.
Vďaka nášmu Fleet projektu sa snažíme posunúť úroveň našich Q-Service a AutoCrew
partnerov bližšie k úrovni značkových servisov. Naše partnerské servisy už štandardne
používajú zákazkové listy, návleky na sedadlá
a využívajú programy, ktoré im umožňujú vykonávať servis vozidiel na vysokej technickej
úrovni. Aj vďaka tomu sa nám darí komunikovať so spoločnosťami, ktoré majú záujem
ných prehliadkach na nových vozidlách.
Vďaka Nariadeniu komisie EU č.461/2010
môžu byť vykonávané prehliadky na vozidlách, ktoré sú v záruke, aj v neautorizovaných servisoch. Ak chceme na vozidlách
v záruke vykonávať servis a mať istotu,
že robíme prehliadky podľa nariadenia
výrobcov, je vhodné mať kalkulačný program, ktorý nám umožní vytlačiť si takýto
protokol. Pokiaľ máme vytlačený a vyplnený „Plán opravy“. Vykonali sme podľa neho
údržbu vozidla a máme ho evidovaný
spolu s faktúrou o oprave. Keď sme použili
diely, ktoré sú originálne rovnocenné, tak
v prípade, že sa vyskytne v záručnej dobe porucha,
značkový servis nám nemôže odmietnuť vykonať
záručnú opravu. Ak mu vydokladujeme, že sme

o spoluprácu s našou sieťou servisov zapojených
do Fleet programu.

I N F O R M A C E rP uR bO r Vi k
Áa
S

Software pro kalkulaci oprav
motorových vozidel
SilverDAT II a software IC Calculator
Software SilverDAT II umožňuje vytvořit přesnou kalkulaci nákladů na opravu vozidla podle
výrobcem stanovených norem oprav a údržby
u více než 1 570 typů osobních, lehkých užitkových, nákladních vozidel a motocyklů. Ceny
náhradních dílů, jejich katalogová čísla, stejně
jako pracovní hodnoty vycházejí z dat výrobců
a dovozců vozidel a jsou platné pro český trh.
Data jsou každý měsíc aktualizována. Do kalkulace lze zahrnout také výpočty nákladů na lakování vycházející z velikosti opravované plochy,
provedení laku, počtu lakovaných vrstev, ceny
pomocných materiálů atd.

elektronicky odesílána do externích aplikací,
např. tzv. dealer management-systémů či přímo
do pojišťoven. Společnost Inter Cars pak jako
jediná nabízí aplikaci IC Calculator, která umožňuje převedení originálních čísel dílů vybraných
v kalkulaci na čísla dílů ze sortimentu Inter Cars
za pomocí katalogu TecDoc, dále výběr těchto
přesně identifikovaných dílů a možnost on-line
zjištění jejich dostupnosti a poté objednání.

Hlavní výhody aplikace:
- přesná indikace všech variant standardní,
- příplatkové a mimořádné výbavy v závislosti
- na období výroby
- grafika s bezkonkurenčním rozlišením, jaké
Z aplikace SilverDAT® II mohou být data kalku- používají elektronické katalogy výrobců
lací oprav havarovaných vozidel i odpovídající
- nabídka montážních skupin pro vyznačení
fotografie týkající se pojistných událostí také
- rozsahu opravy
Grafické vyobrazení – náprava přední / řízení

- možnost kalkulace ceny běžných servisních
- úkonů, mechanických oprav a údržby a lakování
- průběžné zobrazení aktuální ceny a OE čísla
- dílu a částky za opravu
- modul úkonů technické údržby podle výrobce
- pro doplnění kalkulace opravy v případě přede- psané servisní prohlídky
- automatické vyhodnocování výhodnosti
- opravy karoserie oproti výměně skeletu karoserie
- oddělená kalkulace poškození skla
- volba mezi dvěma metodami lakování (dle
- norem výrobce nebo dle materiálového bodo- vého systému DAT Eurolak)
- komunikace v českém jazyce
-
kalkulace oprav či podklady vytvořené pro
znalecké posudky jsou bezvýhradně uznávány
všemi pojišťovnami jak v Německu, tak postupně i v dalších zemích Evropy vč. ČR a SR.

Příklad identifikace vozidla: ŠKODA Superb

IC Calculator
Jedná se o vzájemně provázaný a na sebe navazující software, pomocí kterého jednoznačně a rychle vyberete dostupný náhradní díl
ze sortimentu Inter Cars potřebný pro opravu
vozidla, včetně jeho ceny a možnosti okamžitého objednání. Na základě rozkódování VIN
kódu vozidla pracujete s informacemi dodanými výrobcem pro konkrétní automobil
a máte tak zaručeno jednoznačně správné

určení potřebného dílu použitého při montáži toho konkrétního vozu (dozvíte se tzv.
OE číslo a cenu dílu použitého při montáži),
a to bez různých alternativ, které se vyskytují u stejného modelu s jinou výbavou nebo
u jiné výrobní série.
Takto precizně vybrané náhradní díly převede softwarová aplikace během několika vteřin
na nabídku dostupných dílů ze sortimentu IC.

Díl následně přidáte do nákupního košíku a objednáte jeho dodání v nejbližším termínu.
Hlavní výhody IC Calculatoru:
- informace o vozidle ze zdrojů výrobce vozidla
zaručí jednoznačnou správnost výběru náhradního dílu pro opravu vozidla
- rychlost, s jakou lze docílit výběru správného
a dostupného dílu ze sortimentu IC ušetří čas
vám i majiteli vozidla
- okamžitý přehled o absolutní i procentuální
finanční úspoře při použití dílů IC, vůči cenám
dílů od výrobce vozidla (ceny jsou výrobcem
měsíčně aktualizovány)
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Software QS Professional

Jak už bylo zmíněno v úvodním slově pana
Martina Havlíka, firma Inter Cars se v poslední
době soustředila na vývoj softwarového řešení
pro naše zákazníky (tj. pro vás – servisy.) Důvodem tohoto rozhodnutí je naše vize, ve které
budoucnost našich zákazníků není spojena jen
s prodejem náhradních dílů a s tím souvisejících
služeb, ale i s vytvořením korektního vztahu
s uživatelem vozidla (ať už se jedná o firmu, soukromého podnikatele nebo koncového zákazníka) a vzájemné důvěry vybudované na základě
transparentnosti a přesném vyčíslení úkonů,
které servis pro zákazníka vykonal.

čísla náhradních dílů výrobce na čísla náhradních dílů firmy Inter Cars ve spolupráci se SW
TecDoc. Celé řešení je samozřejmě napojeno
na internetový obchod firmy Inter Cars (IC
WebCat), takže zákazník už během výběru
alternativních náhradních dílů vidí jak svou
nákupní cenu, tak především dostupnost
zboží u nás. Další výhodou speciálně pro členy Q-service sítě je fakt, že je řešení vyvinuto
na mezinárodní platformě pro všechny země
IC South a je napojeno na centrální databázi,
kde se shromažďují data o vozidlech a jejich
opravách tak, aby jakýkoli Q-service, ke kterému přijede už identifikované auto, měl možnost vidět historii oprav.
Samotné řešení se ovládá z jednoho místa
a je maximálně automatické. Začíná registrací
zákazníka a pokračuje -> identifikací vozidla
pomocí VIN dekodéru při současné kontrole
centrální databáze -> otevřením zakázky -> kalkulací opravy podle technických údajů výrobců
(časová náročnost opravy a ceny originálních
náhradních dílů) -> převedením originálních
náhradních dílů na náhradní díly firmy Inter
Cars s okamžitou informací o dostupnosti dílů
a možností objednání přes internetový obchod
-> a končí nahráním vybraných náhradních dílů
a časů opravy zpět do zakázky.

Výhody řešení:
• řešení z jednoho místa
• přesná identifikace vozidla a náhradních dílů
pomocí VIN dekodéru

Proto jsme pro vás ve spolupráci s renomovanými firmami DAT Czech Slovak a TecDoc připravili
softwarové řešení, které vám pomůže stát se
více konkurenceschopným, profesionálnějším
servisem, a to nejen v očích koncových zákazníků, ale i v očích profesionálů z automobilové
branže. Tento software jsme příznačně nazvali
„QS Professional“ a začlenili ho do servisního
konceptu Q-service.
Tolik úvodem a nyní už k samotnému popisu
softwaru a jeho výhodám. QS Professional je
unikátní software, který vznikl propojením SW
na řízení servisu, kalkulačního SW od firmy
DAT a SW, který je schopný převést originální
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• profesionální kalkulace na základě normočasů
výrobce
• kalkulace uznávaná pojišťovnou
• úspora času a nákladů na identifikaci a objednávání náhradních dílů
• on-line disponibilita náhradních dílů už během
kalkulace
• mezinárodní dostupnost SW řešení
• větší transparentnost servisu vůči koncovým
zákazníkům

Tohle řešení bylo vyvinuto speciálně pro síť
servisů Q-service, ale kromě modulu centrální
databáze, může být v případě zájmu aplikováno i ostatním servisům. O tomto řešení by se
dalo napsat ještě spoustu dalších řádků, ale jak
se říká, je skvělé o věcech a řešeních číst, ale
není nad to je vidět. Proto pokud chcete vidět
toto řešení, tak vás rádi přivítáme na naší Road
show, která se koná v dubnu na 3 místech
České republiky ( viz str. 2). Zde budeme připraveni vám řešení prezentovat a zodpovědět
všechny Vaše otázky.
Těšíme se na shledanou na této akci.
Váš team Q-service.

r u b r i k a

www.osram.cz

Optický a technický triumf:
LED pro denní svícení!
První světlo pro denní svícení k dodatečnému vybavení s homogenní svítící
plochou LED: nejsou vidět žádné světelné body jednotlivých LED!
• Nápadná řeč tvarů: zaoblený design dá vyniknout
dynamice Vašeho vozidla
• Dvojitá funkce: světlo pro denní svícení a obrysové
světlo (volitelně)
• Vhodné pro mnoho modelů automobilů, lze snadno
namontovat vlastními silami
• Nízká spotřeba energie
• Díky vysoké třídě ochrany IP 69K nepředstavuje
intenzivní mytí v automyčkách žádný problém
ani inte
Vynikající světelný výkon
• Vynikaj
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„Ten prešporský zámok pekný murovaný
— čudujú sa z neho na Dunaj tí páni,
čuduje sa z neho aj záhorský šuhaj:
ako pekne tečie ten povestný Dunaj...“

Samotná rieka Dunaj je, samozrejme, jedným
z hlavných prínosov a skvostov mesta.....?
Áno, je to Bratislava (do roku 1919 slov. Prešporok/Prešporek, nem. Pressburg, maď. Pozsony
(„Požoň“) je hlavným, najľudnatejším a rozlohou
najväčším mestom Slovenska.
Má rozlohu 367 584 km², žije tu 457 tisíc obyvateľov. Predpokladá sa, že denne do mesta dochádza 150 tisíc až 200 tisíc ľudí, teda v bežný
pracovný deň sa tu nachádza okolo 650 tisíc
ľudí. Sídli tu prezident, parlament, vláda, ministerstvá a rôzne úrady. Pred druhou svetovou vojnou sa v Bratislave hovorilo troma jazykmi: nemeckým, maďarským a slovenským. Bratislava je
mesto bohaté na pamiatky, z ktorých mnohé sa
nachádzajú v Starom Meste.
Úryvok z básne, ktorý som si požičal od básnika štúrovskej generácie Janka Kráľa, je tiež pamiatkou na dobu minulú alebo súčasnú...? My
sa venujme dobe súčasnej a hlavne, čo je nové
v Prešporskom meste?
Do servisnej siete AutoCrew nám pribudol nový
partner, ktorého Vám chcem, milí čitatelia, bližšie predstaviť. Je to veľmi pekný v uličkách Bratislavy známy servis AUTOZAK, s.r.o. Jeho vznik
datujú spolumajitelia pán Jaroslav Zelenaj a pán
Jaroslav Kriko do roku 1994 a presnejšie, mesiac
v znamení barana – apríl. Od začiatku servis pôsobí na ulici Lidická č. 29.
Prečo Váš servis vstúpil do servisnej siete a koncepcie AutoCrew a aké sú Vaše očakávania?
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V našej automobilovej práci je dosť namáhavé
udržať servis na kvalitnej, profesionálnej úrovni.
Zo začiatku máte stálu klientelu, ale časom vývoj stále napreduje a aj náročnosť opráv motorových vozidiel sa z roka na rok zvyšuje. Je veľmi
problematické sa v uvedenom správne zorientovať. Teraz to vidíme aj my, že sa to bez pomoci
obchodných partnerov IC a Bosch, jednoducho,
nedá. Spoločnosť IC nášmu servisu ponúka, čo
si trh vyžaduje. My sa môžeme sústrediť na svoju prácu a ostatné potrebné detaily ako školenia,
technické a softvérové vybavenia a hlavne kvalitné diely prenechávame nášmu obchodnému
partnerovi.
A aké sú očakávania od konceptu? Že ešte viac
posilníme svoju profesionálnu pozíciu a budeme môcť využívať výhody, ktoré nám toto členstvo ponúka.
Odkedy spolupracujete so spoločnosťou Inter Cars ( IC) ?
S Vašou spoločnosťou spolupracujeme
od (mierne zaváhanie...) od roku, kedy prišla
na Slovensko. V ktorom roku to bolo? (trochu
som napomohol..) od roku 2005. Áno, presne
od tohto roku s Vami spolupracujeme. Musím
ale podotknúť a hovorím to úprimne, že pred
spoluprácou s IC sme vyskúšali viacero konkurenčných spoločností, ale nebolo to ono. Pevne
verím, že v nasadenom tempe a v správnom
smere nepoľavíte a budete pokračovať ešte
veľa, veľa rokov.
Ďakujeme veľmi pekne za pochvalu a uznanie a urobíme maximum, aby nielen Vy, ale
aj ostatní naši zákazníci pociťovali podporu
zo strany spoločnosti IC.
Vráťme sa k Vášmu servisu a k tomu, čo môže
dnešný zákazník očakávať od servisu AUTOZAK. Čo ponúkate dnešnému motoristovi?
Určite by som spomenul, že servis disponuje
tromi zdvihákmi, pomocou ktorých dokážeme
riešiť komplexné služby a tam by som zahrnul
servisné kontroly, servis klimatizácií. K dispozícii
pre našich zákazníkov a ich štvorkolesových miláčikov máme digitálnu geometriu, pneuservis,

autodiagnostiku, opravujeme elektropríslušenstvá, vstrekovacie systémy, máme vlastnú testovaciu stolicu na brzdy a tlmiče, robíme opravy a výmeny autoskiel, karosársky a lakýrnický
servis a mnoho iných servisných úkonov, ktoré
sú potrebné na vyriešenie problematiky pokazeného automobilu.
Spomínali ste mi, že Váš servis má zazmluvnené poisťovne pre lakýrnicke a klampiarske práce a poskytujete právnu pomoc motoristom pri poistných udalostiach. Môžete
nám to bližšie vysvetliť?
Zákazníkovi sa stala dopravná nehoda a boli pri
tom porušené plechy na aute. Auto dotiahneme do nášho servisu a kompletnú starostlivosť
ohľadne obhliadky vozidla, komunikáciu s poisťovňami, to všetko zrealizuje náš servis bez toho,
aby zákazník musel „stepovať“ medzi poisťovňou a servisom. Dá sa povedať, že je to služba,
ktorú zabezpečíme zákazníkovi na kľúč. No a,
samozrejme, uskutočníme kompletnú opravu
havarovaného auta.
Akým profesionálnym tímom disponuje Váš
servis?
Máme piatich stabilných zamestnancov a v prípade potreby máme štyroch externých.
Akú máte víziu s Vašim servisom?
(....smiech) fú-ha, vízia. No, minimálne aspoň 10
rokov pôsobiť v tomto odvetví a neustále sa
zdokonaľovať v našej profesionálnej práci, či už
po stránke vedomostnej alebo praktickej.
V mene našich čitateľov sa chcem poďakovať za rozhovor pánovi Zelenajovi.
Prajem servisu AUTOZAK, s.r.o. veľa spokojných a platiacich zákazníkov.

AUTOZAK, s.r.o.
Lidická 29
814 04 Bratislava
www.autocrew.sk
mob: (+421) 915 731 325
e-mail: autozak@autocrew.sk

“HOT“ díly pro klimatizace
Připravte se na sezónu s jedním z nejširších sortimentů dílů do klimatizací

NEJŠIRŠÍ SORTIMENT NA AFTERMARKETU PRO CHLAZENÍ MOTORU A DÍLŮ KLIMATIZACE NA AUTOMOBILY I NÁKLADNÍ VOZY.

Vyberte si z více než 3.000 velice
kvalitních produktů pro automobily
i nákladní automobily
- kondenzátory, vysoušeče, výparníky a topení.
Nabízíme vám nejširší sortiment na aftermarketu
při kvalitě OE garantovanou standardy ISO 9001 / TS 16949.

www.nissens.com

Ve¾ká letná akcia!

20

u
d
á
i
p
m
y
l
o
a
n
d
z
a
j
á
z
x
3
1
ko

Termín akcie: 1.5.-16.6.2012

r u b r i k a

Volejbal

Tenis

Plážový volejbal

termín zájazdu: 26.07. - 31.07.2012, teda 5 dní v Londýne!!!

Za každých 300€ bez DPH získate 1 zlosovate¾ný súažný
kupón. Na každej poboèke bude prebieha losovanie
vždy o 1x zájazd na LOH do Londýna a 3x znaèkové
trièko z olympijskej kolekcie.

Povzbuï našich na Olympiáde v Londýne!

Zažite to s Inter Cars!

Slalom Canoe

è
i
r
t
x
36
Basketbal

r u b r i k a
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Rajghat – pamätník Mahatma Gándhího a park,
kde bolo jeho telo spálené a podľa jeho priania aj
rozsypaný jeho popol.
Hygiena po indicky, priamo
na ulici v starom Dillí.

Máte c
hu
rančov ť na 100% dž
?T
ús
neupra ak tu je rovno z čerstvých p
om
vovaný
zo zdro
.
ja chem aicky

Tadž Mahal – jeden zo 7 divov sveta
dostavali v roku 1653 ako vrcholné
dielo Mughalskej ríše. Najkrajšie a asi
aj najčistejšie miesto celej Indie.

Palace of Winds – palác vetr
ov.

sný opevnený
Pevnosť Amber – úža
ľadom
výh
ým
ern
dh
ná
palác s
na okolitú krajinu.

Cesta na slonoch do
pevnosti
Amber bola veľmi
príjemná.

Zabudnúť v Indii na všadeprítomné kravy, jednoducho, nejde.

Agra Fort - opevnené mesto neďaleko Tadž Mahalu, ktoré slúžilo počas nepokojov ako pevnosť,
a tiež ako panovnícke sídlo.

Jaipur – obrovský kontras
t medzi pôvodným
a moderným svetom.

Takmer na každom
rohu môžete vidieť
„zaklínačov hadov“.

bne

vy výro
z návšte

be
ola India
Čo by b
v?
koberco

A je tu Nepál! Konkrétne
Káthmandu.

dne pripraviť,
Na osemtisícovky je potrebné sa poria
s prípravou,
a tak sme začali v základnom tábore
nskou
a to na chodbe hotela pravou česko-slove
party.

Bodnath čiže Buddha – jedno z najdôležitejších pútnických miest Nepálu ležiace
na najdôležitejšej ceste cez Himaláje. Mnoho
pútnikov (horolezcov) tu ďakuje Budhovi
za šťastný prechod hôr.

nt Everest
rmatha – Mou
To je ona Saga
om sme leteli
dl
ta
lie
ajatým
(8 848 m). Pren
m tisícoviek –
se
-o
m
kov sede
pozdĺž vrchol
niečo úžasné.

Na každom kroku môžete nakúpiť
stovky a tisíce rozmanitých čačiek.

ačí

mi, st
rá farba
Nepál h
ť.
ra
b
y
v
n
si le

Spaľovanie mŕ
tvych v priamom
prenose.
Veľmi silný a ne
zabudnuteľný zá
žitok.
Bhadgaon alebo
tiež Bhaktapur
– nepálske
„Mesto kultúry“
či „Žijúce dedič
stvo“ – jedno
z najzaujímave
jších miest Nepá
lu.
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Svätí ľudia alebo naši zákazníci a my, tzn. Inter Cars.
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Vlajky vztýčené, aprēs ski Zur
Berghex „U Fatiho“ pripravený, a to ešte netušíme, že
niekoľko nasledujúcich dní
bude skoro naším domovom.

...
o Homolkových: To je ale panoráma!
Nassfeld nás víta výhľadom ako z filmu
A naozaj je. Počasie nám skutočne praje.

111 km skve
le priprave
ných zjazdo
naozaj výzv
viek
ou
a hneď zrán . No, posúďte sami, kt bolo
o by odolal
a nechcel vy
skúšať „men
čester“.

ky
čakajú nás prete
Už sa to blíži –
avé, nelák
i
ľm
ve
sú
ny
Super G. Ce
šie.
ísť čo najrýchlej
zostáva iné len

Plíživým plazením vpred – jednoduché, pokiaľ ale
nemáte na chrbte bungee lano, ktoré Vás v sekunde
vráti, kam patríte.

Väčšinou ťaháme za jeden povraz, v
tomto prípade sme urobili
výnimku a vyskúšali sily súperov zo Slove
nska. V tomto zápolení sme
zvíťazili, v druhom turnuse sa skóre vyrov
nalo.

V súťaži „Nájdi si svojho Jágra“ sa dvaja odvážlivci
vrhli do snehovej lavíny a dolovali z nej fľaštičky
Jägermeistera. Je nutné dodať, že v lavíne nezostala
ani jediná.

kujem
obrovské ďa
ma.
orému patrí
Fatiho tím, kt
u neho ako do
sa
e
sm
i
al
M
is.
rv
se
lý
ve
sk
za

Jan Železný Cup alebo hod palicou do diaľky.
Palica jedného premotivovaného súťažiaceho dokonca skončila na streche vlekovej
budovy.

Prví nedočkavci sa
už chystajú
k zjazdu. Niektorí,
bohužiaľ, končia
už za prvou bránko
u, asi neuniesli
tlak médií (IC Journa
l bol pritom).

s
ľa apré
majite troloval,
staviť
n
d
o
k
re
e
p
n
li sme
riebež
režim.
Zabud ho, ktorý p ržujú pitný
d
ati
o
F
d
–
e
i
n
k
s
v
tci sprá
či vše

. Keď zjazdovky zah
alila čiernočierna
tma, bol najvyšší čas
presunúť sa
do príjemnejších klim
atických podmienok, kde bolo vše
tko nachystané
na veľkú párty.

Našu vlajku sme držali po celú
dobu pobytu veľmi vysoko.
ličky
Náš DJ púšťa prvé songy a všetci sa poma
dostávajú do varu. Tancuje
sa všade.

Posledný tanec, posledný drink a už
je, bohužiaľ, čas vyraziť do hotela, a to
po vlastnej osi na lyžiach po zjazdovke.

Posledné drinky boli dopité, a tým zavŕš
ené obidve flyinghirschové
pyramídy. Tohtoročný konečný súčet
sa zastavil na 1 687 fľaštičkách
Jägermeistera. Úctyhodný výkon. Ďaku
jeme všetkým za aktívnu
pomoc!

me na nočnú
čelovky a vyráža
A teraz nasadiť
rolbou, ktorá
o
tih
Fa
za
iba
ke
jazdu po zjazdov S pár flyinghirschami máme
.
stu
znú
nám svieti na ce
vé svetlušky mi
notlivé čelovko
úhony.
krídla všetci, jed
z
be
ili
ež
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i
ujú. Všetc
a zase sa objav

Tentoraz patrila panoráma len a len

Inter Carsu.
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2O12
Vážení zákazníci, čitatelia,
pre mnohých z vás je VIP Club Inter Cars už
súčasťou života a jeho prostredníctvom poznávate nových priateľov z rovnakého odboru, máte
možnosť vidieť zaujímavé miesta a zároveň si
oddýchnuť a načerpať nové sily do ďalšej práce.
Mnohými je náš vernostný program ešte neobjavený alebo nevyužívaný a práve týmto zákazníkom by sme radi v niekoľkých nasledujúcich
riadkoch priblížili, o čo sa jedná a čo VIP Club
Inter Cars ponúka. Aktuálne máme za sebou každoročnú lyžovačku spoločne s českými kolegami
(celkom cez 250 účastníkov v dvoch turnusoch),
ako obyčajne v rakúskom Nassfelde. Už zanedlho nás čaká slniečko a more v Tunise. Tesne
pred letom to bude rybolov v Nórsku a preteky
F1 vo Valencii. Pomyselnou čerešničkou na torte
bude jedna z posledných bášt komunizmu, perla
Karibiku – Kuba so všetkými krásami, kladmi aj
zápormi.
Ako sa môžete stať
členom VIP Clubu Inter Cars 2012?
VIP Club Inter Cars 2012 je vernostný program
spoločnosti Inter Cars Slovenská republika, s. r. o.,
určený všetkým obchodným partnerom registrovaným v niektorej z našich pobočiek a jeho
prostredníctvom sa snažíme odmeniť našich
lojálnych zákazníkov za ich vernosť, spoluprácu
a ponúknuť im určitú pridanú hodnotu v podobe
zaujímavých akcií a zájazdov a upevniť tak
naše spoločné obchodné partnerstvo. Na základe realizovaného obratu v našej spoločnosti
v období od 01/01/2012 do 31/12/2012 získavate
VIP body a im prislúchajúce karty rôznych hodnôt, od bronzovej, ktorá je základnou kartou, cez
striebornú a zlatú až po platinovú.
Za nákup dielov pre osobné automobily:
každých 10 € = 1 bod.
Za nákup dielov pre nákladné automobily:
každých 20 € = 1 bod.
Aké karty VIP Clubu Inter Cars 2012
môžete získať?
Bronzová VIP karta
Pre zisk bronzovej VIP karty musíte na svojom VIP účte dosiahnuť hodnotu aspoň
3 200 bodov a tým splníte základnú podmienku členstva vo VIP Clube Inter Cars 2012.
Strieborná VIP karta
Striebornú VIP kartu získate v momente dosiahnutia hodnoty aspoň 7 000 bodov na svojom VIP
účte.
Zlatá VIP karta
Pre získanie zlatej VIP karty musí hodnota Vášho
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VIP účtu byť aspoň 10 000 bodov.
Platinová VIP karta
Vlastníkom platinovej VIP karty sa stávate vtedy,
keď je na Vašom VIP účte aspoň 13 500 bodov.
Na čo sa môžete v VIP Clube Inter Cars 2012
tešiť?
10dňový pobyt v Tanzánii a Zanzibare
Vydajte sa s nami na jeseň 2013 na cestu snov
do srdca Afriky. Divoká a krásna Tanzánia vám
zjaví svoju nespútanú nádheru. Objavte krásy
tejto panenskej prírody! Navštívite svetoznáme
národné parky Ngorongoro nachádza sa tu
najväčšia koncentrácia voľne žijúcich afrických
zvierat. Serengeti – najslávnejšie a najrozsiahlejšie chránené územie Afriky. Až sa do sýtosti nabažíte africkej divočiny, čaká vás tajomný

Zanzibar. Vráťte sa na chvíľku späť v čase do 18.
a 19. storočia, predstavte si obchodné plachetnice plné korenia a korzárske fregaty číhajúce
na korisť. Zanzibar, bájna križovatka východných
a západných kultúr, slávny obchod s otrokmi,
brána do Indického oceánu… V dnešnej dobe
môžete, obdivovať predovšetkým nádherné
pláže. „Ostrov klinčekov“ a Freddieho Mercuryho
ponúka niečo pre každého z vás, prečo si teda
neokoreniť život s Inter Cars?

Nezabudnuteľný futbalový zážitok v Londýne
Každý zápas anglickej Premier League je jedinečný zážitok. S nami však strávite nezabudnuteľný víkend v Londýne a pozrieme si to najlepšie čo táto liga z futbalu ponúka! Navštívime
štadión Stamford Bridge, kde hrajú svoje zápasy
The Blues, alebo moderný Emirates Stadium s kapacitou 60000 divákov, kde hrajú The
Gunnes? Uvidíme nášho Martina Škrteľa v drese
Liverpoolu, alebo dáme radšej prednosť sirovi
Alexovi a jeho Manchestru United?

Poďte sa nami na F1.
Vychutnajte si pravú atmosféru pretekov Formuly 1. Pripravíme pre Vás nezabudnuteľný predĺžený víkend v znamení rýchlych strojov, čistých
emócií a obratnosti. Preteky F1 je nielen kúzelný šport, ale zároveň taktiež jedna z najväčších
svetových športových udalostí. V komplexom
bloku získate okrem špičkového servisu (letenky, ubytovanie v hoteli, presuny autobusom) aj
víkendovú vstupenku na tribúnu pretekov F1.
Náš zájazd na F1 Vás dostane do atmosféry tejto
veľkolepej oslavy rýchlosti!

Relaxačný 8denný pobyt v Turecku
Turecká riviéra, ktorá je dokonalou zárukou
úžasného kúpania a potápania, ničím nerušená
relaxácia na vyhriatych plážach, ale tiež poznávanie prírodných a historických krás nám poskytne azyl v júni 2013. Vydajte sa teda za slnkom, odpočinkom a poznávaním a vychutnajte
si prekrásne pobrežie plné kúzelných romantických zátok.
Lyžovanie v Alpách
Koncom januára 2013 bude už tradične venovaný lyžovaniu v Alpách na rakúsko-talianskych
hranicich v oblasti Hermagor-Nassfeld s ubytovaním v 3* hoteli. V tejto lokalite je takmer
100% istota výborných snehových podmienok,
110 km zjazdoviek všetkých obtiažností, 30 vlekov a lanoviek. Opäť pre vás pripravíme lyžiarske závody, zaujímavé a zábavné súťaže a veľkú
párty s DJ v dnes už povestnom aprēs ski baru
Zurberghex – U Fatiho.
Užívajte si život s nami!

H I S TO R I E

A U T OMO B I L I SM U

VETERAN ARENA
vzdává hold automobilkám
první republiky
U zrodu VETERAN ARENY v květnu 2010 stáli bratři Bronislav a Lubomír Pešákové, členové vedení
společnosti T.S.Bohemia, která je také provozovatelem muzea. Cíl projektu popisuje Bronislav Pešák
jednoznačně: „Chceme propagovat českou techniku a kulturu. Málokdo si uvědomuje, že za první republiky bylo Československo průmyslovou
velmocí – jde tedy o obrovské a bohužel zapomenuté dědictví. Další ambicí VETERAN ARENY je stát
se největším českým muzeem historických vozů.“
A Lubomír Pešák doplňuje: „Na technickou historii
se pozapomnělo a téměř nikdo ji nepodporuje.
Proto chceme lidem připomenout, že v tomto
ohledu jako Češi mají být na co hrdí.“
Perličkou je jedinečná kolekce automobilů
prostějovské značky Wikov.
VETERAN ARENA je zaslíbeným místem pro
všechny automobilové nadšence, kteří obdivují

26

Rčení o zlatých českých ručičkách v poslední
době bohužel stále více ztrácí na významu
– kvalitního zboží s visačkou Made in Czech
republic je jako šafránu. O to důležitější je
si připomínat, že existovaly doby, kdy české – resp. československé – výrobky patřily
k absolutní špičce. V oblasti automobilového průmyslu si tento úkol vytyčilo olomoucké muzeum VETERAN ARENA, které vzdává
hold technickému umění první republiky.

krásu a preciznost tuzemských
Šest „NEJ“ VETERAN ARENY
předválečných automobilů. Če• největší soukromé muzeum svého druhu v ČR
kají na ně desítky exponátů,
• největší ucelená sbírka vozů Wikov na jednom místě
které vyjely z bran továren Wi• nejstarší exponát: Wikov 16/4, rok 1924 (prototyp)
• nejcennější exponáty: Praga Grand (1929) a Tatra 17/31 Sport
kov, Tatra, Praga, Aero, Z, Škoda,
• nejtěžší automobil: pancéřovaná Škoda VOS s hmotností 4,5 tuny
Laurin & Klement a řady dalších.
• nejlehčí automobil: Z4 III. série
Některé vozy pocházejí i z poválečných let a dokládají tak snahu
kusů a jejich olomoucká sbírka je největší, jakou
konstruktérů vytvářet kvalitní
lze na jednom místě spatřit. Pokud preferujete
auta i v těžkých podmínkách minulého režimu.
jednostopá vozidla, muzeum nezklame ani vás
Zatímco mnohé vystavené vozy získaly proslu– můžete se těšit na motocykly značek JAWA,
lost mezi nejširší veřejností a jejich křivky jsou
PRAGA, ČZ nebo Breitfeld & Daněk. Atmosféru
našim očím povědomé i po desítkách let, jiné
dokreslují nejrůznější artefakty, jako dobová
představují skutečné unikáty. Mezi ty patří např.
benzinová pumpa, řezy součástkami i celými
jediný dochovaný kus Tatry 75 Sport, tříkolka
vozy nebo stabilní motory. Nechybějí ani ukázky
Tatra 49, Tatra 17 nebo Tatra 700, v níž jezdil něrestaurátorských prací, díky kterým si návštěvník
kdejší ministr Josef Lux. Perličkou je jedinečná
uvědomí, kolik úsilí renovace historických autokolekce automobilů prostějovské značky Wikov.
mobilů vyžaduje.
Těch se celosvětově dochovalo pouhých třicet

H I S TO R I E

Součástí muzea se stala i galerie prezentující výtvarná díla regionálních umělců.
Protože ve VETERAN ARENĚ mají kladný vztah
nejen k autům, ale i k technice obecně, rozšířil
tým muzea v roce 2011 expozici o další tematickou výstavu. Je věnována historickým telefonům od 18. do 20. století a zahrnuje neuvěřitelných 400 přístrojů. Prohlédnout si všechny
telefony, ústředny či telefonní seznamy můžete
až do 30. listopadu 2012. A kdyby vám i to bylo
málo, ve VETERAN ARENĚ na vás čeká ještě
třetí lákadlo. Součástí budovy se totiž stala
galerie prezentující výtvarná díla významných
regionálních umělců, která každoročně hostí
tři originální výstavy. Diskutovat o obrazech
a plastikách můžete třeba ve stylové kavárně
s nainstalovanou expozicí historických rádií
a obchůdkem s upomínkovými předměty.
Pokud patříte k motoristickým nadšencům
a hledáte tip na zajímavý výlet, je VETERAN
ARENA tou správnou volbou. Dýchne zde
na vás nejen kouzlo minulých časů a vůně
oleje či benzinu, ale připomenete si i kus čes-
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ké historie. Nikde jinde totiž nenajdete vozy,
ve kterých jezdilo tolik známých osobností –
od herců Ference Futuristy a Huga Haase až
po politiky Jana Masaryka nebo nechvalně
proslulého Alexeje Čepičku.
VETERAN ARENA
Sladovní 103/3, 779 00 Olomouc
e-mail: info@veteranarena.cz
tel.: 585 157 438, fax: 585 157 455
www.veteranarena.cz
Otevírací doba:
Út–Ne 10:00–17:00 (od 1. 4. do 30. 9.)
St–Ne 10:00–17:00 (od 1. 10. do 30. 11.
a od 1. 2. do 31. 3.)
Vstupné:
• základní: 149 Kč
• zlevněné (senioři, studenti): 95 Kč
• rodinné: 290 Kč

Text a foto Miroslav Mašek
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Elefantentreffen 2012
aneb motosraz pro fajnšmekry
Potkali jste poslední lednový pátek na silnicích nezvykle mnoho motorek? Netušíte, kam ti pomatenci v osmistupňovém mrazu jeli? Proč
jich bylo tolik? A vypadali odhodlaně a spokojeně? Aby ne! 56. ročník
Elefantentreffen v německé vesničce Solla je jako magnet!
A co že to vlastně je? Píše se rok 1956 a Herr
Ernst brázdí promrzlé německé silnice na svém
stroji Zundapp KS 601, tzv. Elefant (bystří už tuší
proč „Elefantentreffen“). To ho přivedlo k otázce, kolik že stejných strojů ve stejném ročním
období asi tak jezdí po zasněženém Německu.
Proto první únorový víkend u vesnice Solla v bavorských Alpách zpunktuje první ročník tohoto
zimního srazu. Světe div se, máme tu dvacet
těchto motocyklů! Úspěch byl veliký, v roce
1958 už se zúčastnilo 200 motocyklů a poprvé
i jiných značek než „Slonů“. A rok od roku se sjíždí stále více a více návštěvníků.
Toliko okénko do historie, v současnosti se pravidelně na tomto netradičním srazu sjíždí na cca
pět tisíc motocyklistů (nemám rád slovo motorkáři, ty žerou děti a děsí důchodce) z celé Evropy
užívat si vyhlášený a jedinečný sraz s výjimečným
programem. A čím se liší? V tom, že žádný není.
Jen takový, jaký si sami vymyslíte a zorganizujete. Žádné kapely, žertovné hry na přetlačovanou
atd., ale věřte, nudit se nebudete.
Na akci jsme vyrazili na strojích italské provenience – skútrech Piagio Liberty 125. Sraz jsme
měli ve Zdibech, odkud jsme zamířili k benzinové pumpě, kde jsme se setkali s ostatními účastníky zájezdu. První zastávka přišla záhy, jeden skútr ztrácel výkon. Oprava nebyla složitá, výměna
se týkala pouze celého skútru za jiný. Na druhý
pokus jsme dojeli s mírným zpožděním na místo setkání se zbytkem party. Lehce po deváté se
nad Strakonickou ulicí zvedl nenápadný opar
modrého kouře. Ve složení šestnácti jednosto-
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pých vozidel a jednoho transita s bagáží
a nezbytným vlekem
na sběr odpadlíků jsme
vyrazili směr Vimperk.
Cesta vesele ubíhala při
příjemné teplotě –8 °C.
Živí a zdraví jsme poobědvali ve Vimperku
a nechali se vyfotit do sobotní přílohy MF Dnes.
Zbývalo nám slabých 60 km.
Haleluja, Solla! Zastavili jsme u závory dělící normální svět od toho „našeho“. Za závoru smí už jen
motocykly, sajdkáry a maximálně tříkolky. Ani qady
neprojedou! I když se našel jeden německý borec,
který se snažil projet s jedním sundaným kolem
a přikurtovaným ramenem u čtyřkolky, stejně byl
vykázán, pořadatel pojal podezření.. Po zaplacení
20 € na celý víkend projíždíme posvátnou bránou
do pekel až do samotného nitra, tedy úplného
srdce areálu – arény. Po chvíli hledání rovného
místa na stan nezbývá než konstatovat, že žádné
není. Železnou lopatou tedy odkopáváme asi pět
metrů dlouhou a metr vysokou hromadu zmrzlého sněhu. V osm hodin jsem zabydlen a padám
do křesílka ke zdroji tepla – ohni a slivovici.
Sobotní lehce mrazivé ráno nás vítá a kolem desáté vyrážíme na exkurzi po kempu. K vidění jsou
neskutečné motorky. Elefantí speciály, leštěnky
i totální vraky ozdobené od lebek po vysušenou
krysu, působící někdy jako neuvěřitelná umělecká
díla. Najdete tu v břečce stát GoldWinga se sajdou,
HDéčka „Glajdy“, supersporty a mraky dalších „vo-

ňavek“. Na druhou stranu tu můžete najít motorku,
která má přední kolo hnané elektromotorem přes
přimontovaný věnec ze setrvačníku, Guzzinu, která asi špatně dobíjela, proto jí majitel dopřál ještě
jeden alternátor z auta, rikšu ze Simsona, která má
místo sedačky záchodové prkénko (a pod ním
umělé…). A tak dále a tak dále… Sobotní večer
byl ve znamení úžasné pohody a ohňostrojů různě poletujících mezi a někdy i skrz stany.
Nedělní ráno nás vítá teplotou –10 °C. Rychle se
probrat, což jde docela snadno, sbalit harampádí a zmizet mezi prvními, protože dopoledne vzniká na strmé zledovatělé cestě dopravní
stupeň č. 5. Lehké shrnutí na závěr. Vzdálenost
z Prahy cca 260 km, vstup na celý víkend 20 €,
zážitek k nezaplacení. Elefantentreffen rozhodně není pro pozéry, ale pro skutečné srdcaře
(neplést s kardiaky). Odměnou vám bude víkend strávený mezi pacienty, jako jste vy sami.
A jak řekl jeden z kolegů na zpáteční cestě: „Vypadáme a smrdíme, jako bychom strávili dovolenou v pekle, ale bylo to fantastický!“
Miloslav Hodek

Manažer pobočky Praha - Vestec

Spojky LuK

Kvalita pro profesionály.

2,8 t – 40 t
spojky pro
všechny typy
nákladních
vozidel

Špičková kvalita oveřená v extrémním
motorsportu.

Technické informace na internetovém portálu:

Spojka LuK splňuje ty nejvyšší nároky na kvalitu,
dlouhou životnost a bezúdržbový a hospodárný
provoz.

www.Schaeffler-Aftermarket.com
www.mkr-technology.com

Kompletní nabídka spojek pro nákladní
a užitková vozidla.
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História bŕzd
od spoločnosti FOMAR
Problémy s brzdením nastali takmer okamžite po vymyslení kolesa. Spočiatku sa kolesá vyrábali len ako
jednoduché drevené disky s otvorom na os, ktoré však boli veľmi pomalé. Rýchlejšími sa stali dopravné prostriedky až neskôr, keď sa začali konštruovať ľahšie kolesá, ktoré boli tvorené dreveným krížom.
Rýchlo sa ukázalo, že pustením vozidla z kopca je vozidlo ťažko doháňať a ešte ťažšie zastaviť. Prvé vozy
boli brzdené výlučne ľudskou silou pravdepodobne, aby sa vozidlo neskotúľalo zo svahov, pod kolesá
hádzali vodiči kamene, ktoré ho malo spomaliť – to boli prvé brzdy. Až neskôr sa začali využívať iné
metódy. Odľahčením kolesa vznikli v kolese medzery, čo poskytlo novú možnosť zabrzdenia vozidla
vložením drevenej tyče medzi lúče kolesa. Táto metóda nebola však veľmi efektívna a v mnohých prípadoch spôsobila zranenie, kde brzdiaca tyč zasiahla priamo vodiča a spôsobila mu úraz. Bolo potrebné
hľadanie iných možností.

Najprv rozbehnúť potom brzdiť.
História ukazuje, že prvý konštruktéri „vozidiel bez koní“ vynaložili najviac úsilia na rozbehnutie vozidla a nie na jeho zastavenie.
Najdôležitejšie bolo vymyslieť spôsob ako
dostať vozidlo do pohybu a požadovaného
smeru.
Nicolas Joseph Cugnot bol francúzsky vynálezca a delostrelecký dôstojník. Je označovaný za vynálezcu prvého samostatne pohybujúceho sa mechanického vozidla, toto
označenie je však sporné pretože tento titul
je niekedy pripisovaný flámskemu misionárovi v Číne Ferdinandovi Verbiestovi , ktorý
mal prvý „ automobil„ na svete vyrobiť okolo
rok 1672.
Nicolas Joseph Cugnot sa narodil 26.februára 1725 vo Void v Lotrinsku - Francúzku. Bol
vyštudovaný inžinier. Svoje pokusy vyvinúť
vozidlo na parný pohon určené na prepravu diel pre francúzsku armádu začal v roku
1765. V roku 1769 zostavil malé trojkolesové
vozidlo, ktoré pomenoval „fardier a vapeur“
(parný voz)
O rok neskôr vyrobil verziu fardieru v skutočnej veľkosti. Vozidlo sa podobalo normálnemu vozu s koňmi ale malo tri kolesá (vpre-
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du jedno a vzadu dva) a tam, kde normálne
sú kone (pred predným kolesom), bol parný
motor. Poháňané bolo samozrejme predné koleso, ktoré bolo kvôli uloženiu motora
preťažené. Preto bolo vozidlo označené ako
nestabilné, čo bol závažný nedostatok, lebo
fadrier mal byť schopný ísť po prudkých kopcoch a pohybovať sa v teréne. Vozidlo vážilo
2,5 tony a uviezlo 4 tony.
Na prelome rokov 1770 a 1771, bol parný voz
pripravený na predstavenie. Na tejto prezentácií závisel osud jeho konštruktéra. Cugnot
vzal miesto vodiča posunul tyč, ktorá otvorila parný ventil, oboma rukami chytil riadiacu
páku, ktorá vyžaduje použitie veľmi veľkej
sily keďže celá váha parného motora bola
na prednom kolese. Vozidlo so sykotom pary
sa rozbehlo smerom do ulice. Celé zhromaždenie tlieskalo. Takže úspech! Ale čo sa to
deje ...!? Vozidlo zchádza z cesty? Ide rovno
do steny?! Zasekol sa mechanizmus riadenia.
Bohužiaľ, Cugnot už nemá síl efektívne otočiť
predné koleso. Stratil hlavu a úplne zabudol
na možnosť zastaviť vozidlo jednoduchým
uzavretím prívodu pary. Od tejto doby, je

istória automobilového priemyslu bohatšia
o milióny podobných prípadov vyplývajúcich z absencií účinných bŕzd. Každopádne
Cugnotov parný voz je považovaný historikmi za prvý automobil - mechanicky poháňaný voz. V roku 1804 pána Nicolasa Josepha
Cugnota pozval do Francúzska Napoleon
Bonaparte, kde aj zomrel.
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IC_WebCat
internetový katalog
společnosti Inter Cars
Ve stručnosti přinášíme přehled základních
výhod, které pramení z používání IC_WebCat.
Mnozí z vás již tento katalog aktivně používají,
přesto pro ně tento článek nebude „nošením
dříví do lesa“. Pro ty ostatní se tento článek stane
užitečným pomocníkem při rozhodování, který
nástroj pro objednávání dílů používat.

- historie hledání
- sledování stavu zákaznických kont
- (objednávky, faktury, stav dodávky)
- automatické přihlášení (zapamatování si
- přihlašovacích údajů)
- přehledný návrat do výběru aut či skupin
- bez nutnosti znovuzadání

A co je potřeba k přihlášení se do IC_WebCatu?
Stačí být registrovaným zákazníkem společnosti Inter Cars Česká republika, s. r. o., a podepsat
smlouvu o používání WebCatu. Na základě toho
vám bude přiděleno číslo karty a heslo, nutné
pro přihlášení.

Co to vlastně IC_WebCat je? Jak již název
napovídá, jedná se o internetovou vezi IC_Katalogu. V porovnání s IC_Katalogem vynikne
hlavně jeho přívětivější uživatelské prostředí
a z něj plynoucí snadnější obsluha. A jaké jsou
jeho přednosti? Hlavní výhodou je bezesporu
přístup odkudkoliv. Odpadá instalace katalogu, stačí pouze připojení k internetu.
Katalog samozřejmě umožňuje:
- vyhledání dílů dle jednoduchého stromu
- vyhledání dílů dle katalogového čísla
- vyhledání dílů dle OE čísla
- další přehled aplikací na konkrétní nalezený díl
- zobrazovat popis dílů
- zjistit zaměnitelnosti dílů
- sledování on-line stavů náhradních dílů ve
- skladech
- zobrazování velkoobchodních a maloob- chodních cen
- možnost zákazníka vyjádřit se k dílům
- zobrazovat obrázky dílů
- zobrazovat přehled VIP bodů
- díky aplikaci „Můj účet“ zobrazovat přehled
- dokladů (objednávky, dobropisy…)
- vytvoření seznamu oblíbených vozů na další
- hledání
Množství výhod a možností, které WebCat
nabízí, je nepochybně mnohem větší, v přehledu jsou uvedeny jen ty nejvýznamnější.
Proto nesmíme opomenout, že IC_WebCat je
také nedílnou součástí IC_Calculatoru – ojedinělého SW řešení kalkulace oprav vozidel,
kde spolupracuje se SW pro kalkulaci zakázek
SilverDAT.
IC_WebCat samozřejmě prochází neustálým
vývojem a zdokonalováním, na kterém se sami
aktivně podílíte. Je tedy svým uživatelům ve stále
větší míře „šitý na míru“.
Mezi nejnovější zdokonalení patří:
- náhrada plnohodnotného zobrazení
- scrollování oken ve výsledcích hledání zvlášť
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Nový ďábel z Maranella:

nejrychlejší silniční Ferrari všech dob
Na letošní ženevský autosalon všichni milovníci
rudých šípů čekali s nervy napjatými k prasknutí. Maranellská automobilka zde totiž představila dlouho avizovaný nový model kategorie gran
turismo, o kterém se jí podařilo až do poslední
chvíle prakticky vše utajit. A čekání se vyplatilo
– z F12 Berlinetty se vyklubalo nejrychlejší a nejvýkonnější silniční Ferrari všech dob.
Ferrari F12 Berlinetta má jasný cíl: nahradit v nabídce automobilky model 599 GTB Fiorano. Kdyby ho konstruktéři měli co nejstručněji popsat,
nejspíš by použili trojici čísel: 750, 340 a 8,5. První
označuje počet koní dvanáctiválcového motoru,
druhé maximální rychlost a třetí počet sekund,
za který Berlinetta zrychlí z nuly na dvoustovku.
Je vůbec třeba ještě něco dodávat?
Ef dvanáctka zaujme už na první pohled originálními tvary, které se po všech stránkách vezou
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Ferrari F12 Berlinetta v číslech
Motor:
atmosférický dvanáctiválec 6 262 ccm
Maximální výkon:
740 koní při 8 250 ot./min
Maximální točivý moment:
690 Nm při 6 000 ot./min
Délka/šířka/výška:
4 618/1 942/1 273 mm
Suchá hmotnost:
1 525 kg
Maximální rychlost:
přes 340 km/h
Zrychlení 0–100 km/h:
3,1 s
Zrychlení 0–200 km/h:
8,5 s
Kombinovaná spotřeba:
15 l/100 km

na vlně současného továrního designu Ferrari.
Kabát vozu společně ušilo Ferrari Styling Centre a legendární studio Pininfarina. Příď modelu
je designovým mixem modelů FF, 458 Italia
a 599. Dominuje jí doširoka protažená maska,
která vozu dodává agresivní sportovní charakter. Vzhled zušlechťují bohaté prolisy a nepřehlédnutelná vykrojení v oblasti dveří. Tyto prvky
propůjčují profilu Berlinetty punc dynamiky,
zatímco zádi dominují – pro Ferrari typické –

kruhové lampy. Fajnšmekři ocení neotřelé řešení přechodu linek z koncových světel v zadní
difuzor. Přehlédnout nelze ani čtveřici výrazných
koncovek výfuků.
Vše je přizpůsobeno výkonu,
rychlosti a jízdním vlastnostem.
Myslíte, že všechny tyto designové detaily jsou
samoúčelné? Vůbec ne – konstruktéři kladli
maximální důraz na aerodynamiku. Součinitel odporu vzduchu má díky tomu hodnotu
jen 0,299, přítlak vytvářený aerodynamickými
prvky pak oproti 599 GTB vzrostl o pozoruhodných 76 procent. K tomu přispívá i technická
novinka – tzv. vzduchový most (Aero Bridge),
který využívá kapotu ke generování přítlaku
odkláněním vzduchu ke stranám. Další perličku představuje použití moderních lehkých
materiálů, z nichž se některé v automobilovém
průmyslu objevují vůbec poprvé. O pečlivosti
inženýrů svědčí fakt, že jen prostorový rám je
zhotoven z dvanácti různých slitin. Díky tomu
všemu má karoserie o pětinu vyšší tuhost než
u Ferrari 599. Zároveň je F12 o celých 70 kilo
lehčí – suchá hmotnost činí 1525 kilogramů.
Takřka ideálního poměru bylo dosaženo u rozložení hmotnosti mezi nápravy – 46 procent
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připadá na přední a 54 na zadní. S ohledem
na tato pozoruhodná čísla u Ferrari museli
upravit i umístění převodovky a diferenciálu.
A když už jsme u srovnávání Berlinetty s jejím
předchůdcem, F12 se od modelu 599 výrazně
liší i svými rozměry, a to poměrně překvapivě: Je totiž menší. Konkrétně o 47 mm kratší, 20 mm užší a neuvěřitelných 63 mm nižší.
Stručně řečeno, vše je přizpůsobeno výkonu,
rychlosti a jízdním vlastnostem.
Interiér vozu v mnohém připomíná model 458
Italia. Pro řidičovo pohodlí je většina ovládacích prvků umístěna přímo na volantu. Najdete na něm nejen startovací tlačítko a přepínač
módů Manettino, ale i ovládání směrovek, stěračů, světel a tlumičů adaptivního podvozku.
Přístrojové desce dominuje otáčkoměr s indikátorem zařazené rychlosti. Vpravo od něj září
tachometr cejchovaný do 360 km/h, vlevo teploměry chladicí kapaliny, oleje a digitální palivoměr. Nechyběj ovladače elektroniky a asistentů.
Např. pokud byste potřebovali pomoc při parkování nebo přejezdu přes vyšší retardéry, mezi
přístrojovým panelem a středovými výdechy
čekají dvě sympatická tlačítka – jedno aktivuje kameru, druhé částečně zvýší světlou výšku
podvozku.

Z nuly na sto F12 Berlinetta
zrychlí za 3,1 sekundy.
Jak napovídá už dlouhá a mohutná kapota,
výrobce podobně jako u modelu FF vsadil
na umístění motoru dopředu. Připraven splnit
vaše představy o adrenalinové jízdě je atmosférický dvanáctiválec o objemu 6,3 litru. Svých
rekordních 740 koní tato pohonná jednotka
dává při 8 250 otáčkách, jejich omezovač zasáhne v 8 700. Maximálních 690 Nm krouticího
momentu je dostupných v 6 000 otáčkách, ale
osmdesát procent maxima má řidič k dispozici už ve 2 500 otáčkách. Výkon motoru přenáší na zadní kola dvouspojková osmistupňová
převodovka. Všechny uvedené parametry dávají Berlinettě do vínku úctyhodnou rychlost
i akceleraci – z nuly na sto zrychlí za 3,1 sekundy. Zrychlení na dvojnásobek za pouhých 8,5
sekundy a maximálku 340 km/h už jsme zmínili,
snad ještě zajímavější je ale jiný časový údaj.
Na tovární testovací trati ve Fioranu automobil
dosáhl času na kolo 1 minuta a 23 sekund, což
z něj činí absolutně nejrychlejší silniční Ferrari
všech dob. Zvládnout řidiči (nebo spíše pilotovi?) tenhle temperament pomáhá spousta technických vychytávek. Patří mezi ně mj. karbon-

-keramické brzdy, magnetoelektrické tlumiče
nebo elektronicky uzavíratelný zadní diferenciál.
A jak to vypadá s dostupností nového Ferrari
v České republice? Letošní několikakusový příděl pro naši zemi je už kompletně vyprodaný.
Většinu ef dvanáctek si totiž zájemci zamluvili
hned v průběhu jediného dne, kdy Ferrari zveřejnilo první fotky modelu! Kupovali tak trochu
zajíce v pytli – za asi sedm miliónů korun – bez
toho, aby reálnou Berlinettu vůbec spatřili… Ale
řekněte sami: Vám její tvary neučarovaly?

Text Miroslav Mašek, foto archiv
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Vážení čitatelia, zákazníci, obchodní
a servisní partneri.
„Keď chceš vybudovať veľký podnik,
vybuduj najprv seba!“
Tomáš Baťa
Aj školenia patria k budovaniu seba samého. Slúžia k samotnému rozvoju osobnosti, sebaistoty v určenom okruhu danej
témy. A preto aj spoločnosť Inter Cars
sa snaží svojich zákazníkov podporovať
v budovaní si zákazníckeho „JA“. Aj minulý rok bol rokom školiteľských úspechov.
Pre našich zákazníkov sme v roku 2011
pripravili 45 druhov školení. V našich interných a externých školiacich strediskách sme odškolili 730 účastníkov.
Na rok 2012 sme pre Vás, našich zákazníkov, pripravili zaujímavé školenia s odborne a profesionálne zdatnými školiteľmi.
Školiace stredisko v Nových Zámkoch
a v minulom roku novootvorené školiace
stredisko v Žiline, spolupracujú s firmami ako je spoločnosť BOSCH, DELPHI,
HD elektronika, DENSO, LUK, TRW,
MAGNETI
CONTITECH,
VALEO,
spoločnosinými
mi
MARELLI a s mnohý
ktoré sú
ia,
školen
avé
zaujím
ťami. Ďalšie
pre Vás pripravené, si môžete pozrieť
počas celého „školského“ roku na našich
webových stránkach, www.intercars.sk,
www.qualityservice.sk, www.q-service.sk.
Chcete budovať seba samého a svoju
firmu?
Tak neváhajte a prihláste sa na školenia
prostredníctvom Vašich obchodných zástupcov alebo priamo prostedníctvom horeuvedených webových stránok.
Teším sa na Vás na niektorom zo školení
spoločnosti Inter Cars.
Mgr. art. Matej Schneider
Manažér servisných konceptov

Inter Cars Slovenská republika s.r.o.
Ivánska cesta 2
821 04 Bratislava
E-mail: matej.schneider@intercars.eu
Mobil: (+421) 915 891 627
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motor | podVozek | serVis

Jako systémoVý specialista na motory a podVozky
pečuJeme organizoVáním školení o aktuální speciální znalosti V opraVnách.
Celý systém v OE kvalitě od jednoho dodavatele: Zjednodušte své obchodní procesy od dodávky přes skladování až po prodej se systémovým specialistou RUVILLE.
Všechny naše komponenty pro běžné typy evropských i asijských vozidel jsou
na sebe navzájem optimálně přizpůsobeny – to zajistí větší úspěch a spokojenost
i ve vašich opravnách. Spolehněte se na partnera, který vás posune kupředu.
Více informací na www.ruville.de
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Inter Cars na internete
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www.intercars.sk

www.qualityservice.sk

www.vybaveniedielni.sk

www.q-service.sk

r u b r i k a
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profesionálnych autoservisov!
Čo ponúkame?

 spojenie so silným a spoľahlivým partnerom

		 v oblasti dodávok náhradných dielov
tabilné zázemie celoeurópskej siete
 s
š

 peciálne nákupné podmienky a bonusy
poločný a cielený marketing
 s
		 na celoštátnej i regionálnej úrovni
ýraznú finančnú podporu, reklamu,
 v
		 marketing a vybavenie autoservisu
ompletné softvérové riešenie pre
 k
		 profesionálny autoservis
lenstvo vo VIP Clube Inter Cars
 č
p

 ravidelné odborné školenia
 zapojenie do fleet programu IC

Vaše predpoklady
nezávislý autoservis


 minimálne 4 servisné státia

		 a 2 dielenské zdviháky
potrebné servisné vybavenie pre diagnostiku

		 systémov a odbornú montáž dielov
poskytujete široké spektrum

		 profesionálnych služieb
samostatné priestory pre príjem zákaziek

		 (príjemné prostredie pre zákazníka servisu)
parkovacie miesta pre zákazníkov servisu

záujem na stabilnom rozvoji firmy, vrátane stabi
lizácie pracovníkov a ich odborného vzdelávania

www.q-service.sk

www.q-service.eu

k o ntakty

NO
miestoVé

Inter Cars Bratislava
Ivánska cesta 2
821 04 Bratislava
Tel.:
02/44 630 555
Fax:
02/44 630 777
E-mail: bratislava@intercars.sk

Inter Cars Trenčín
Zlatovská 1793
911 05 Trenčín
tel.:
032/32 60 222
fax.:
032/32 60 229
E-mail: trencin@intercars.sk

Inter Cars Lučenec
Adyho 2889/18
984 01 Lučenec
		
Tel.: 047/ 32 60 220-2
		
Mobil: 0917/ 962 582
E-mail: lucenec@intercars.sk

NO
miestoVé

Inter Cars Trnava
Bratislavská 45
917 02 Trnava
Tel.:
033/55 33 522
Fax:
033/55 33 272
E-mail: trnava@intercars.sk

Inter Cars Nitra
Vašinová 70
949 01 Nitra
Tel.:
037/64 10 044
Fax:
037/64 10 045
E-mail: nitra@intercars.sk

Inter Cars Žilina
Kragujevská 39B
010 01 Žilina
Tel.:
041/32 60 222
Fax:
041/32 60 229
E-mail: zilina@intercars.sk

Inter Cars Ružomberok
Bystrická cesta 5116
034 01 Ružomberok
Tel. :
044/3260222
Fax:
044/3260229
E-mail: ruzomberok@intercars.sk

Inter Cars Poprad
Partizánska ulica 86/A
058 01 Poprad
Tel.:
052/78 803 51-3
Fax:
052/78 803 50
E-mail: poprad@intercars.sk

Inter Cars Prešov
Kúpeľná 8
080 01 Prešov
Tel:
051/74 85 011-3
Fax:
051/74 85 010
E-mail: presov@intercars.sk

NO
miestoVé

Inter Cars Nové Zámky
Ďumbierska 4
940 01 Nové Zámky
Tel.:
035/32 60 222
Fax:
035/32 60 229
E-mail: nove.zamky@intercars.sk

Inter Cars Banská Bystrica
Zvolenská cesta 13
974 05 Banská Bystrica
		
Tel.: 048 / 3260 222
		
Fax: 048 / 3260 229
E-mail: banska.bystrica@intercars.sk

Inter Cars Košice
Lubina 1
040 11 Košice
Tel.:
055/72 77 7 11-15
Fax:
055/72 77 710
E-mail: kosice@intercars.sk

Inter Cars Humenné
Mierová ulica 62
066 01 Humenné
Tel.:
057/32 60 222
Fax:
057/32 60 229
E-mail: humenne@intercars.sk
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