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Náradie a vybavenie dielní

Rozvoj servisnej koncepcie AutoCrew

Inter Cars na
autosalóne v Pekingu

Staňte se naším partnerem!
Společnost Inter Cars - jeden z největších distributorů náhradních dílů v Evropě
vypisuje výběrové řízení na provozování nových poboček v těchto regionech:
Jihlava  Liberec  Ústí nad Labem  Teplice  Chomutov  Most  Karlovy Vary
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Co nabízíme?

Vaše předpoklady:







 odpovídající obchodní
a logistické zázemí
 zkušený personál
 znalost regionu
 sí odběratelů

obchodní spolupráci na bázi frančízy
stanete se součástí celoevropské distribuční sítě
nejširší nabídku náhradních dílů v Evropě
obchodní, logistickou a marketingovou podporu
budoucnost

Plzeň
Ostrava
Jihlava

České
Budějovice

Zájemci o účast ve výběrovém řízení kontaktujte
prosím našeho regionálního manažera:

Olomouc

Zlín

Martin HAVLÍČEK
Tel.: +420 724 302 793
E-mail: martin.havlicek@intercars.cz

Brno

www.intercars.cz
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Jak mohu jednoduše začít víc vydělávat?

 Začnu používat k vyhledávání zboží

 Díly různých značek, které nakupuji od

IC_Katalog




více dodavatelů, začnu nakupovat
v Inter Cars

Uspokojím tak zákazníky všech cenových kategorií
a nenechám žádného zákazníka odejít bez zakázky,
tím zvýším své tržby.



Většinu značek známých na trhu najdu v nabídce
Inter Cars.

Hledáním v jednom katalogu ušetřím čas, a tedy i peníze.



Vyhledáváním zboží, zaměnitelností, cen a dostupností v jednom katalogu (IC_Katalog) výrazně zrychlím tempo obsluhy a ušetřím tím hodně času.



Tak začnu na jednom místě dělat větší obrat než jsem
dosud dělal u více dodavatelů.



Tím získám mnohem zajímavější rabatové podmínky.

 Pro zjišťování cen, zaměnitelností
a on-line dostupnosti na skladech budu
používat IC_Katalog


Ušetřím peníze za telefon a budu mít přitom on-line
přístup do systému Inter Cars.



Ušetřím peníze i čas, který musím trávit čekáním, než
mi u jiných dodavatelů zvednou telefon.

 Pro tvorbu objednávek a jejich
odeslání k dodavateli budu používat
IC_Katalog


Ušetřím peníze za telefon, případně fax.



Ušetřím peníze i čas, který musím trávit čekáním, než
mi u jiných dodavatelů zvednou telefon.

 Pro tvorbu zakázkových listů budu
používat IC_Katalog


Ušetřím čas při tvorbě zakázkového listu, protože ve
stejném software mám i kompletní databázi dílů
a cen.



Ušetřím čas při tvorbě objednávky ze zakázkového
listu, protože ve stejném software mám i modul
objednávání.



Ušetřím peníze za software pro tvorbu zakázkových
listů.



Zvýším image svého servisu.

 A tak se stanu členem VIP Clubu IC:


Tím získám možnost zúčastnit se:
“Safari v rovníkové Africe”,
“Dovolené v Egyptě”,
“Lyžování v Alpách”,
“Autoslalom“.

Slovo úvodem

Slovo úvodem
Vážení obchodní přátelé,
opět nastala doba krásných slunečních letních
dnů, dovolených a zaslouženého odpočinku.
Členové našeho VIP Clubu již zahájili prázdninovou sezónu s předstihem. V dubnu se velmi
zajímavé a exotické cesty do Číny zúčastnilo
téměř 50 členů VIP Clubu. V květnu pak vyrazila více než 100 členná výprava za sluncem,
mořem a památkami na tureckou riviéru. Obě
výpravy slavily velký úspěch a podrobnosti Vám
přinášíme na stránkách tohoto čísla. Současně
zveme všechny z Vás, kteří chtějí mít podobné
zážitky a procestovat s námi exotické kouty
naší planety, do našeho VIP Clubu, který bude
mít v letošním roce již více než 300 členů.
Naše společnost nedávno oslavila čtvrté výročí
svého založení v České republice a třetí výročí
založení v republice Slovenské. O výsledcích
hospodaření Vás pravidelně informujeme na
stránkách našeho časopisu, takže jste měli
možnost během uplynulých let sledovat náš
vývoj. Výsledky hospodaření v IC CZ a IC SK
za první pololetí tohoto roku jsou vysoce nad
rozpočtem, který byl již sám o sobě hodně op-
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timistický. Pokud bude vývoj pokračovat takto i
v druhé polovině tohoto roku a Vy nám zachováte svoji přízeň, podaří se nám překročit další
magickou hranici obratu, kterou je 1 miliarda
CZK.
Kromě fůze se společností JC Auto,
připravovaných kampaní, budování servisní sítě
AutoCrew, prodeje garážové techniky a všech
ostatních větších i menších projektů, o kterých
Vás na stránkách tohoto čísla informujeme,
chystáme ještě jednu výraznou změnu, která
přispěje k dalšímu rozvoji naší společnosti. Tou
je spuštění velkého regionálního skladu ve Wroclawi, na který budou napojeny pobočky Hradec
Králové, Praha a Plzeň. Díky této změně nejen
zrychlíme dopravu zboží z centrálního skladu ve
Varšavě, ale zejména budeme schopni logisticky
pokrýt území severních a západních Čech.
Z tohoto důvodu jsme přikročili k další plánované fázi expanze naší společnosti a tou je
otevření poboček ve významných městech
českého severu a severozápadu, konkrétně
v Ústí nad Labem, Liberci, Teplicích, Mostě,
Chomutově a Karlových Varech. V současné
době probíhá výběrové řízení na provoz těchto
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poboček v rámci našeho frančízového modelu
a tímto nabízíme všem potenciálním zájemcům
možnost zúčastnit se tohoto výběrového řízení.
Všichni máme za sebou další půlrok intenzivní
práce a dřiny, která přinesla svoje ovoce. Proto
chci popřát Vám všem, našim zákazníkům i
členům našeho teamu, kteří drželi v prvním
pololetí vlajku Inter Cars hodně vysoko, aby
si užili krásné dovolené, sluníčka, pořádně si
odpočinuli a nabrali hodně nových sil.

Tomáš Kaštil
Výkonný ředitel
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14

VIP Club
Inter Cars 2007
Reportáž z pobytu
v Turecku

Autosalon
v Pekingu
Reportáž
20

43
44
47
48
49
50
51
53
54
56

IC Family
Reportáž z festivalu
Mezi Ploty 2008
30
Audi R8
Recenze supersportu
33
Central European
Rallye
54

27

IC Journal l čtvrtletník l číslo 3 / ročník 2008 l e. č. MK ČR E 17689 l vydavatel a redakce: Inter Cars Česká republika s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4, IČ: 27156257, Tel.: +420 261 344 080, Fax: +420 261 344 087,
E-mail: intercarscz@intercars.cz l šéfredaktor: Ing. Jakub Trubač, Tel.: +420 261 344 080, Mobil: +420 724 639 522, E-mail: jakub.trubac@intercars.cz l datum distribuce: 1. července 2008 l výroba: VERA Studio, Koněvova 43, 130 00
Praha 3, Tel.: +420 271 771 032, E-mail: vera@verastudio.cz l distribuce: Casus, Direct Mail, a.s., Žilinská 5, 141 00 Praha 4, Tel.: +420 272 088 350, E-mail: info@casus.cz

červenec 2008

j urnal

Aktuality

Narozeniny Inter Cars
Všechno na světě má svou současnost, budoucnost a samozřejmě i neodmyslitelnou minulost a
tím pádem i historii. Ani společnost Inter Cars
není v tomto směru výjimkou. První obchodní
řádky Inter Cars byly “napsány” již v roce 1990
v Polsku. Vzhledem k pozici největšího dodavatele náhradních dílů pro automobily v Polsku
a plánované expanzi i na ostatní trhy střední a
východní Evropy, bylo téměř nevyhnutelné začít
psát tyto řádky i v České republice. Inter Cars
Česká republika s.r.o. zahájil svou činnost v
červnu 2004, přesně 2. června. Dalším logickým
krokem bylo i rozšíření aktivit na Slovensko a

tak téměř na den přesně jen o rok později byla
v červnu 2005 založena společnost Inter Cars
Slovenská republika. Během několika mála let
se nám podařilo vybudovat velmi dobře fungující síť 10ti poboček v Česku a 7mi na Slovensku.
Jako malé ohlédnutí za tím, co jsme dokázali a
připomenutí si všech úspěchů, jsme na začátku
června ve dnech oslav čtvrtého výročí založení
IC CZ a třetího výročí založení IC SK uspořádali
malou oslavu. Místem oslavy se stalo venkovní posezení v restauraci U krbu ve Vestci, kde
bylo pro všechny připraveno masíčko přímo z
grilu a samozřejmě i dostatek tekutin. Na závěr,

jak se sluší a patří, došlo i na dort vyzdobený v
duchu našeho sice nekulatého, ale pro nás velmi
důležitého jubilea. Díky všem za jejich podíl na
růstu a vývoji společnosti Inter Cars.

VIP Club Inter Cars 2007 - Velké ﬁnále
Poslední akcí VIP Clubu Inter Cars byl zájezd
do Turecka, kterého se zúčastnilo více než 100
členů. Celá skupina byla rozdělena na 2 části,
z nichž jedna - česká odlétala z Prahy a druhá
- slovenská z Vídně. V místě pobytu Antalyi na
turecké riviéře se obě skupiny opět spojily a
už nic nebránilo tomu, aby si všichni společně
začali užívat vše co jim nabízel pětihvězdičkový
hotel. Již tradičním standardem byly služby
all-inclusive. Všichni účastníci měli bez omezení
k dispozici 3 plavecké bazény se skluzavkami a
tobogány, tenisové kurty, stoly na stolní tenis a
volejbalové hřiště. Z další nabídky vybíráme jen
telegraﬁcky např. turecké lázně se saunou, výlet
Jeepy nebo rafting. Více se o tomto zájezdu
dočtete na stranách 14 a 15.

V první polovině letošního roku byly pro zákazníky, kteří se stali členy VIP Clubu Inter Cars 2007,
připraveny dva největší bonusy. V dubnu to byl
Malý okruh Čínou spojený s návštěvou Autosalonu v Pekingu. Mimo tento více než tematický
program měli účastníci možnost poznat celou
řadu světoznámých památek jako je Čínská zeď,
náměstí Tchien-an-men s mauzoleem Mao Cetunga, Zakázané město, zoologickou zahradu s
pandami nebo stadiony připravované pro nadcházející Olympiádu. Nevšedním zážitkem bylo
i servírování pravé pekingské kachny stejně tak i
tradiční smlouvání na tržištích a poznávání místní
mentality a způsobu života. Další zajímavé informace a postřehy z čínského putování si můžete
přečíst na stranách 11 až 13.

Předání sklápěcího návěsu zn. Inter Cars
V oblasti prodeje sklápěcích návěsů značky Inter Cars se počátek měsíce června 2008 nesl
ve znamení předání našeho výrobku do rukou
dalšího nového majitele, pana Jana Rudolfa,
jednatele společnosti Jan Rudolf, s.r.o. z Hranic
na Moravě.
Pan Rudolf se v prvních měsících tohoto roku,
i přes lákavé konkurenční nabídky, rozhodl
vložit svoji důvěru právě ve sklápěcí návěs naší
značky.
Po prvotním rozhodnutí se jeho dlouholeté
zkušenosti plně projevily již při přípravě technické speciﬁkace návěsu. V této oblasti se
vybaveností a kvalitou provedení může „intercarsový“ návěs bezezbytku srovnávat i s těmi
nejlepšími na trhu.
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Vysokou úroveň kvality našeho produktu podtrhuje rovněž poskytnutá záruka v délce 36
měsíců včetně kompletního servisu na celý
návěs, s výjimkou pneumatik a žárovek v zadních svítilnách, kterou pan Rudolf s uznáním
využil.
Hliníkový sklápěcí návěs, pod typovým
označením NW 36ZS, patří mezi „stálice“ v nabídce naší společnosti. Jeho využití je opravdu
velmi široké. Od přepravy veškerých sypkých
materiálů (např. písky, štěrky) až po dodávky tzv.
„balených směsí“ na opravy a budování komunikací.
Pevně věříme, že nedávno realizovaným nákupem náš výrobek důvěru pana Rudolfa nezklame, a že spolupráce se společností Inter Cars

j urnal

Česká republika s.r.o. bude úspěšně pokračovat
i v nadcházejícím období.
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Den otevřených dveří - pobočka Hradec Králové
chovky. Akci celý den doprovázela příjemná hudba, kterou měl na starosti zkušený DJ. Grilovaly
se nejrůznější pochoutky a nechybělo ani vyhodnocení soutěží a slosování účastníků o zajímavé ceny jako např. účast na akci v rámci VIP
Clubu 2008. Vrcholem celé akce bylo vystoupení
několikanásobného motocyklového mistra v trialu, který rozbušil srdce nejednomu zákazníkovi.
Předvedl nám nejrůznější skoky a akrobatické
kousky a celou show zakončil přeskakováním
ležících dobrovolníků. Celý program moderoval
V polovině května, v sobotu 17.5. 2008 proběhl
historicky první den otevřených dveří na pobočce
Inter Cars v Hradci Králové. Připraven byl zajímavý a bohatý program, který začínal již od 10:00
hod ráno. Na své si zde přišel opravdu každý.
Mužská část si mohla vyzkoušet připravenou
dráhu ve speciálně upraveném Jeepu, či
projížďku na čtyřkolkách, jejich drahé polovičky
si zase mohly vyzkoušet novinky kosmetiky
AVON nebo se nechat profesionálně nalíčit, no a
ti úplně nejmenší měly na výběr z hodu plechovkou, skoku v pytli, či střelby na terč ze vzdu-

manager pobočky pan Miroslav Petráš, což
zaručovalo výbornou atmosféru a zábavu. Na
závěr si dovolíme říci, že akce byla úspěšná,
zákazníků přišlo nad očekávání a všichni se bavili
až do pozdních večerních hodin. Rádi bychom
ještě jednou poděkovali všem návštěvníkům
této akce za účast, podporu a chuť spolupracovat se společností Inter Cars a už nyní se těšíme
na další ročník dne otevřených dveří Inter Cars v
Hradci Králové nebo třeba některé jiné pobočky.
Brzy nashledanou u společnosti Inter Cars.

Sobotní prodej - pobočka Praha 8 - Dolní Chabry
Od 1. 6. 2008 pro Vás má naše nejnovější
pobočka v Praze 8 – Dolních Chabrech otevřeno
i v sobotu, a to vždy od 8:00 – 12:00. Sobotního prodeje tak nyní můžete využít již ve všech
našich pobočkách. Doufáme, že tento krok opět
přispěje k Vaší spokojenosti a že nás přijdete
navštívit třeba právě v tento víkendový den.
Inter Cars Praha III - Dolní Chabry
Dopraváků 749/3
184 00 Praha 8 - Dolní Chabry
Tel.: 284 686 753-4
E-mail: praha.chabry@intercars.cz
Po-Pá: 7:00-18:00, So: 8:00-12:00

Setkání členů servisních konceptů Inter Cars
Ve dnech 18. - 20. května proběhlo každoroční
setkání členů servisních sítí společnosti Inter
Cars S.A. v polské Wisle pod názvem “ ZŁOTY
KLUCZ - GALA MISTRZÓW WARSZTATU “. Zastoupeny zde byly servisní koncepce AutoCrew,
Q-Service, Q-Service Truck a Perfect Service.
Celé setkání se uskutečnilo v prostorách hotelu Gołębiewski za účasti cca 1 000 osob nejen
červenec 2008

z celého Polska, ale i z České a Slovenské republiky a bylo velmi dobře připraveno. Samotný
program se skládal jak z pracovní části (meeting
s dodavateli, prezentace výsledků společnosti
atd.), tak z části kulturní (slavnostní galavečer,
koncert, kabaretní vystoupení). Více se o tomto
setkání dočtete v článku na straně 47.

j urnal
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Novinky

Rozšíření nabídky skel zrcátek
Nabídka náhradních dílů značky 4max v sortimentu Inter Cars se stále rozrůstá a v současné
době můžete nalézt pod značkou 4max téměř
28 000 náhradních dílů. Aktuálně došlo k podstatnému rozšíření produktové skupiny skel

zrcátek, která nyní obsahuje 3 200 referencí a
pokrývá podstatnou část celého vozového parku.
Pro většinu nabízených referencí je zaručena
okamžitá dostupnost z našich pobočkových či
centrálních skladů.

Díly zavěšení pro automobily z USA
Do široké nabídky dílů
zavěšení 4max jsme
začlenili také skupinu
dílů zavěšení pro

americké vozy. Jedná se o vzpěry stabilizátoru,
táhla řízení a úhlové klouby pro nejpopulárnější
modely aut jezdící po našich silnicích.

Index 4max
4707-01-....P – vzpěry stabilizátoru
4901-02-....P – táhla řízení
4910-01-....P – úhlové klouby, táhlo řízení

Velký, silný, fit:
naše nabídka náhradních dílů
je vhodná pro všechny Japonce a Korejce!

4

j urnal

červenec 2008

Pozvánka

Pozvánka na TARGI 2008
Brány veletrhu se otevírají v 9 hodin ráno a od
té doby se můžete seznamovat v přátelské a
uvolněné atmosféře s dodavateli, partnery či s
novinkami na trhu nebo si prohlédnout centrální
sklad společnosti Inter Cars a shlédnout prostory jindy nepřístupné. Vystavovatele najdete
nejen v centrálním skladu, který slouží jako
hlavní výstavní hala, ale také za skladem ve
venkovních expozicích, které nabízí výstavní
plochy dalším vystavovatelům, ať už se jedná
Již tradičně se na začátku září (5. - 7. 9.) koná v
centrále společnosti Inter Cars S.A. ve Varšavě
v Polsku největší veletrh automobilových dílů,
nářadí a vybavení servisů v Evropě Targi 2008.
Letošní rok se uskuteční již 8. ročník této akce,
která se každým rokem stává viditelně větší a
zajímavější. Proto bychom i Vás touto cestou
rádi pozvali na letošní Targi a seznámili Vás s
programem veletrhu.

zajišťují každoroční skvělou zábavu. Až do půlnoci se můžete bavit módními přehlídkami, tanečními vystoupeními a následně i diskotékou.
Věříme, že se k nám tento rok přidáte i Vy a
naše výprava se tím zase podstatně rozroste.
Stejně jako minulý rok se i letos pojede pohodlným a pouze pro Inter Cars vyhrazeným
lůžkovým vlakem.

V září se budeme těšit na setkání s Vámi a do
té doby Vám přejeme krásné léto a mnoho
obchodních i osobních úspěchů.

o servisní a garážovou techniku či diagnostické
přístroje. Dalším důležitým místem je hlavní pódium, na kterém se celý den odehrává hudební
a zábavný program a také zde naleznete stánky
s občerstvením, to vše na ploše 25 000 m2. Po
celodenním programu a ubytování na hotelu Vás
bude čekat večerní VIP Party, která opravdu
stojí za to. Nabitý program a bohaté občerstvení

Pure | Quality Driven ™
červenec 2008
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Predajný tip

Delphi AirCon
Mrazivá novinka v sortimente Inter Cars:
Delphi uvádza na trh dva nové modely plničiek klimatizácie Refmatic Power and Refmatic Active.
Tieto modely nahrádzajú staršiu generáciu plničiek Refmatic TOP a Refmatic EVO.
Charakteristika pre obe plničky klimatizácií:
 Plne automatická prevádzka s možnosťou
zvoliť manuálny režim, alebo kódovo konﬁguračný režim s využitím databázy vozidiel
 Vybavené vysokotlakovým elektronickým
vákuometrom
 Vybavené solenoidovými
ventilmi, ktoré nahrádzajú manuálne zo staré
modelové rady
 Integrovaný vstrekovač kontrastnej látky
 Ovládacie menu
v slovenčine
 Zobrazovací display so 4 riadkami vo
vyšším rozlíšení s informáciami týkajúcimi
sa každého cyklu obsluhy

Obj. číslo
Chladivo
Ovládanie
Tlačiareň
Presnosť váženia chladiva
Presnosť váženia oleja
Manometer
Obsah kompresora
Kapacita výmeny paliva
Max. podtlak
Veľkosť nádrže
Ohrev vnútornej nádrže
Filter sušiča
Kapacita ﬁltra sušiča
Rozsah prevádzkových teplôt
Súlad s normami

 Pamäťová karta s databázou vozidiel obsahujúca štruktúru vozidiel a taktiež ich plniace
hodnoty, ktorú je možné aktualizovať. Aktualizácie sú vydávané 1 ročne.
 Moderný design a zjednodušené ovládanie
 Funkcie diagnostiky klimatizačnej sústavy

 Vyhrievací pás vnútorného zásobníka, je možné dokúpiť pre Refmatic Active (PLHAT41572)

Extra charakteristika pre Refmatic Power
PLHAT41500P:
 Plnička určená hlavne k servisom vanov,
autobusov a kamiónov
 Vyšší výkon, väčší zásobník chladiva
 Tlačiareň zaznamenávajúca pracovné úlohy, je
možné dokúpiť pre Refmatic Active (PLHAT41573)

Refmatic POWER
Refmatic ACTIVE

ACTIVE
PLHAT41500A
R134a
Automatické
Nie
Elektronické váhy +/- 10 g
Elektronické váhy +/- 1 g
HP - BP (bez glycerínu)
9cc
300 g/min
0,05 bar
10 kg
Nie
1
48 g
10 / 50ºC
CE / PED

obj.č. PLHAT41500P
obj.č. PLHAT41500A

MOC s DPH: 172 401 Sk
MOC s DPH: 144 139 Sk

POWER
PLHAT41500P
R134a
Automatické
Áno
Elektronické váhy +/- 10 g
Elektronické váhy +/- 1 g
HP - BP (bez glycerínu)
14cc
500 g/min
0,05 bar
25 kg
Áno
1
48 g
10 / 50ºC
CE / PED

Výber z príslušenstva k plničkám klimatizácií Delphi Power a Active
Obj. číslo
PLHAT41573
PLHAT41572
PLHAT41410
PLHAT41570
PLHAT41556
PLHAT41555
PLHAT41390

Popis
Tlačiareň pre Refmatic Active, zaznamenávajúca pracovné kroky
Vyhrievací pás vnútorného zásobníka pre Refmatic Active
Ochranný kryt proti prachu
Automatický elektronický detektor netesností klimatizácie
Set UV lampa + okuliare + nabíjačka, pre detekciu úniku chladiacej kvapaliny
UV aditívum pre detekciu netesností klimatizácie (32 dávok)
Teplomer s LCD displejom s rozsahom -20 °C do + 120 °C

Cena
14 875,4 675,1 654,12 555,3 290,1 139,1 490,-

Uvedené ceny sú maloobchodné v Sk vrátane DPH. Zmena cien vyhradena.

júl 2008
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Představení pobočky

Pobočka Zlín
pobočky, zkrátka bylo to fuk. Všichni do jednoho
stěhovali nábytek, naskladňovali zboží, rovnali
regály, připravovali prodejnu, atd. Bylo to hodně
živelné! Každopádně v listopadu 2004 jsme vyfakturovali prvních 7.325,- Kč. A všichni, kteří si tyto
začátky prožili, na ně vzpomínají jen v dobrém.

Zhruba před čtyřmi lety se začala psát historie společnosti Inter Cars v České republice, a
když pomineme záležitosti s administrativou
potřebnou pro založení ﬁrmy, byl to právě Zlín,
kde to všechno začalo nabírat první reálné a
konkrétní rysy.
Možná Vám to přijde nelogické, zakládat první
pobočku nové ﬁrmy právě ve Zlíně, když Inter
Cars Česká republika má sídlo v Praze. Ale tento
krok měl spoustu pádných důvodů. Ve chvíli,
kdy máte v ruce pouze Živnostenský list, žádnou
historii a hledáte seriózního partnera, který by
byl ochoten investovat nemalé prostředky,
čas a energii do tehdy ještě “virtuálního”
projektu Inter Cars, nemáte příliš jednoduchou
výchozí pozici. Ale právě ve Zlíně se to povedlo!
Povedlo se najít silného partnera, vhodné zázemí
a prostory pro pobočku a z pohledu logistiky
z centrálních skladů v Polsku bylo geograﬁcké
umístění Zlína také velmi dobrou volbou.
Ovšem než pobočka byla schopna jakéhokoliv
prodeje, čekalo nás ještě mnoho práce. Tehdy bylo úplně jedno, kdo měl být jednatelem,
ředitelem jakéhokoliv úseku, kdo bude manažer

Podařilo se nám stabilizovat personál a vytvořit
opravdu profesionální tým, který je základem
úspěchu, podařilo se nám do určité míry optimalizovat sklad a obecně se nám podařilo
udělit věcem režim, systém a řád. Pobočka
Zlín dala velmi pevné základy servisní síti AutoCrew v podobě partnerů jako jsou Autoservis
Bačík - Zlín, Autoservis Gořalík - Hlinsko pod
Hostýnem, Marek Omelka - Hluk, kterým patří
velký dík za důvěru, trpělivost a přízeň. Velký
počet členů VIP Clubu Inter Cars pocházejících
ze zlínského kraje a jejich pravidelná účast na
VIP akcích také značí o vysoké profesionalitě
této pobočky.

Pro region Zlín, Otrokovice a Vizovice pro Vás
připravujeme žhavou novinku v podobě expresních závozů zboží několikrát denně, dále
intenzivně pracujeme na velmi široké nabídce
garážového vybavení, nářadí a diagnostiky,
jak jinak než s příslušným servisem, montáží
a zaškolením. Nezapomínáme ani na oblast
vzdělávání a osvěty a proto se můžete v blízké
době těšit na celou řadu kvalitních školení. Na
celý letošní rok jsou pro Vás připraveny prodejní
kampaně tak, aby je měl možnost využít každý
z Vás. Možná největší novinkou je nabídka sortimentu dílů pro asijská vozidla z portfólia společnosti JC Auto, se kterou jsme spojili své síly.
A samozřejmě je tu pro Vás náš prodejní tým.

A co je pro Vás na pobočce Zlín dále k dispozici? V současné chvíli jsme schopni Vám
standardně nabídnout 4 pravidelné závozové
trasy, které 2x denně dorazí do regionů Valašské
Meziříčí, Slušovice, Vizovice, Vsetín, Valašské
Klobouky, Luhačovice, Uherský Brod, Uherské

Jiří Střelák
manažer pobočky

Martin Šťastný
prodejce / operátor

Radek Hurta
rozvoz

Roman Dvořák
obchodní zástupce

Lenka Ševčíková
prodejce / operátor

Marek Odstrčilík
rozvoz

Libor Kameníček
obchodní zástupce

Ivana Mozgvová
pokladní

Lukáš Huleja
skladník

Petr Čáň
obchodní zástupce
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Tehdy byl závoz zboží z centrálního skladu v Polsku jedenkrát týdně, v úterý. Nebylo internetové
objednávání, nebyly závozy zákazníkům, nebyl
žádný marketing, nebyl proškolený personál a
nikdo vlastně pořádně netušil co všechno může
nastat. A i přesto se vše podařilo. Přes všechny
ty porodní bolesti a dětské nemoci pobočka
Zlín funguje a každým dnem se posouvá o malý
kousek dál.

Hradiště, Otrokovice, Kroměříž, Hulín, Holešov,
atd. a v neposlední řadě samozřejmě do Zlína.
Náš pobočkový sklad disponuje hodnotou
zboží za 10 000 000,- Kč v nákupních cenách
a připraveno je pro Vás více než 20 000 položek
sortimentu k okamžitému odběru. Velkou oporou je náš prodejní tým, který je představen níže
a vždy se Vám pokusí vyjít vstříc.

Jiří Zapletal
rozvoz

j urnal
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Tř. T. Bati 533/1
760 01 Zlín
Tel.:
577 616 500-1
Fax:
577 616 509
E-mail: zlin@intercars.cz
červenec 2008

Predstavenie pobočky

Pobočka Košice
pokračovaním doterajšej práce na poste vedúceho predaja a logistiky. Povinnosti vyplývajúce
z tejto funkcie boli časovo veľmi náročné a tak
došlo zákonite k deleniu kompetencií. Funkciu
vedúceho predaja úspešne prevzal kolega Peter
Bečaver.

Spoločnosť Inter Cars Slovenská republika s.r.o.
otvorila svoju vôbec prvú pobočku v Košiciach,
v júli 2005. Vzhľadom na to, že v tom čase ešte
IC Journal nevychádzal, dovolíme si ju predstaviť
dnes.
Keďže pobočka bola prvou na Slovensku, musela prejsť zákonite všetkými problémami súvisiacimi so spustením veľko- a maloobchodného
predaja. Skúsenosti poľských a českých kolegov
boli v tom čase pre novoformujúci sa tím pracovníkov neoceniteľnou pomocou pri výstavbe
a naskladnení košického skladu.
Po otvorení prevádzky musela pobočka
zabezpečovať rozvoz tovaru v regióne, ktorý
mal rádius 130 km, minimálne 2x denne v exponovaných oblastiach ako Poprad, Bardejov,
Humenné, Vranov n./T., Michalovce, Trebišov
a neskôr i v Rožňave, či Medzilaborciach.
Jednoznačný dôraz bol teda kladený na logistiku prísunu tovaru a jeho následného rozvozu
medzi čoraz viac sa rozrastajúcou klientelou
košickej pobočky. Vysoká odbornosť personálu
a obchodných zástupcov priniesla veľký dopyt
po tovare a službách pobočky zastupujúcej farby Inter Cars, čo spôsobilo jej veľkú preťaženosť.
A tak, v roku 2007, bolo rozhodnuté o otvorení
ďalšej, novej pobočky v Poprade. Uvoľnili sa tak

pracovné kapacity skladu, čím došlo k presnosti
spracovania požiadaviek našich zákazníkov
a zároveň ku skvalitneniu služieb a logistiky
samotnej košickej pobočky. Dnes sa kmeňoví
zamestnanci ﬁrmy nad celou „story“ už len pousmejú. Pobočka, čo do počtu zamestnancov,
je početná, vzhľadom k tomu, že zabezpečuje
určité ekonomické a logistické úkony i pre popradskú pobočku. Košická pobočka má v

Aké novinky alebo vylepšenia máte pre svojich zákazníkov v rámci košickej pobočky?
V Košiciach a okolí zaznamenáva naša pobočka
veľké „BUUM“, čo samozrejme ovplyvňuje i
neustále sa meniacu logistiku rozvozov. Preto od
1.6.2008 došlo hlavne v rámci Košíc k zásadným
zmenám v tejto logistike. Na pokrytie rozvozov v
rámci Košíc sme nasadili dve autá a pokiaľ si to
košický trh a jeho okolie bude vyžadovať, sme
pripravení nasadiť aj tretie auto, ktoré by pokrylo
prímestské oblasti a vidiek. Ostatné rozvozové
smery a to Bardejov, Humenné a Rožňava ostávajú bez zmeny, t.z. dvakrát denne rozvoz.
Nezabúdame ani na juh nášho regiónu, kde
zavážame denne až do Kráľovského Chlmca.
Prezradím aj niečo z našej vlastnej kuchyne. A
síce - chystáme v krátkej dobe otvorenie ďalšej
novej pobočky, čo určite prinesie zrýchlenie logistiky rozvozov a skvalitnenie poskytovaných
služieb našim zákazníkom v prešovskom kraji.
A čo Vaša osobná ambícia ako manažéra
pobočky?
Túto pobočku sme budovali so Števom Žilkom a
partiou zamestnancov úplne od základu. Myslím
si, že úspech je stopercentný, ak výkon jednotlivca pre kolektív je stopercentný. A keďže som
presvedčený, že takýto kolektív v Košiciach
máme, budem ho v jeho aktivitách podporovať
a vylepšovať. Našou spoločnou ambíciou totiž je
„BYŤ JEDNOTKOU „ nielen v šírke ponúkaného
sortimentu, ale aj v kvalite poskytovaných služieb.
A to je dostatočná výzva do budúcnosti.

súčasnosti takéto personálne zloženie: manažér
pre strategický rozvoj, manažér pobočky, asistent manažérov, vedúci predaja, štyria operátori
predaja, štyria obchodní zástupcovia, ekonómka, dve pokladničky, účtovníčka, traja skladníci
a siedmi rozvozcovia.
V apríli 2008 bol za nového manažéra pobočky
vymenovaný Štefan Gazdag, ktorého sme sa
opýtali:

Čo viedlo vedenie ﬁrmy k jeho vymenovaniu
do tejto funkcie?
Môjmu vymenovaniu predchádzalo rozhodnutie doterajšieho manažéra pobočky, Števa
Žilku, venovať sa strategickému rozvoju a
ekonomike košickej a popradskej pobočky.
Funkcia manažéra pobočky bolo prirodzeným

júl 2008

j urnal

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

9

VIP Club Inter Cars

VIP Club Inter Cars 2008 - program
Pravidlo získavania VIP bodov zostáva rovnaké
ako minulý rok. Tieto body získavate za každý
nákup, ktorý uskutočníte v spoločnosti Inter
Cars v období od 1.1.2008 – 31.12.2008:
Za nákup dielov pre osobné automobily
- každých 100 Sk = 1bod
Za nákup dielov pre nákladné automobily
- každých 200 Sk = 1bod

Aj v tomto čísle IC Journalu Vám bližšie predstavíme program VIP Clubu Inter Cars 2008.
Pre tento rok sme pre Vás pripravili zásadnú
zmenu, ktorá priblíži členstvo vo VIP Clube Inter Cars 2008 väčšiemu počtu zákazníkov. Táto
zmena spočíva v tom, že i “bežný” zákazníksa
môže zúčastniť vybraných akcií. Nestáva sa
síce ešte členom VIP Clubu, ale má možnosť
zúčastniť sa, okúsiť a zažiť atmosféru akcií VIP
Clubu. Stále zostávame pri ponuke relaxačných,
zaujímavých a adrenalínových aktivít a pobytov.
Členstvom v našom vernostnom programe sa
tak môžete vydať na Safari do rovníkovej Afriky, získať relaxačný pobyt v slnečnom Egypte,
alebo si vyskúšať svoje jazdecké schopnosti
v autoslalome – podrobnosti o jednotlivých akciách nájdete na nasledujúcej stránke. Čo teda
musím urobiť preto, aby som sa stalčlenom VIP
Clubu Inter Cars 2008? Stačí získať jednu z nižšie
uvedených členských kariet VIP Clubu Inter Cars
2008. Základnou kartou, ktorú môžete získať, je
karta bronzová. Pokiaľ získate kartu vyššej hodnoty, získavate zaujímavejší balík bonusov, prípadne vyšší počet miest na danej akcii atď.

Body sa Vám pripisujú automaticky za každú
zrealizovanú obchodnú operáciu, tzn. objednaný
tovar, zakúpený a zaplatený v cenách bez DPH
v spoločnosti Inter Cars. Pokiaľ zakúpený tovar
následne vrátite, je Vám príslušný počet bodov
taktiež odrátaný. Body získané v jednom roku
nemôžete prevádzať do nasledujúceho roku
(netýka sa prémiových štartovných EXTRA bodov, pridelených za členstvo vo VIP Clube Inter
Cars v predchádzajúcom roku) a nie je možné
ich zmeniť na hotovosť, prípadne uplatňovať na
zaplatenie za tovar. Stav svojich bodov si zároveň
môžete kedykoľvek skontrolovať na najbližšej
pobočke alebo na internetových stránkach po
vlastnom prihlásení.

Platinová VIP karta
- vlastníkom tejto karty sa stávate vtedy, keď je
na Vašom VIP účte aspoň 31 000 bodov.
Špeciálna karta, ktorá súvisí s už spomínanou
zásadnou zmenou sprístupňujúcou VIP Club
väčšiemu počtu zákazníkov je Prémiová karta,
ktorú získate už pri dosiahnutí 5000 bodov.
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2. 10-denný pobyt v rovníkovej Afrike
marec 2009
ubytovanie v hoteli****, all inclusive služby
Safari plné divokých zvierat, viac ako 30 národných parkov, rozmanitá krajina, step, púšte a
polopúšte, stále zelené lesy aj hory s ľadovcami,
tropické pobrežie lemované bielymi plážami.
3. AutoSlalom
september 2008
vyblbnite sa za volantom bez rizika
Pre všetkých milovníkov adrenalinovej jazdy
je tu jedinečná forma zápolenia – AutoSlalom.
Obľúbený seriál nelicencovaných pretekov
verejnosti AutoSlalom Vám v roku 2008 priblíži
náš VIP Club a s sním aj vela zaujímavých cien
i prekvapení.
4. Lyžovanie v Alpách
január 2009
krásny hotel uprostred alpských masívov
sjezdovky
Nekonečné množstvo zjazdoviek – od športových, cez ľahšie svahy pre celú rodinu, až
po náročné trasy typu „Freeride“ to všetko doplnené modernými lanovkami a vlekmi.
Ako člen VIP Clubu Inter Cars 2008 môžete
získať celú radu ďalších výhod, napr. prednostné právo účasti pri návštevách výrobných
závodov a na iných akciách usporadovaných
spoločnosťou Inter Cars Slovenská republika
s.r.o.

Bronzová VIP karta
- pre zisk tejto karty musíte na svojom VIP účte
dosiahnuť hodnotu aspoň 8 500 bodov.
Strieborná VIP karta
- kartu získate v momente dosiahnutia hodnoty
aspoň 16 000 bodov na svojom VIP účte.
Zlatá VIP karta
- aby ste získali túto kartu, musí hodnota Vášho
VIP účtu byť aspoň 23 500 bodov.

1. Relaxačný 8-denný pobyt v Egypte
máj 2009
ubytovanie v hoteli****, all inclusive služby
Zem slávnych faraónov plná významných pamiatok ako napr. pyramídy v Gize, Sﬁnga alebo
Údolie kráľov. Fascinujúci podmorský svet podnecujúci k potápaniu.

Naviac máte možnosť získať množstvo tzv.
EXTRA bodov, ktorými môžete navýšiť stav
svojho VIP účtu, a tým si pomôcť k členstvu
vo VIP Clube Inter Cars 2009 (viacej informácií,
ako získať EXTRA body Vám poskytne Vaša
pobočka Inter Cars, prípadne ich nájdete
v brožúre VIP Club Inter Cars 2008).
My všetci, ktorí sme pre Vás VIP Club Inter Cars
2008 pripravovali, veríme, že Vás náš program
akcií pre rok 2008 zaujme a ak ešte nie ste členmi
VIP Clubu Inter Cars, tak naše rady v tomto roku
rozšírite.

j urnal
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Eimutovi a firměv sídle firmy Inter Cars v Pramz , který byl s námi po celou dobou.Budapešti, kde jsme přestoupil vý
Sraz jsme měli ivingstone společně s průvodce leteckou společností Malev d trval 10 hodin 45 minut. Časo.
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VIP Club Inter Cars v Číně
byl připraven speciál Budapešť - Peking.
Přes naše obavy z délky letu (cca 10 hodin)
probíhal bez problémů a stálé usměvavý personál aerolinek na nás působil uklidňujícím
dojmem. Někteří pospávali, jiní poslouchali
hudbu nebo sledovali televizi až jsme byli
konečně v cíli naší cesty, hlavním městě Číny
- Pekingu. Šestihodinový časovým posun se
na nikom z nás nepodepsal a tak nic nebránilo
tomu, vše si pořádně užít.

Obvykle každou reportáž začínáme hned tím,
co všichni účastníci prožili a měli možnost si
vyzkoušet. Teď pro jednou uděláme malou
výjimku a na začátek se trochu zmíníme o
Číně samotné, která je pro všechny z nás více
než exotická, obestřená neznámem a jistě zajímavá. Takže na úvod pár základních faktů o
Číně: Oﬁciální název je Čínská lidová republika, celková rozloha je 9 596 960 km2. Čína
je s 1 306 313 000 obyvateli nejlidnatějším
státem světa. Pro občany ČR platí v Číně vízová povinnost.

1. den
Na první den jsme měli původně “naordinovaný” odpočinek, ale vzhledem k tomu,
že let byl poměrně pohodový zvolili jsme
jednohlasně možnost prohlídky původní
čtvrti Pekingu – procházku tzv. Chu-tchungem (Hutongem) se zachovanými tradičními
domky severně od parku Pej-chaj (Beihai).
Vyprávěním o bydlení v těchto domcích jsme

Výše uvedené by mohlo jako velmi stručné
představení Číny stačit a nyní již k samotnému programu, který jsme měli možnost prožít
a je opravdu na co vzpomínat.
Po dlouhých přípravách konečně nadešel den
D to znamená den odletu 16. dubna a my,
první skupina z celkem 50 účastníků, jsme
odjížděli od centrály Inter Cars směrem k
letišti v Ruzyni. Z důvodu omezené kapacity
letadel a ubytování jsme bohužel museli být
rozděleni na dvě skupiny ve dvou termínech.
Na letišti na nás čekal zástupce CK a náš
průvodce František Faltus allias Frank a pak
už následoval odlet do Budapešti. V maďarské
metropoli jsme jen přešli na jiný terminál, kde

byli přinejmenším zaskočeni a informace, že
ve třech místnostech o celkové ploše cca
70 m2 bydlí většinou 3 až 4 generace bez
sociálního zařízení, které je společné pro
celou čtvrť, nás doslova šokovala a všichni
do jednoho jsme si teprve tady uvědomili v
jakém komfortu žijeme a co považujeme za
standard. Navštívili jsme také tzv. Bubnovou
věž, z níž byl oznamován ve starých dobách
čas a odkud se otevíral nádherný výhled na
panorama Pekingu, ale “vylézt” na tuto věž
po schodech se sklonem kolem 70° bylo
poměrně náročné. Lehce vyčerpaní jsme
velmi rádi uvítali možnost svézt se klasickými
čínskými rikšami tzn. trojkolkami na lidský pohon. Jak důležité je vybrat si správného rikšu
se ukázalo až posléze. Tomáš se slovy “tenhle
vypadá dost najedený” z čehož mělo vyplývat, že je i nejsilnější vybral našeho společníka
pro následující cestu. To, jak se mýlil bylo
vidět už na prvních pár metrech, kdy nám ostatní začali v dáli mizet. Nakonec jsme se ale
všichni šťastně shledali.
2. den
Po snídani, která, jak jsme později zjistili,
byla každý den totožná mírně kontinentální
s místními speciﬁky jako bylo pouze sladké
pečivo jsme vyrazili na chloubu Pekingu a to
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Zakázané město – sídlo panovníků dynastie Ming a Čching. V rozsáhlém císařském
komplexu vládlo Čínské říši po více než 500
let 24 panovníků. Během vlády císařů bylo
nepřístupné. Následovala prohlídka přilehlé
císařské zahrady se staletými cypřišemi a pak
všemi očekávaný oběd. Aby nám nezevšednělo
prostředí restaurací obědvali jsme každý den
někde jinde. Vždy se samozřejmě jednalo o
kulatý stůl s otočným talířem uprostřed, na
který nám byla servírována typická čínská
jídla, která se s českými pseudočínami nedala
moc srovnávat. Vždy jsme dostali 6-10 druhů
jídel a každý měl možnost vzít si na co měl
chuť a co ho nejvíce zaujalo.
Po lehké siestičce jsme vyrazili do výrobny
hedvábí, kde nám byl představen celý proces, od zámotků bource morušového až po
výsledný produkt hotovou látku.
Večer jsme nedaleko našeho hotelu objevili
bistro Malan, které se nám po několik večerů
stalo útočištěm a kde jsme měli možnost
ochutnat něco z tradiční fast foodové
kuchyně, místní pivečko i kořalku. Z důvodů
jistých jazykových barier jsme se někdy dost
divili co jsme si vlastně objednali.
3. den
Po tradičním ránu a po čekání na dva
opozdilce, kterým místní “samohonka”
předchozí den chutnala více než nám všem
ostatním, jsme vyrazili směrem ke zlatému
hřebu celé Číny a to k Velké čínské zdi, která
leží asi 80 km severozápadně od Pekingu a
jako jedinou stavbu ji, při délce přes 6 000 km,
lze pozorovat z vesmíru. To co se z prospektů
jeví jako poklidná procházka po hradbách se
pod touto impozantní stavbou mění v téměř
noční můru. Nevím už přesně kolik bylo nutné

vyšlapat schodů, jejichž rozměr v té nejstrmější
části byl cca půl metru na výšku, šířka kolem
1,5 m a hloubka tak 30 cm. Každopádně
dosažení vrcholu stálo za to a výhled, který se
nám nabízel nám byl odměnou. Při představě
jaké úsilí muselo být vynaloženo ke stavbě
něčeho takto monstrózního až běhal mráz
po zádech. Před obědem jsme ještě zvládli
exkurzi ve výrobně jadeitových sošek, soch a
mega objektů. O zdravotní nezávadnosti takočervenec 2008
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vé výroby by se dalo polemizovat a tak jsem
byl na jednu stranu moc rád, že mohu sedět
v kanceláři. Výtvory jednotlivých pracovníků
byly ale skvostné a ceny za jednotlivá dílka
se pohybovali o stovkových položek po statisícové.

Večer jsme museli oželet návštěvu našeho oblíbeného bistra a vyrazili za kulturou konkrétně
na Šaolinský klášter - tematické představení
ve stylu výpravné show ze života šaolinských
mnichů a jejich cesty k dokonalosti s ukázkami mistrovských kousků bojových umění a
pak už zpět na své pokoje odpočívat a nabírat
síly na další dny.
4. den
Tento den nás přivítal deštěm a tomu byl i upraven program a tak se stal dnem relaxačně
obchodním. Relaxačně proto, že jsme
navštívili kliniku, kde se k léčbě mimo jiné
využívá tradiční čínské medicíny, v některých
případech slušně zaplacené, ale to se nás
“zdravých” zatím netýkalo. Součástí návštěvy
byla diagnóza místním lékařem na základě
kontroly pulsu a doplňujících otázek a pak i
třičtvrtěhodinová masáž nohou. Odtud naše
kroky zamířili do tržnice, kde jsme si během
chvíle osvojili a zdokonalili naše obchodní
dovednosti při smlouvání o ceně. Náš cíl nabídnout 10% z obchodníkem nabízené ceny
přiváděl místním mrákoty, ale nakonec jsme
se téměř vždy dohodli.
Večer jsme navštívili estrádní vystoupení
předních pekingských akrobatů všech
věkových kategorií a musím přiznat a smeknout, že kdybych toho nebyl očitým svědkem
myslel bych, že jsou to ﬁlmové triky. To co
akrobati předváděli bylo nejen v rozporu s
gravitací, ale i se zdravým rozumem. Opravdu
klobouk dolů - něco neskutečného.
5. den
Další den nám nebylo počasí pořád ještě tolik
nakloněno, ale alespoň nepršelo a tak jsme
vyrazili do Chrámu nebes, který představuje
skutečný vrchol čínské architektury, techniky
a umění a který leží v největším areálu zeleně v
Pekingu a to parku Tchien-tchan. Nejvíce nás
červenec 2008

stejně jako ostatní návštěvníky zaujal hladký
kulatý kámen na zemi, na který si všichni
stoupali a rozhlíželi se. O chvilku později jsme
zjistili, že se jedná o, podle číňanů, střed světa.
Odtud jsme se přesunuli na námi očekávané
a z učebnic známé Náměstí nebeského klidu
- Tchien-an-men o rozloze 40 ha. V samotném
středu, vzdušnou čarou proti vchodu do zakázaného města leží i mauzoleum ve kterém
spočívá největší čínský komunistický vůdce
Mao Ce-tung. Jeho jsme bohužel neměli
možnost spatřit, protože má “návštěvní hodiny” jen do 12,00 hod a my jsme přišli pozdě.
Tak někdy příště, vzhledem k tomu, že tam
leží už přes 30 let, tak snad ještě chvíli vydrží.
6-7. den
Ráno nás i přes smog vytáhlo z postelí
konečně zase sluníčko a tak nic nebránilo
tomu, abychom vyrazili na tradiční pekingský
Autosalon, kterému se rovněž věnujeme na
stránkách tohoto vydání IC Journalu. Místní
průvodkyně nám oznámila, že výstaviště leží
na okraji Pekingu, což v místní terminologii
znamená cestu zhruba 130 km a téměř 2 hodiny v autobuse stále ve městě.
Návrat a cestu nám zpříjemňovala myšlenka,
že nás k večeři čeká tradiční a typická pekingská kachna. Musím přiznat, že je pastva pro
oči vidět zlatavou lesknoucí se kachničku a
sledovat její porcování na téměř milimetrové
plátky. Je výborná, ale klasická česká se šesti
a zelíčkem je přece jenom lepší.
V noci pak následoval noční přejezd luxusním vlakem do Xianu (Si-an) a ráno prohlídka města (městské hradby, Pagoda divoké
husy) a hlavně všemi očekávané Terrakotové
armády. Kdo neviděl neuvěří, prostě tisíce
a tisíce hliněných soch pěšáků, lučištníků,
velitelů, koní a vše v životní velikosti, kteří
symbolicky střeží hrobku prvního čchinského
císaře. Opravdu kolosální.
8. den
Poslední den jsme se rozhodli, že nemůžeme
odjet aniž bychom viděli pandy a tak jsme
vyrazili do ZOO. Jinak dlužno dodat, že jsou
opravdu krásné a nemáte problém je vyfotit,
protože se téměř nehnou.
Konec pobytu se blížil a zůstával poslední
nesplněný cíl a tím byla “ochutnávka” brouků.
I to se nám povedlo. Vyrazili jsme na moderní obchodní třídu Wanfujing (Wan-fu-ťing)
a v jedné z bočních uliček jsme narazili na to,
po čem jsme prahli. Ano byly tady. Tak jsme
ochutnali štíry, larvy bource morušového,
cikády, velká sarančata a sušené ještěrky.
Nakonec jsme vše zapili kokosovým mlékem
z pravého kokosu a už nám nic nechybělo.
Dnešní dávku proteinů jsme měli splněnou.
Odpoledne bylo věnováno nákupům dárků a
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suvenýrů, ale o tom až někdy jindy. Nákupy v
mém a Tomášově podání by samy o sobě zabraly několik stran. Tomáš se v tomto opravdu
našel a dovedl smlouvání k naprosté dokonalosti. Mluvím o Tomáši Reitermanovi. Prostě
vytvořili jsme dvojici, které se ještě dnes musí
bát polovina tržnic v celé Číně.
Na večer jsme měli všichni objednané masáže
celého těla, které nás příjemně rozvláčnily a
mohli jsme vyrazit na letiště k odletu zpátky
domů, po již známé trase, ale tentokrát v
opačném směru.
Podtrženo a sečteno: Čína je krásná země
plná kontrastů a je zde pro středoevropana
stále co objevovat. I já jsem určitě zapomněl
některé zážitky zmínit a popsat, ale v mé hlavě
je přetlak dojmů a tak jsem vybíral jen ty podle
mě nej nej.
Děkuji všem členům VIP Clubu za jejich
účast a nemalý podíl na utváření celkové
atmosféry během celého pobytu. Speciální
díky Angel (čínská průvodkyně), Frankovi
(český průvodce), který doplňoval výklad o
své poznatky a vždy přidal i nějakou příhodu
- byl prostě skvělý. A samozřejmě nesmím
zapomenout ani na cestovní kancelář Livingstone, která vše zajišťovala.
Ještě jednou díky a troufám si říct, že i tentokrát bylo heslo VIP Clubu Inter Cars:
“Užívejte si život s námi!” naplněno.
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VIP Club v Turecku
dětské se skluzavkami a tobogány, tenisové
kurty, stoly na stolní tenis a volejbalové hřiště,
to všechno zahrnuto do programu all inclusive. Ti, co si chtěli užít moře, prošli malou zahradou plnou květin a palem a rázem se ocitli
na soukromé pláži hotelu poseté slunečníky
a lehátky, připravenými pro hotelové hosty.
Netřeba zmiňovat, že bary byly k dispozici jak
u bazénu, tak na pláži, což odpočinek u vody
o to více zpříjemnilo. A jako třešnička na dortu
služeb, které hotel svým klientům nabízel, se
třpytily turecké lázně se saunou, které byly
všem hostům k dispozici rovněž v programu
all inclusive.
Nabídka fakultativních výletů byla rovněž
více než lákavá a tak si každý přišel na své.
Milovníci historických a přírodních památek
navštívili Pamukkale, úchvatné místo s nádhernými vápencovými terasami a jezírky,
které vytvořil termální pramen vyvěrající na
úpatí hory, kde se nyní nachází ruiny kdysi
bohatého a slavného starověkého města
Hierapolis nebo výlet do kulturního střediska
turecké riviery – města Antalya.
Neuplynul ani měsíc po tom, co se vrátila
výprava VIP Clubu z exotické Číny a již nám
na dveře klepala výprava další, tentokrát do
země, kde se po dlouhá staletí střetávala kultura islámská s kulturou křesťanskou, a to do
Turecka.

I přes náročný večerní program již v 9 hodin
ráno prozkoumávali všichni prostory hotelu,
pláže, bazény a sportovní hřiště. A bylo věru z
čeho vybírat. V hotelovém komplexu se nacházel jeden velký plavecký bazén, dva menší,

Milovníci adrenalinových zážitků zvolili výlet
jeepy v členitém terénu pohoří turecké riviery
a skupina osmi nadšenců dokonce vyrazila na
rafty na místní horskou říčku.

Vzhledem ke skutečnosti, že se výpravy
zúčastnilo více než 100 členů VIP Clubu Inter Cars, musela být skupina rozdělena na
dvě části. Jedna - česká odlétala 16. května
odpoledne z Prahy, druhá - slovenská z
Vídně. Tříhodinový let a následný transfer
do hotelu proběhl klidně, a tak se obě dvě
skupiny setkaly těsně po půlnoci v hotelové
recepci nebo při pozdní večeři, která pro nás
byla připravena.
Standard našeho pětihvězdičkového hotelu
všechny účastníky velmi mile překvapil. Na
program all inclusive a neomezenou konzumaci jídla i pití byli členové VIP Clubu již
připraveni z předchozích výprav, nicméně
příjemnou zprávou bylo, že hlavní bar v hotelu
je otevřen non-stop. To přišlo po celodenním cestování více než vhod, a tak velká část
výpravy končila první den kolem 5. - 6. hodiny
ranní.
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VIP Club Inter Cars

Ti, co se chtěli pokochat nádhernou místní
krajinou zvolili celodenní výlet lodí, na kterém
mohli spatřit krásné skalní útvary místního
pobřeží, průzračnou vodu a nepřeberné
množství jeskyní, do kterých si mohli i zaplavat během některé ze zastávek určených
k plavání. Pro milovníky vnitrozemské krajiny
byl ideální výlet do zeleného kaňonu spojený
s projížďkou lodí po krásném zeleném jezeře.
To vše bylo, jak jinak, doplněno nezbytnými
tureckými trhy, nákupy, smlouváním a vším,
co patří k místnímu nákupnímu koloritu.
I sportovci si přišli na své, a tak každou
chvíli patřilo volejbalové hřiště VIP Clubu Inter
Cars a každou chvíli bylo vidět některého z
členů našeho VIP Clubu s tenisovou raketou
v ruce.

z našich VIP členů výrazným způsobem svou
aktivní účastí show podpořili, naplnil parket
hotelové diskotéky našimi členy a vyprázdnil
se až v brzkých ranních hodinách.
O zážitcích z výpravy našeho VIP Clubu v
Turecku by bylo možné hovořit hodiny a popsat několik stránek. Prostor v našem Journalu
je bohužel limitován a proto se musíme omezit
jen na toto stručné představení. Nicméně i z
těchto střípků si můžete sami udělat obrázek
o tom, jak úspěšná výprava to byla, jak
spokojeni byli všichni s hotelem, se službami
cestovní kanceláře Firo Tour, které patří i náš
dík a jak úžasná a krásná země je Turecko.
Vás všechny, kteří chtějí na vlastní kůži zažít

takovou dovolenou a přivézt si z ní takové
zážitky, zveme srdečně do VIP Clubu Inter
Cars 2008, v rámci kterého zažijeme Safari
v tropické oblasti Afriky a strávíme příjemný
relaxační čas u Rudého moře a památek v
Egyptě.

Užívejte si život s námi!
Rádi bychom ještě jednou poděkovali cestovní kanceláři Firo
Tour za perfektní
služby a přístup k
nám všem.

Nutno dodat, že i večery se nesly ve znamení
VIP Clubu Inter Cars a tak se po ukončení
večerní show v místním amﬁteátru, kdy někteří
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Prehliadka pred
dovolenkou
Preveríme kondíciu Vášho auta pred dovolenkou!
Myslite už teraz na bezpečnosť celej svojej rodiny a nepodceňujte kontrolu technického stavu auta pred dlhou cestou na dovolenku. Budete
mať istotu, že Vás na cestách nestretne žiadna nepríjemnosť spôsobená zanedbaním kontroly dôležitých komponentov Vášho auta.
Skontrolujeme Vám stav:
 pneumatík a rezervy
 brzdových kotúčov a platničiek
 karosérie
 podvozku a výfuku
 zavesenia kolies a riadenia
 predného skla
 opotrebenie stieračov








osvetlenia auta
prevádzkových kvapalín
batérie
autolekárničky, náhradných žiaroviek a poistiek
klínového remeňa
urobíme vizuálnu kontrolu tlmičov

Akcia prebieha: 01/06 - 31/07/2008
Ak využijete našu PREHLIADKU PRED DOVOLENKOU, vyplníte kupón a odovzdáte ho vo Vašom
autoservise, dostanete malý darček v podobe šiltovky a zároveň budete zaradeni do zlosovania o hodnotné ceny.

AutoCrew Bardejov
AUTOSERVIS ŠPIREK s.r.o., Kúpelná 3, 085 01 Bardejov, Tel.: 54 4748898, e-mail: m.jajko@post.sk
AutoCrew Bratislava
ATLANTIS spol s.r.o., Pečnianska 6, 851 01 Bratislava-Petržalka, Tel.: 2 43410124-5, e-mail: atlantis@atlantis-auto.sk
AutoCrew Kremnica
Autoservis Ziman, Dolná 104/80, 967 01 Kremnica, Tel.: 45 6742225, e-mail: autoservisziman@mail.tcom.sk
AutoCrew Svit
Autoservis MONARCH, Hlavná 837/41, 059 21 Svit, Tel.: 52 775 77 38, e-mail: monarch@slovanet.sk
AutoCrew Trnava
Autoservis MS-auto s.r.o., Bratislavská 8, 917 00 Trnava, Tel.: 33 5513226, e-mail: servis@ms-auto.sk

www.autocrew.sk

...autoservis 3. milénia

Predajný tip

Delphi Diesel - v ponuke Inter Cars
Od júna 2008 sa naša široká ponuka dielov od spoločnosti
Delphi rozrástla o komponenty vstrekovacích systémov dieselových motorov.
História
Delphi Diesel má za sebou viac než 70 ročnú históriu a môže byť hrdá napríklad na legendárne značky CAV, alebo
RotoDiesel. Významným medzníkom vo výrobnom programe bol rok 2000, keď spoločnosť Delphi Corporation
kúpila od TRW Automotive bývalú divíziu britskej spoločnosti Lucas Varity - Lucas Diesel Systems. Týmto krokom
sa Delphi stala jednou z vedúcich spoločností na trhu vstrekovacích systémov. Teraz sa bohatý sortiment týchto
komponentov dostáva aj do ponuky Inter Cars.
Sortiment
Široká ponuka Inter Cars obsahuje diely pre systémy Common rail Delphi (vstrekovacie čerpadlá, trysky, vstrekovače, dvojstupňové vstrekovače, vysokotlakové
trubky, tlakovače railu a ďalšie príslušenstvo) pre všetky automobily vybavené systémami Delphi (medzi inými Ford, Renault, Citroen, Peugeot, Mercedes, Nissan,
Suzuki, Hyundai, Kia, Ssangyong, Dacia, Fiat, Opel).
Dostupnosť
Väčšina položiek zo širokého sortimentu Delphi Diesel je dostupná v centrálnom sklade Inter Cars vo Varšave, ďalšie položky
sú skladom priamo na pobočkách Inter Cars v Čechách a na Slovensku, čím je zabezpečená bezkonkurenčná dostupnosť
týchto dielov na českom a slovenskom trhu.
Kvalita
V súčasnej dobe je Delphi Diesel nesporne jedným zo svetových lídrov na trhu a popredným inovátorom dieselovej technológie. Produktom Delphi Diesel, ktoré je možné nájsť vo všetkých hlavných dieselových segmentoch, dôveruje viac ako
3000 distribútorov vo viac ako 100 štátoch po celom svete. Tieto dve skutočnosti sú iste dostatočnou zárukou kvality.
Stručný výber zo širokej ponuky:
Objednací č.
DELR04101D
DELR04001D
DELR02201Z
DELR00301Z
DELR01001D
DELR00501Z
DELR00504Z
DELR00601D
DELR03801D
DELR02301AA1
DEL9300-070A
DEL9144A020D
YDT488
DDRX208L

MOC
12 959,19 528,12 959,16 053,16 779,18 314,16 565,18 314,16 172,8 794,1 705,12 915,80 563,2 990,-

Popis
Vstrekovanie Common Rail
Vstrekovanie Common Rail
Vstrekovanie Common Rail
Vstrekovanie Common Rail
Vstrekovanie Common Rail
Vstrekovanie Common Rail
Vstrekovanie Common Rail
Vstrekovanie Common Rail
Vstrekovanie Common Rail
Vstrekovanie Common Rail
Vysokotlaková trubka
Tlakovač Railu
Common Rail Tool Kit
Direct Evolution Lite

Aplikace
RENAULT, NISSAN 1.5 DCI 48KW / 65HP
RENAULT, NISSAN 1.5 DCI 60KW / 80HP
FORD Focus 1.8 TDCi 115HP 2001.04-; Focus Mk2 1.8 TDCi 100/115HP 2002.08-; Transit 1.8 TDCi 90HP 2002.09FORD Mondeo III 2.0 TDCI/12.2002Transit 2.0 125 HP
FORD Mondeo 2.0 TDCi 16v 130HP 2003.06-; JAGUAR X-type 2.0 D 130HP 2003.09FORD Mondeo 2.0 TDCi 16v 115/130HP 2003.09-; JAGUAR X-type 2.0 D 130HP 2004.12FORD Mondeo 2.2 TDCi 16v 155HP 2004.08CITROEN C4, PEUGEOT 307, 407 2.0 HDI 134HP 10.2006PEUGEOT 206, 306, Partner 1999-, CITROEN Xsara, Berlingo 1999-, TOYOTA Corolla 1999FORD Mondeo 2.0/2.2 TDCi 4 valec, FORD Transit 2.0/2.4 TDCi 4 valec
FORD Focus, Connect 1.8 TDCi
Vybavenie
DVD Katalog obsahujúci diely v ponuke, diagramy čerpadiel a vstrekovačov, informáce o aplikáciách a cross-referencie.

Všetky ceny sú maloobchodné v SK s DPH, bez prípadnej zálohy za starý diel.
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Proč je Delphi Diesel technologie lepší?
Je to velmi jednoduché.
Sofistikované nemusí vždy znamenat komplikované. Jasný příklad: Delphi Diesel vstřikovač. Tento inteligentní
vstřikovač je schopný rovnoměrně vstřikovat malé množství atomizovaného paliva s minimální separací pro
nepřekonatelný výkon. Zároveň ale účelný design vstřikovače redukuje nebo eliminuje nutnost chlazení nebo
příliš velkých čerpadel. Pro přesnost má každý vstřikovač data matrix kód (kalibrační data), který specifikuje
individuální vlastnosti každého vstřikovače. ACP jednotka optimalizuje spalování paliva pro čistý a tichý chod
motoru během celé jeho životnosti. Pro další informace navštivte www.delphi.com/injector.

Informace pro Vás

Autosalon v Pekingu - Auto China 2008
20. dubna se v čínském Pekingu již po desáté
otevřely brány autosalonu Auto China 2008. Této
významné události, která se koná každý druhý
rok, se zúčastnilo kolem 1500 vystavovatelů
a navštívilo ji více než půl milionu návštěvníků
z celého světa. Letos díky VIP Clubu Inter Cars
měla tuto možnost i skupina našich zákazníků,
která se právě účastnila zájezdu VIP Clubu Inter
Cars v Číně. Více o tomto zájezdu se dočtete na
stranách 11-13.
Světovou premiéru si v Číně odbyly dva zástupci třídy luxusních středně velkých sportovně
užitkových vozů - Audi Q5 a Mercedes GLK.
Kulaté Audi je o 101 mm delší a o 40 mm širší
než hranatý Mercedes. I zavazadlový prostor
má Audi o 90 litrů větší (540l oproti 450l). Q5
si můžete pořídit výhradně s pohonem všech
kol narozdíl od Mercedesu, u kterého máte
možnost volby mezi pohonem pouze zadních
kol nebo pohonem všech kol se systémem
4Matic. Mercedes je prozatím k dispozici se
4 motory: 220 CDI BlueEfﬁciency (125 kW),

320 CDI (165 kW), 280
(170 kW) a 350 (200 kW),
pro Q5 máte na výběr ze tří
motorů: 2,0 TFSI (155 kW),
2,0 TDI (125 kW) a 3,0 TDI
(176 kW).
Porsche
představilo
nejvýkonnější verzi exkluzivního SUV - Cayenne
Turbo S. Jeho osmiválcový
dvakrát přeplňovaný motor o objemu 4,8 litru má
ohromující výkon 404 kW a
750 Nm a tomu odpovídající jízdní vlastnosti, které
by mu mohl závidět leckterý supersport. Mohutné
Porsche totiž zrychlí z 0 na
100 km/h za pouhých 4,8 s.
a dosáhne maximální rychlosti 280 km/h.

Tento vůz je zaměřen hlavně na luxus a vysokou
míru bezpečnosti. Druhou novinkou od Volkswagenu je Lavidě dosti podobná New Bora. Ta má
ale zcela odlišný úkol – má se stát oblíbeným a
dostupným čínským rodinným vozem.
Další novinkou byl automobil střední třídy
Roewe 550. Jedná se o druhou modelovou
řadu poměrně mladé čínské značky, která odkoupila práva na britské automobily Rover. Vůz
vznikl v britském vývojovém centru ﬁrmy „China
Automotive Industry Corporation“ a lze proto
očekávat kvalitu a technologii plně srovnatelnou
s evropskými automobily.
Na Pekingském autosalonu nemohla nechybět
ani expozice české automobilky – Škoda Auto.
Bylo zde vystaveno 10 automobilů tří modelových řad. Největší zájem byl o obě karosářské
varianty nové Fabie, která si zde odbyla čínskou
premiéru. Za zmínku stojí účast ﬂotily 600 vozů

Volkswagen představil dva
zbrusu nové automobily
určené výhradně pro čínský
trh. Prvním je Volkswagen
Lavida, který je postaven
na stejné podvozkové
platformě, kterou používala
i např. Škoda Octavia první
generace a měří 4608 mm.
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Octavia při nadcházející olympiádě v Pekingu.
Všechny tyto vozy budou vyrobeny v čínském
závodě automobilky.
U stánku Nissanu byla k vidění unikátní studie
elektromobilu s pro Čechy velice zajímavým
názvem Pivo 2. Studie zaujala otočnou kabinou,
elektromotorem na každém kole a malým robotem na přístrojové desce, který má mimo jiné za
úkol udržet řidiče v dobré náladě.

Kromě zmíněných novinek bylo v Pekingu
k vidění i mnoho pro Evropana neznámých
modelů většinou od čínských výrobců. Mnohé
z nich ale připomínali evropské či japonské automobily a u některých nám zůstával rozum stát,
kam až je možné při „inspiraci“ konkurenčními
modely zajít. Viděli jsme zde například dvojníky následujících modelů: Mercedesu CLK a
S, BMW X5 první generace, Hummera, Toyoty
RAV4 nebo malého Smarta.

www.VATOIL.com/iccz

Predstavenie zákazníka

Autoservis AUTO BDM
lakýrnikov a 7 mechanikov. Máme 8 zdvihákov,
8 bodovú geometriu, autodiagnostiku BOSCH,
TEXA, rovnaciu stolicu,
box na lakovanie vozidiel, pneuservis, plníme a
servisujeme klimatizácie,
máme 24 hod. zmluvnú odťahovú službu s
možnosťou
uskladnenia vozidiel. Medzi naše
špeciality patrí úprava automobilov pre autoškoly
a telesne postihnutých.
Úzko spolupracujeme
zo všetkými veľkými
V našom novom čísle IC Journal Vás tentoraz
zoznámime s jedným z najväčších autoservisov
v Nitre, ale aj v širšom regióne zo spoločnosťou
AUTO BDM, ktorú vedú dvaja spoločníci
p. Pavol Duchoň a p. Juraj Matúš. Tento servis je
príkladom toho, že slová chcem a budujem našli
úrodnú pôdu. O rozhovor sme požiadali jedného
z konateľov spoločnosti pána Juraja Matúša.

Aké boli začiatky rozbehu spoločnosti?
Firmu sme založili v roku 1994. Mali sme
dlhoročné skúsenosti v opravárenstve a v tých
časoch bolo na trhu málo takýchto aktivít.
Bol tu priestor a veľká medzera hlavne na poli
údržby a servisu zahraničných vozidiel a chceli
sme realizovať samozrejme vlastné myšlienky.
Začínali sme s dvoma zdvihákmi na 300 m2.
Venovali sme sa klampiarskym a mechanickým
prácam a samozrejme prácu sme vykonávali
sami. V tých časoch bolo najťažšie získať technické informácie o vozidlách, nebol dostupný
kvalitný softvér a technické dáta.
Od roku 1994 až po dnes uplynulo veľa času.
Čo sa zmenilo?
Podarilo sa nám vybudovať silnú spoločnosť na
pevných základoch a získané prostriedky sme
vložili späť do ﬁrmy. Teraz pôsobíme na rozlohe
1200 m2, máme 20 zamestnancov z toho 4
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poisťovňami na trhu.

Pre také množstvo činností potrebujete kvalitné zásobovanie. Čo je pre Vás dôležité pri
objednávaní náhradných dielov?
Počas našej existencie sme vyskúšali viacero
dodávateľov a prvoradá bola vždy logistika,
dostupnosť dielov a cena. Samozrejme korektné
vzťahy a serióznosť pretože pri takej činnosti ako
je naša, je každý deň potrebné niečo operatívne
riešiť.
Odkedy spolupracujete s Inter Carsom a
prečo práve oni?
S IC spolupracujem od roku 2007 a priznám sa,
že na spoluprácu ma presvedčil môj známi pán
Milan Veselý, ktorý bol toho času obchodný zástupca v tejto spoločnosti. Spočiatku tam bola
určitá nedôvera, pretože na Slovensku pôsobili
iba od roku 2006. Po pár týždňoch spolupráce
nás presvedčili, že to bola dobrá voľba, pretože
spĺňajú všetky dôležité kritériá pre naše bezproblémové fungovanie.
Ako vidíte budúcnosť neznačkových servisov?
Trend je určite v diagnostike vozidiel, patričná
modernizácia a vybavenie dielní špeciálnym
náradím, v logistike zásobovania a dostupnosti
dielov. Autá sú čoraz soﬁstikovanejšie, dnes už
nestačí len meniť a meniť olej, to vás neuživí.
Potrebné sú vedomosti a logické uvažovanie
pri činnosti, pri odhaľovaní závad, zabezpečiť
technické odborné školenia pre mechanikov
a softvérové vybavenie. Jeden z dôležitých
faktorov je ľudský. Dnes je veľký dopyt po kvalitných ľuďoch, od toho závisí aj ďalší rast Vašej
ﬁrmy. Dnes máloktorá škola dokáže vychovať
kvalitných majstrov remesla, nemá patričné vybavenie alebo dostatok žiakov. My sa musíme
snažiť vrátiť tomuto remeslu patričnú česť a
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naučiť sa vážiť si pracovnú silu. V tomto smere
spolupracujeme s jedným učňovským strediskom v Nitre. Len táto cesta vedie k skvalitňovaniu
služieb a kvalitne odvedenej práce a hlavne k
tomu, aby sa zákazník s dôverou obracal na
neznačkový servis.

Čo pokladáte za dôležité pri kontakte zo
zákazníkom?
V prvom rade ústretovosť, ochotu personálu,
prijateľné ceny za služby, získať si dlhodobú
dôveru to je asi najťažšie v remesle, ochota na
kompromis a ak sme pochybili vedieť si priznať
chybu.
Aký je Váš plán do budúcna?
Určite by sme chceli posilniť na poli diagnostického vybavenia. V rámci Inter Cars sme sa zapojili
do projektu BIS. Zaujímame sa o projekt AUTO
CREW. Je to jedna z možností ako zabezpečiť
náročné softvérové vybavenie a pravidelné
školenia.
Aké sú Vaše koníčky?
Medzi naše, hovorím schválne naše ako ﬁrmy,
patrí všetko čo má motor. Jazdíme spolu zo
zamestnancami na motorkách, štvorkolkách,
vodných skútroch. Je to náš relax. Podporujeme
aj športové aktivity a máme vlastný nohejbalový
tím. Podporujeme aj jazdca v pretekoch rallye
Autoslide.
Váš odkaz pre iné servisy?
V dnešnom uponáhľanom svete, kde je všetko
zamerané viacmenej na jednotlivca sme zabudli
na staré dobré príslovie, v jednote je sila. Najviac
mne osobne chýba súdržnosť zainteresovaných
v tomto obore. Nie sme schopný spoločne hájiť
naše záujmy. Aj preto som sa rozhodol v tomto
smere konať. Asi málokto vie , že na Slovensku existuje Cech predajcov a autoservisov
SR. Združuje značkové a neznačkové servisy a
dodávateľov dielov. Naša spoločnosť je členom
tejto komory a snažíme sa pomôcť pri vytváraní
legislatívy a hájiť záujmy autoservisov. Bližšie informácie získate na www.cpasr.eu. Preto vyzývam svojich kolegov aby sa pripojili k tejto iniciatíve. Ďakujem!
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Představení zákazníka

Autoservis KK Servis
kvalitě, tak i v nejrůznějších levnějších či dražších
obměnách. Dále prodáváme a instalujeme autorádia Pioneer přímo do vozu zákazníka. Jsme
schopni zařídit technické prohlídky a emise na
vozy Hyundai.

Vycházíte zákazníkovi vstříc i v oblasti poskytování leasingu či úvěru na automobily?
Ano, samozřejmě. KK Servis nabízí jak formu
leasingu pro fyzické i právnické osoby, tak i
spotřebitelský úvěr od ČSOB leasing.

V tomto čísle IC Journalu zavítáme do autoservisu v pražském Hloubětíně, který se zabývá převážně značkami Hyundai a Daewoo.
Majitel ﬁrmy pan Karel Kroček kromě tohoto
servisu vlastní ještě autobazar Aréna, který se
nachází v Libni pod mostem Barikádníků a je
rovněž autorizovaným prodejcem vozů Mitsubishi a Renault v Sukoradech poblíž Mladé
Boleslavi. Neméně zajímavou podnikatelskou
aktivitou pana Kročka je provozování jednoho z
největších vrakovišť vozů Hyundai v České republice, které se nachází v Praze 9 Kyjích.
Pan Uher, zástupce servisu v pražském
Hloubětíně, nám zodpověděl několik otázek.

Kolik má Vaše ﬁrma nyní zaměstnanců?
V současné době máme 3 mechaniky, jednoho
klempíře, jednoho lakýrníka a dva THP pracovníky, kteří se starají o objednávání náhradních
dílů, příjem zákazníků a ostatní kancelářské
práce.
Co zahrnuje portfolio Vašich služeb?
Hlavní náplní naší práce je prodej nových i
ojetých vozů značky Hyundai, servis této značky
a vozů Daewoo. Samozřejmě jsme schopni
opravit i vozy jiných značek, ale značky Hyundai
a Daewoo jsou pro nás klíčové. Jsme smluvním
partnerem pojišťovny Allianz a České pojišťovny
v oblasti havárií.

První otázka je nasnadě: Kdy vlastně začal
Váš servis fungovat?
Společnost pod názvem KK Servis nabízí
zákazníkům své služby od 1. ledna 2004. KK
Servis tak převzal pomyslnou štafetu po jiné
ﬁrmě zaměřené na vozy Hyundai, která zde
provozovala svoji činnost již od roku 1994. V roce
2004 zaměstnanci původní ﬁrmy přestoupili do
ﬁrmy KK Servis, takže disponují značným knowhow, neboť mohou nabídnout 14ti letou praxi v
opravách vozů Hyundai.

Kdy a jakým způsobem jste se dozvěděli o
společnosti Inter Cars?
Koncem loňského roku nás oslovil obchodní
zástupce ﬁrmy Inter Cars a nabídl nám prodej
náhradních dílů. Velmi nás zaujalo a uvítali jsme,
že díky sloučení společností JC Auto a Inter Cars
byl dodavatel schopen pokrýt naši poptávku po
náhradních dílech značek Hyundai i Daewoo. Na
českém trhu není mnoho dodavatelů, kteří zákazníkovi zajistí tak širokou nabídku v oblasti korejských vozidel, jako to nabízí právě Inter Cars.
Nabídka této společnosti je pro nás natolik zajímavá, že se Inter Cars stal naším dodavatelem
jak pro originální díly, tak pro druhovýrobu.
Jak hodnotíte spolupráci se společností Inter
Cars po několika měsících?
Mohu říct, že jsme velmi spokojeni. Kvitujeme
proaktivní a operativní způsob spolupráce, kdy
náš dodavatel Inter Cars zajistí maximálně do
24 hodin dokonce i zboží, které právě nemá
na skladě, díky dobré spolupráci s centrálním
skladem. Nabídka náhradních dílů ke značkám
Hyundai a Daewoo je perfektní, velice široká a
plně uspokojuje naše nároky.
Děkuji Vám za rozhovor a tímto bych Vám chtěl
popřát hodně úspěchů do budoucnosti a co nejvíce spokojených zákazníků.
Také Vám děkuji.

Jaké konkrétní servisní i jiné služby poskytujete?
KK Servis nabízí veškeré služby spojené s
pneuservisem, máme rovněž k dispozici rovnací
rám, originální diagnostiku k vozům Hyundai a
Daewoo, laserovou geometrii i odtahovou službu.
Pro zákazníky, kteří si u nás nechají opravit automobil, je zajímavá nabídka zapůjčení náhradního
vozu po dobu opravy. Přímo v areálu se nachází
i lakovna, plníme zde klimatizace a v neposlední
řadě zde nabízíme náhradní díly jak v originální
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4max

Strešné boxy a nosiče bicyklov 4max
Letné počasie je v plnom prúde a nastal čas
výletov za zábavou a poznaním. Tieto okamihy
bývajú hocikedy spojené s neistotou, či sa nám
všetky veci potrebné k vytúženému odpočinku
vojdú do našich automobilov. Pre takéto situácie
je ideálnym riešením rozšíriť batožinový priestor
napríklad pomocou strešného boxu. Ak má byť
Vaša dovolenka zameraná športovne a riešite

problém ako preniesť Vaše bicykle, ponúkame
ideálne riešenie v podobe nosičov bicyklov.
Mimo strešných boxov a nosičov bicyklov
4max ponúkame tiež varianty od popredného
svetového výrobcu Thule. Kompletnú ponuku
a bližšie informácie žiadajte na svojej pobočke
Inter Cars.

Ponuka strešných boxov a nosičov bicyklov 4max
Objed. číslo

Popis

7803-04-0065P

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

MOC s DPH

5 284 Sk

7803-04-0069P

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

5 819 Sk

7803-04-0066P

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

7 009 Sk

7803-04-0067P

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

7 842 Sk

7803-04-0074P

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

8 318 Sk

7803-04-0078P

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

9 746 Sk

7803-04-0080P

Box 4max Odyssey (190 x 65 x 41) 360 L - farba veka šedá, farba podlahy čierna

10 222 Sk

7803-04-0079P

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

11 888 Sk

7803-04-0200P

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

536 Sk

7803-04-0201P

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

536 Sk

7803-04-0208P

Nosič bicyklov 4max priečny proﬁl nosiča - žlábek - aluminium

1 250 Sk

7803-04-0213P

Nosič bicyklov 4max uchytenie predných vidlíc - aluminium

1 250 Sk

7803-04-0214P

Nosič bicyklov 4max uchytenie predných vidlíc - farba čierna

666 Sk

7803-04-0221P

Nosič bicyklov 4max priečny proﬁl nosiča - dve trubky

893 Sk

7803-04-0222P

Nosič bicyklov 4max priečny proﬁl nosiča - dve trubky - aluminium

1 488 Sk

Ponuka strešných boxov a nosičov bicyklov THULE
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Objed. číslo

Popis

MOC s DPH

THULE 631100

Box THULE PACIFIC 100 (139 x 90 x 39 / 370 l.) - šedý

10 133 Sk

THULE 631602

Box THULE PACIFIC 600 (190 x 63 x 39 / 340 l.) - antracitový

11 990 Sk

THULE 631702

Box THULE PACIFIC 700 (232 x 70 x 40 / 460 l.) - antracitový

14 990 Sk

THULE 600

Box THULE ATLANTIS 200 (175 x 82 x 45 / 440 l.) strieborný

15 290 Sk

THULE 679-3

Box THULE ATLANTIS 780 (197 x 78 x 44 / 480 l.) antracitový

19 990 Sk

THULE 670

Box THULE SPIRIT 780 (196 x 78 x 33 / 380 l.) - antracitový

19 499 Sk

THULE 676

Box THULE SPIRIT 780 (196 x 78 x 33 / 380 l.) - strieborná metalíza

21 990 Sk

THULE 680

Box THULE ATLANTIS 900 (235 x 90 x 46 / 650 l.) strieborný s antracitovým dnom

23 400 Sk

THULE 633

Box THULE SPIRIT 820 (230 x 83 x 36 / 480 l.) - antracitový

23 700 Sk

THULE 636

Box THULE SPIRIT 820 (230 x 83 x 36 / 480 l.) - strieborná metalíza

27 000 Sk

THULE 530

Nosič bicyklov FreeRide, uzamykateľný, tiež pre aluproﬁl

1 990 Sk

THULE 591

Nosič bicyklov ProRide, uzamykatelný, tiež pre aluproﬁl

3 389 Sk

THULE 561

Nosič bicyklov OutRide s uchytením za prednou vidlicou, tiež pre bicykle s kotúčovými brzdami, uzamykateľný

4 299 Sk

THULE 902

Zadný nosič bicyklov EuroClassic Pro, pre 2 bicykle, na ťažné zariadenie

j urnal
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4max

Maximum výhod pro majitele osobních
a nákladních automobilů

3. Opravné sady zadního ramene 4. Stěrače
4max eco line nabízí opravné sady
Listy stěračů 4max eco line jsou
pro všechny značky automobilů.
vyráběny z nejkvalitnější pryže a
jsou nabízeny ve všech velikostech.
Dostupná je také široká nabídka
sad adaptérů. Modely: standardní a
spojlerové
Vzor obj. čísla:4708-11-0001E
Vzor obj. čísla: 5903-08-0003E

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

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

Vzor obj. čísla: 0220-01-0003E

Vzor obj. čísla: 0211-04-05429E

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

10. Kovové a gumové
komponenty
Široká nabídka kovových a gumových podvozkových dílů.

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

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

Vzor obj. čísla: 4908-01-0882E

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

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

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

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

Vzor obj. čísla: 5211-02-1101E

Vzor obj. čísla: 4708-06-0002E

Vzor obj. čísla: 5201-01-0210E

Vzor obj. čísla: 0212-01-0117E

19. Autobaterie
Osvědčená kvalita a zajímavá cena.

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

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

22. Karosářské díly
Široká nabídka dílů pro opravy
karosérií.

Vzor obj. čísla: 0608-03-0005E

Vzor obj. čísla: 5401-05-0005E

Vzor obj. čísla: 0220-07-0019E

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

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

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

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

1. Brzdové bubny a kotouče
2. Opravné sady zavěšení kabin
Brzdové bubny a kotouče 4max eco
a listových pružin
line pro nákladní automobily a návě- Kompletní nabídka opravných sad
sy. Maximalní bezpečnost a užitek.
zavěšení kabiny řidiče a listových
pružin.

Vzor obj. čísla: 1601-00-0001E

Vzor obj. čísla: 4302-09-0445E

Vzor obj. čísla: 4910-01-0068E

Vzor obj. čísla: 0218-01-0280E

Vzor obj. čísla: 5201-01-0874E

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

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

5. Spínače a přepínače
Nabídka kvalitních spínačů a přepínačů nejpoužívanějších typů.

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

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

8. Autobaterie
Prověřená kvalita za zajímavé ceny.

Vzor obj. čísla: 4901-03-0001E

Vzor obj. čísla: 4910-01-0006E

Vzor obj. čísla: 0602-01-0004E

Vzor obj. čísla: 4301-10-0009E

Vzor obj. čísla: 4708-10-0001E

Vzor obj. čísla: 0608-03-1001E

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

11. Světlomety
10. Měchy pérování
Nabídka 4max eco line obsahuje
Pod značkou 4max eco line je
zahrnuta nabídka většiny měchů pro dálkové halogenové a parkovací
světlomety.
nákladní automobily.
Pozn.: nabídka v provedení
bez kovových částí

12. Vzduchové ventily
Vzduchové ventily pod značkou
4max eco line jsou kvalitou srovnatelné s originálními díly.

Vzor obj. čísla: 5903-08-0014E

Vzor obj. čísla: 5002-03-0009E

Vzor obj. čísla: 4506-01-0002E

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

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

Vzor obj. čísla: 4703-03-4087E

Vzor obj. čísla: 4204-00-1763E

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

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

Vzor obj. čísla: 5206-02-0001E

Vzor obj. čísla: 4302-07-3039E

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

sortiment pro osobní automobily
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Vzor obj. čísla: 5404-13-0002E

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

17. Alternátory a startéry
Nabídka alternátorů a startérů s
výběrem nového nebo renovovaného dílu (s možností vrácení starého
dílu).
Vzor obj. čísla: 0608-04-0311E
0608-05-0001E

18. Držáky a zavěšení motoru a
převodovky
4max eco line obsahuje kompletní
nabídku držáků a zavěšení motorů a
převodovek včetně nabídky pro
japonské automobily.
Vzor obj. čísla: 0206-01-0005E

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

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

Vzor obj. čísla: 2001-01-0005E

Vzor obj. čísla: 1201-00-0002E

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

sortiment pro nákladní automobily
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Informace pro Vás

Ekonomická situace České republiky
Česká ekonomika rostla za poslední tři
roky rekordním tempem a sice okolo 6,5%
meziročně. Tento trend je jistě potěšující,
zejména s ohledem na skutečnost, že se tak
česká ekonomika rychlým tempem přibližuje
vyspělejším západoevropským ekonomikám.
HDP na obyvatele vyjádřené dle parity kupní
síly se tak za období tří let zvýšilo z 16 200
EUR na 20 000 EUR, což znamená překročení
70% úrovně eurozóny.

Otázkou zůstává vývoj cen ropy a také vývoj
kurzu CZK vůči EUR a USD, který v současné
době eliminuje část dopadu růstu cen ropy.
Nicméně cílem ČNB pro rok 2010 je dosažení
úrovně inﬂace na hranici 2%, což je plán jistě
ambiciózní a pro jeho splnění ČNB bude muset
sáhnout ke zvýšení úrokových sazeb.

Jedním z nejsilnějších faktorů, které se podepisují na rostoucích cenách je rostoucí cena ropy a
jejich derivátů. Přestože je dopad rostoucích cen
ropy na naši ekonomiku ve velké míře zmírněn
neustále posilující korunou, i tak představuje
růst cen ropy a jejich derivátů jeden z největších
inﬂačních tlaků a v tomto případě hovoříme o
inﬂačním tlaku globálním.

Na druhou stranu s sebou tento rychlý růst naší
ekonomiky nese i negativní stránky. Růstový potenciál naší ekonomiky se odhaduje na cca 5%
meziročně. To znamená, že poslední dobou roste
naše ekonomika rychleji než je zdrávo a začíná
se mírně přehřívat. To bylo poznat již v druhé
polovině roku 2006, kdy došlo k faktickému
vyčerpání domácí pracovní síly a ke vzniku
poměrně silných inﬂačních tlaků.
Současné tempo růstu se sice stále pohybuje
nad úrovní 6,5%, nicméně se očekává zpomalení tempa růstu až k hranici 5%, která odpovídá
reálným možnostem naší ekonomiky a i tak znamená dvojnásobný růst oproti vyspělejším západoevropským zemím. V roce 2009 se očekává
další impuls ke zvýšení tempa růstu o cca 0,5%
vzhledem k náběhu automobilky Hyundai.
Jak bylo naznačeno výše, tento příznivý vývoj
ekonomiky je vykoupen sílícími inﬂačními tlaky,
které vyhnaly inﬂaci až na úroveň 7,5%. Inﬂační
tlaky můžeme rozdělit do tří skupin – globální
inﬂační tlaky, domácí inﬂační tlaky a domácí
administrativní zásahy.
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Jedním z klíčových témat, kterého jsme se již
několikrát dotkli je kurz CZK. Koruna zahájila
již v roce 2006 svůj strmý vzestup a láme jeden
rekord za druhým. Úroveň kurzu se v měsíci
dubnu pohybovala na kdysi nemyslitelné hranici
24,8 CZK/EUR. Tento trend je samozřejmě velmi
pozitivní pro všechny spotřebitele a importéry,
kteří v zahraničí nakupují za levnější EUR či
USD, nicméně je pohromou pro český export.
Očekává se, že v průběhu léta by se kurz koruny
měl vrátit k hranici 26 CZK/EUR a do konce roku
se pohybovat v rozmezí 25-26 CZK/EUR. V roce
2009 by pak měl nadále pokračovat trend posilování naší měny v souladu s měnovou politikou
ČNB.

Z domácích inﬂačních tlaků je nejpodstatnější
důsledek přehřátí ekonomiky a to zejména
nákladové inﬂace. Nedostatek pracovních sil,
způsobený vyčerpáním domácí pracovní síly a
dosažením úrovně plné zaměstnanosti, jakož i
nedostatek ostatních výrobních statků působí
na rostoucí ceny těchto statků.
Z výše uvedeného je zřejmé, že naše země
prochází obdobím hospodářského boomu. Nejinak je tomu i u našich sousedů na Slovensku. Pro
nás obchodníky je to období velkých příležitostí
a neustále rostoucích možností, kterých lze při
vhodném výběru strategických partnerů beze
zbytku využít.

Třetím faktorem, který taktéž výrazně přispěl k
nárůstu spotřebitelských cen v roce 2008 bylo
zvýšení sazeb DPH, které klasiﬁkujeme jako administrativní zásah. Tento zásah má však pouze
jednorázový charakter.
Dá se předpokládat, že snížení tempa růstu
ekonomiky s sebou přinese i oslabení domácích
nákladových inﬂačních tlaků a tudíž by se inﬂace
v roce 2009 měla přirozeně pohybovat na nižší
úrovni než v roce letošním.
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01/07 - 31/07/2008



Nakupujte v júli...

Nakupujte v au

produkty Bosch
za 25 000 Sk
a získajte zdarma

produkty SKF
za 12 000 Sk
a získajte zda

teplovzdušnú pištol Bosch, alebo

ročné predplatné čas
motor a šport, alebo

asistenta parkovania Valeo!

klinového remeňa TO

produkty Valeo
za 25 000 Sk
a získajte zdarma
teplovzdušnú pištol Bosch, alebo
asistenta parkovania Valeo!

Nakupujte v období júla
a augusta...
produkty EVR
za 20 000 Sk
a získajte zdarma

produkty NGK
za 5 000 Sk
a získajte zda
16mm kúč na sviečk

alebo za 10 000
a získajte zda
16mm a 21mm kúč
alebo ročné predplatn
Auto motor a šport!

elektronický tester napnutia
rozvodových remeňov!!

Podmienkou získania uvedeného darčeka je zakúpenie sortimentu uvedených značiek minimálne v danej hodnote bez DPH
mienok akcie nárok iba na jeden kus vybraného dárčeka. Darček bude odovzdaný po ukončení a vyhodnotení akcie. Právo na
na akejkovek pobočke Inter Cars. Akcia sa nevzahuje na zákazníkov, ktorí majú na tieto produkty uzavreté špeciálne podmi

01/08 - 31/08/2008



01/09 - 30/09/2008

uguste...

Nakupujte v septembri...

arma

produkty TRW
za 25 000 Sk
a získajte zdarma

sopisu Auto
kúč na montáž

sadu náradia TOPTUL, alebo
4 vesty s logom Inter Cars!

PTUL!

produkty Knecht
za 5 000 Sk
a získajte zdarma

arma
y TOPTUL,

0 Sk
arma

kliešte na filtre,

alebo za 20 000 Sk
a získajte zdarma
sadu kúčov na filtre!

na sviečky,
né časopisu

a v uvedenom termíne. Každý zákazník má pri splnení podzmenu cien je vyhradené. Viac informácií o tejto akcii obdržíte
enky.

IC Family

IC Family v Brně

Pojďte se s námi podívat na to, jak jsme
s dětmi a tetami z Domůvku ve Strážnici
strávili květnové odpoledne tentokrát v Brně
a na známém festivalu MEZI PLOTY 2008,
který sliboval bohatý program ať už po divadelní tak i hudební stránce.
Náš výlet začal v sobotu dopoledne, kdy jsme
měli před jedenáctou hodinou s dětmi a tetami
sraz v centru Brna u Galerie Vaňkovka. Přivítání
bylo velice milé a hlasité. V Galerii zrovna probíhala výstava plyšových zvířátek nejrůznějších
druhů a velikostí, což znamenalo, že jsme se zde
zdrželi o něco déle než jsme měli v plánu. To ale
nikomu nevadilo a po důkladné prohlídce všech
postaviček jsme se pomalu začali přesouvat do

historické části Brna. Stihli jsme si prohlédnout
Zelný trh, Starou radnici a Moravské zemské
muzeum, kde jsme shlédli výstavu „Jak se žije s
handicapem aneb poznat znamená porozumět.“
Prohlídka byla velice zajímavá. Nejdříve jsme si
poslechli historii od paní průvodkyně a poté
si každý mohl vyzkoušet jak těžké to je, když
člověk oslepne, ohluchne či ochrne. Dětem zářili
oči, když zjistily, že si mohou vše od historických
pomůcek až po ty nejmodernější vyzkoušet na

pódiu a ke stánkům s občerstvením. Každý si tu
přišel na své, hudební skupiny se střídali jedna
za druhou a naše velké slečny stály skoro celou
dobu u pódia, tančily a se zájmem pozorovaly
pohledné zpěváky. Jiní zase sledovali zajímavé
divadelní představení, žonglování, ale největší
úspěch měly zmiňované kapely, konkrétně
skupina PEHA. Další co nás zaujalo a to tak, že
se k nám přidaly i tety byla jízda na rotopedu.
Cílem bylo ujet co nejvíce kilometrů za minutu
a za to děti dostaly přívěšek na krk a na klíče.
Myslím, že po návštěvě naší skupinky nezbyl ani jediný přívěšek :-) Asi kolem páté jsme
opouštěli areál plni nevšedních zážitků a už jsme
měli před sebou cestu do Strážnice - Domůvku,
kde jsme měli připravenou večeři. Blížil se konec
školního roku a s tím je spojen Den dětí. Ani my
jsme nezapomněli a měli jsme připravený pro
každého balíček plný sladkostí. Děti je hned
po předání začaly prozkoumávat a po krátké
době je už měly poloprázdné. Bohužel jsme
se v Domůvku nemohli zdržet přes noc, jelikož
nás čekala druhý den práce a tak po dlouhém
loučení a přemlouvání abychom zůstali, jsme se
kolem deváté hodiny večer museli rozloučit a vydat se zpět do hlavního města. Asi ani není nutné
dodávat, že jsme si víkend s dětmi opět skvěle
užili, děkujeme.
Zároveň bychom chtěli poděkovat i našim
zákazníkům za jejich podporu v projektu IC
Family - “Domůvek na půli cesty”, kdy se v rámci kampaně IC Kalendář vybralo v měsící dubnu
5 871 Kč.
Zážitků, které s dětmi zažíváme je opravdu
spousty, proto se Vám vždy snažíme ve zkratce
přiblížit atmosféru z každé akce, které pořádáme.
Snad se nám to daří a co dalšího nás ještě čeká
při letních a zimních výpravách, na to si počkejte
do příštího čísla IC Journalu.

vlastní kůži. Byly to například denní pomůcky, bez
kterých by se postižený neobešel, dále se mohly
seznámit s brailovým písmem v učebnicích pro
nevidomé nebo tu byla dokonce připravena
dráha pro vozíčkáře a každý se mohl přesvědčit,
jak složitými se mohou stát i věci zdánlivě jednoduché. Člověku připadalo až morbidní, jak se
to dětem líbilo, ale věřím, že jsme si ponaučení
odnesli všichni. Po prohlídce nám už moc času
na přesun na festival nezbývalo, a proto jsme se
svižným krokem přesunuli na autobus, který nás
dovezl přímo před brány areálu brněnské psychiatrické léčebny. Počasí nám přálo a tak jsme
ihned po vstupu do areálu zamířili k hlavnímu

30

j urnal

červenec 2008

Vytvořené pro výjimečný výkon
Delphi splňuje všechny Vaše požadavky kladené na brzdy
Značka, produkt a služby přinášejí nejvyšší možný výkon, který je neoddělitelně spojený se
standardy originálního vybavení. Sortiment brzd Delphi zahrnuje brzdové destičky, kotouče,
čelisti, bubny, montážní díly, hydraulické díly a třmeny. To se promítá do jedné z nejširších
nabídek na aftermarketovém trhu s více než 8 000 referencemi. Samozřejmostí je sortiment pro poslední modely vozů. Brzdový program Delphi tak splňuje požadavky trhu a poskytuje vysoce výkonné
řešení pro Váš servis.
Pro další informace navštivte www.delphi.com/am

Predajný tip

Proﬁtool - dvojramenné zdviháky
Dvojramenný asymetrický hydraulický zdvihák Proﬁtool YSJ-3000B s nosnosťou 3000 kg.
Zariadenie je určené k zdvíhaniu osobných a
dodávkových automobilov prostredníctvom
dvoch hydraulických motorov s výkonom
2,2 kW. Konštrukcia zdviháku je jednoduchá
a na údržbu nenáročná, čo zdvihák predurčuje
k dlhej životnosti. Ochranné prvky zaisťujú
vysokú úroveň bezpečnosti práce. V prípade
uvoľnenia či pretrhnutia lán je aktivovaná hydraulická i mechanická blokácia. Kontrolná
sústava zabezpečuje synchrónny posun
ramien. V prípade poškodenia hydraulického
servomotora je aktivované blokujúce zariadenie, nachádzajúce sa vo vnútri stĺpu, čím
dôjde k okamžitému zablokovaniu.
Parametre zariadenia:
Nosnosť 3.000 kg, maximálna výška zdvihu vozidla 1.800 mm, minimálna výška zdviháku 120
mm, odstup medzi ramenami 2.750 mm, celková šírka 3.190 mm, doba trvania zdvihu ≤ 75 s,
doba trvania spustenia 18-60 s, výkon motora
2,2 kW, napätie 400V ±5%.

Rozmery zariadenia:

*

92

k
S
5
92

Max prípustné rozmery vozidla:

Objednávacie číslo: 0XPTPB0001

*

k
S
21

1
4
11

Objednávacie číslo: 0XPTPB0002

Dvojramenný asymetrický elektrohydraulický zdvihák Proﬁ tool YSJ-3000B bez
spodného spojovacieho prahu. Zariadenie
určené k zdvíhaniu akýchkoľvek vozidiel,
ktorých hmotnosť nepresahuje 3 600kg a ak
sú zachované uvedené rozmery: maximálna šírka 2 400mm, maximálny odstup osí
3 000mm, minimálna výška závesu 150mm.
Osvedčená robustná konštrukcia zaručuje
vysokú odolnosť a životnosť. Zariadenie disponuje celou radou bezpečnostných systémov: mechanické zaistenie zdviháku, systém
blokovania ramien, kryty ramien, systém
zabezpečujúci synchrónny posun ramien,
okrajové vypínače, kontrola preťaženia.
V prípade zdvihu vozidla o výškový presah
1,5 m, dôjde k prerušeniu zdvihu, zapríčineného pritlačením vozidla na priečny nosník, ktorým sú aktivované okrajové spínače.
Parametre zariadenia:
Nosnosť 3600 kg, celková výška 3.950 mm,
priesvit pod horným nosníkom 3.742 mm, maximálna výška zdvihu vozidla 1.850 mm, celková
šírka 3.270 mm, odstup medzi ramenami 2.800
mm, doba trvania zdvihu/spustenie ≤ 75 s,
hmotnosť netto 700 kg, napájacie napätie 400V
±5%, hladina hluku ≤ 70dB (A) vo vzdialenosti
1m, výkon motora 2,2 kW.
* Uvedené ceny sú maloobchodné s DPH.
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Kráska a zviera
bola virtuálna realita vtedy. Isté je, že dnes je
s kvalitnou výbavičkou k PC (volant, pedále
a dobrá zvuková aparatúra) o galaxie bližšie
skutočnosti. Napriek tomu hry už nehrávam.
Nesúvisí to s vekom. Verím, že s troma krížikmi
ešte nie som naodstrel a chalanom vnútri ostanem asi navždy. Podľa všetkého však ešte
pár rokov potrvá, kým automaty a kompjútre
dokážu vyrábať rovnako intenzívne pocity a
nezabudnuteľné zážitky ako skutočné mašiny.
Pretože to, čo som za necelé tri hoďky s R8
zažil, sa azda ani nedá slovami opísať. Napriek
tomu sa pokúsim „vymačkať“ zo sebamaximum, aby som ti povedal, aké naozaj je to
božsky krásne a u nás už nezohnateľné Audi
R8. Presne tak, nezohnateľné. Bratislavský
autosalón bol pre R8 absolútnym megaúspechom. Ak ma moje zdroje neklamú, pred autosalónom v Porsche Slovakia evidovali jedného vážneho záujemcu o prvý superšport od
Audi. Na salóne pribudlo ďalších 10! A skúste
hádať? Azda by ich bolo i 15, lenže kvóta pre
toto majstrovské dielo pre Slovensko je 11
kúskov. Takže kto zaváhal, nežere. Presnejšie
Tradičný priaznivec ATéčka vie, že od začiatku
sa v rubrike Supercar pravidelne venujem
superšportom. Verím, že si tiež uvedomuješ,
že káry, ktoré do rubriky roky vyberám, až na
výnimky jubilantov, neboli komerčné kúsky.
Tým sa venujú v klasických motoristických
médiách. Všetko však má výnimky. Mojou
výnimkou a výhovorkou pre to, čo vidíš na
obrázkoch, je slovo JAZDA.
Presne ako čítaš, JAZDA. Drvivá väčšina
médií doposiaľ priniesla spracované tlačové
správy, v lepšom prípade články so sprostredkovanými zážitkami. My vidíme autá inak.
A snažíme sa k nim podľa toho i pristupovať.
To, čo ti teraz pripadá ne-pravdepodobné,

júl 2008

pre mňa bolo, a vlastne stále je, nereálne
Doposiaľ mám pocit, že Audi R8 sa mi prisnilo. Ak chceš, prečítaj si o mojom sne. Milujem superkáry! Autá kráľovskej kategórie ma
(ako väčšinu chalanov) od malička fascinovali
najviac. Nelepil som ich po stenách, nevystrihoval z časákov, ale dosť som o nich čítal,
videl, počul... Dozblbnutia som na nich jazdil v
rôznych PC simulátoroch. Presne tak! Niesom
o nič inší ako ty. Pred 10 – 15 rokmi to však
bolo s úrovňou simulácie reality horšie než
zlé. Pri kompe som trávil stovky hodín napriek
tomu, že vlastnosti, zvuky i možnosti nastavenia áut v hrách mali k realite asi rovnako
blízko, ako má diabol k anjelovi.
Nedokážem zhodnotiť, aká dobrá a verná
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nejazdí. Aká teda R8 je? Pred pár mesiacmi
sme písali, že nové TT získalo podľa čitateľov
renomovaného nemeckého motoristického
periodika titul najkrajšie auto sveta 2007.
Nuž, nie žeby tetéčko nebolo krásne, ale toto
je božské. Dovolím si povedať, a nebudem
jediný, že R8 je najkrajšie a najlepšie audi
vôbec. Je to trošku šokujúce. Prvý superšport
od Audi a hneď taká šupa. Tento kúsok predstavuje v histórii dizajnu značky obrovský
zlom a míľnik zároveň. Zodpovedný za túto
zmenu je hlavne Walter da Silva. Chalan, ktorý
minulé desaťročie kreslil alfy romeo (145/146,
156, 166), následne ho zlanárili do Seatu,
kde značke naordinoval typmi Altea, Toledo a
Leon nový, veľmi obľúbený štýl. Odtiaľ už bol
len krôčik do Audi, kde začal makať asi pred
troma rokmi. Doposiaľ pre štyri kruhy nakreslil
samé úspechy. Nové TT a TT roadster, Q7 a
R8.
R8 má vďaka skvelému tvaru, jedinečnému
riešeniu mnohých detailov i celku a špičkovému
spracovaniu ohromnú auru. Dokázal by som
okolo neho chodiť s foťákom, ale i bez neho,
hodiny a len sa obzerať, híkať, slintať, skuvínať
a čo ja viem, čo ešte... Na to som však nemal
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čas, pretože ten neúprosne bežal a kľúč vo
vrecku ma pálil stále viac a viac. Sadám si do
kokpitu hodného špičkového športového lietadla či mimozemského lietajúceho objektu a
mozog mi v momente mimo-voľne premietne
na sietnice najsledovanejšie parametre tejto
mašiny. Tradičný, kompletne modernizovaný
audi V8 s objemom 4,2 litra s priamym vstrekom paliva FSI umiestnený veľmi netradične
– pozdĺžne pred zadnou nápravou. Výkon 420
koní, 6-stupňová robotizovaná mechanická
prevodovka R-Tronic s dvoma lamelami spojky a sekvenčným radením v kulise či páčkami
na volante, zrýchlenie čosi pod 5 sekúnd a
maximálka o chlp nad 300.
Je mi mierne teplo a iste mám zvýšený tlak
i tep, ešte som ani nenaštartoval. Snažím sa
držať zmysly i prejavy nadšenia pod kontrolou.
Myslím, že sa mi to celkom darí. Je so mnou
mladý kolega Tomáš. Čo sme buchli dveramia
ľudia z Porsche Slovakia nás s dôverou, že
R8-čke neublížime, nadobro opustili, ešte sa
mu klapačka nezavrela... „Maroš, my naozaj
sedíme v R8? Maroš, my sa na nej skutočne
ideme voziť? Až mám obavy, že nezačujem
motor a iné zvuky tohto autolietadla. A to by
bola škoda, pretože som na ne veľmi zvedavý.
Vlastne rovnako ako na celé auto. Hovoriť mu
teraz „Drž už hubu!“ by zabralo asi rovnako,
ako kričať na vlak, aby zastavil. Možno by to
po čase i urobil, ale to by som už nemal hlasivky. No čo už?! Asi ešte nemám dostatočnú
autoritu. Ale er-osma ju má.A akú?! Prvá
podlaha na dvojke kdesi v Bratislavea stíchlo
špičkové rádio s navigáciou a ozvučením od
Bang and Oluffsen, a Tomáš tiež. Pár ďalších
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precvičení členka pravej nohy a Tomi si už
len s polootvorenými ústami utiera spotené
dlane do nohavíc. Doposiaľ nemôže uveriť,
že sa vezie v R8. A mňa by asi tiež bolo
vhodné uštipnúť. Ľudia, ten zvuk motora je
neskutočný. Opakovane sa častujem plným
plynom a pridávaním i na miestach, kde by
každý brzdil, len nech to počujem znova a znova. Čo vlastne? Ťažko povedať. Vo Fun Rádiu
majú hru Zvuk týždňa. Veľmi by ma zaujímalo,
k čomu by poslucháči prirovnávali tento, keby
ho tam pustili. Ja tiež len tápem. Zo skúseností viem, že je to osem-valec. Tá rapotavobublavá farbazvuku je nezameniteľná. Slovensko je plné á-osmičiek s týmto motorom,
presnejšie s jeho predchodcom. Ani á-šestiek
so štyridvojkou tu nie je málo. Ale verte, tento
motor v káre ešte takto nik hrať nepočul. S
Tomášom ľutujeme, že sa to malé okienko
oddeľujúce kabínu od motorového priestoru
nedá stiahnuť. Správny športový posed mám
v momente. Na optimálne sedenie mám už rutinu. Darí sa mi zaujať ho temer v každej káre.
Bodaj by aj nie, keď mám ledva cez 170 cm.
Každopádne musím vyzdvihnúť možnosti a
rozsah nastavenia sedadla i volantu a vôbec
kokpit, ktorý je prísne orientovaný na pilota.
Na silu, ľahké ovládanie a potrebné jemné zaobchádzanie si zvykám veľmi rýchlo. Bodaj by
aj nie. Na skvelé veci sa zvyká ľahko a sakra
rýchlo. A to je super, lebo privilégium riadiť
jedno z absolútne najlepších a najkrajšícháut
planéty sa končí o približne 120 minút.
Keď čakáte, či nebodaj trpíte, je to
nekonečnedlho. Keď jazdíte na Audi R8,
dvojhodinovkakončí skôr, než začala... Moje
myšlienky po pár minútach jazdy a menšom
vyvádzaní tečú asi takto: 420 koní? Hmm...
Pravdu povediac, nepovedal by som. Príjemne
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nízka pohotovostná hmotnosť len čosi vyše
jeden a pol tony s nami dvoma na palube
síce razom poskočila o 180 kg (to nie ja, to
Tomáš), ale to pre motor týchto parametrov
a káru tejto kategórie nemôže byť problém.
Napriek tomu sila osemvalca prichádza s
veľkou kultúrou a veľmi kontrolovane. Predstav si to asi tak, ako keby si mal dostať riadnu nakladačku od hlásateľa večerných správ.
Najprv by sa pozdravil, vopred ospravedlnil a
potom ťa riadne zmastil Pritom by nepoužil
jedinú nadávku a na konci by ti pomohol
vstať, oprášil ťa a na krvavý nos by ponúkol
svoju vreckovku. Azda len jednou vecou
by sa bitka ponášala na krčmovú ruvačku.
Revom, presnejšie zvukom. Ten motor má
fakt neskutočne odladený zvuk výfukom.
Opakovane sa obraciam a strašne ľutujem, že
malé okienko medzi kokpitom a priestorom
pre motor sa nedá stiahnuť či otvoriť. Mám
chuť zaplaviť interiér i celé okolie jedným z
najkrajšie znejúcich zvukov sveta automobilovej ríše, aký som kedy zažil a nie iba začul.
To slovo pocit neopíše presne. Pretože tu ten
zvuk počujem, cítim a pri troche fantázie azda
i vidím. Mám zvláštny pocit. Keď stojím vedľa,
R8 pôsobí dosť mohutne. Až sa zdá byť veľká.
Ale nie je. Výšku nik nespochybní, necelých
125 centi pasuje. Ale šírka a dĺžka robia zmyslom problémy. R-osma klame telom. Podobné pocity som mal i pri Veyrone. Tiež som
veril, že je raz taký veľký ako v skutočnosti
Iste by som si z obrázkov a nie z osobného
kontaktu s touto hračkou nemyslel, že priamo
súperí s DB9, F430, 911Turbo a kontroverzne
i s koncernovým Gallardom. Ale je to tak. R8
doslova objíma zem pod sebou. Tento pocit
si prenášam za volant. Očakávam odﬁltrovaný až gumený pocit navolante, pedáloch, v
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Audi R8 4.2
FSI quattro R-Tronic, rok výroby 2007
Motor:
Atmosférický, zážihový V8 s mazaním so suchou vaňou, priame vstrekovanie FSI, 4 ventily na valec, rozvod
DOHC, plniace potrubie s variabilnou dĺžkou, objem 4 163 cm3, plne elektronické riadenie motora Bosch MED
9.1 koncepcia master-slave, elektronické ovládanie škrtiacej klapky, sekvenčné priame vstrekovanie benzínu do
valcov, adaptívne obmedzovanie detonačného spaľovania, komfortný a rýchly štartovací systém, viacparametrické zapaľovanie s bezkontaktným rozdeľovačom, dva primárne katalyzátory, dva hlavné metalické katalyzátory,
štyri vyhrievané kyslíkové sondy, prívod sekundárneho vzduchu do výfuku, max. výkon 309 kW (420 k)/7 800 ot.,
max. krútiaci moment 430 Nm/4 500 – 6 000 ot., litrový výkon 73,6 kW (100 k)/l.

Pohon:
Dvojlamelová suchá trecia spojka, robotizovaná mechanická prevodovka R-Tronic so sekvenčným radením a
páčkami na volante, stály pohon 4 x 4 systém quattro, elektronická uzávierka diferenciálu EDL, ABS, protipreklzový systém ASR a vypínateľný stabilizačný systém ESP.

Podvozok:
Nezávislé zavesenie všetkých kolies, vpredu i vzadu dvojité priečne ramená –lichobežníkové nápravy, hrebeňové
riadenie s hydraulickým posilňovačom.

Kolesá:
Ľahkozliatinové disky Audi s rozmermi 8,5 x 18” vpredu a 10,5 x 18”, športové plášte Michelin Pilot Sport 235/40
R18 vpredu a 285/35 R18 vzadu.

Hmotnosti a objemy:
Pohotovostná hmotnosť – 1 565 kg,celková hmotnosť – 1 865 kg, dĺžka x výška x šírka – 4 431 x 1 249 x 2 029 mm,
kufor – 90/100 l, nádrž – 75 l (voliteľne 90), bezolovnatý benzín 98 okt., spotreba podľa 93/116/EÚ (na 100 km)
– mesto 20,4 l,– mimo mesta 9,6 l,– kombinovaná 13,6 l.

Dynamické parametre:
Max. rýchlosť – 301 km/h,zrýchlenie 0 – 100 km/h – 4,6 s.

júl 2008
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AUDI R8

sedačke – všetko, čo si predstavíte pod pojmami mohutné a robustné. To by malo pre
ďalšie športové, supervýkonné udi pasovať.
Strašne rýchle rovno a len nejaké v zákrutách
i pri brzdení. Lenže toto nie je ďalšie audi! Toto
je R8! Kráska s doslova zvieracími inštinktmi i
reakciami. Na volante je neuveriteľne citlivá a
precízna, brzdy i opakovane pracujú takmer
tak ako príplatkové keramiky na Porsche 911
Turbo. Po pár jemných i prudších pribrzdeniach musím zastaviť a presvedčiťsa, či táto
čierna vec náhodou tiež nemá žlté strmene.
Úroveň a prehľad, s akým jazdí po našich
rozbitých cestách,ako zatáča a funguje mi
v kontraste s pocitmi z vonku pripomínajú
chirurga. Presné, vedomé a cielené rezy asfaltom. Slovné spojenie „rezať zákruty“ tu
naberá úplne nový rozmer.Zosumarizujem to
teda, dobre?
R8 je najkrajšie sériové audi vôbec a pre
športovo založeného pilota i to najlepšie, čo
kedy nosilo štyri kruhy. Keď dokážem mať
sny rovnako intenzívne a reálne ako tento,
potom keď ma zbadáte chrápať, a ni sa len
neopovážte zobudiť ma! Ak to má byť sen
za volantom takýchto superkár, pokojne
prechrápem celý zbytok života...
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Nová rada dielenských vozíkov Pro-Line
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GCAJ0012 - zelený
GCAJ0020 - červený

 227 kusov náradia s neobmedzenou zárukou
 zámkový systém umožňuje vysunutie iba jednej zásuvky a zamedzuje tak
prevráteniu a vysypaniu celého vozíka
 súčasťou vozíka je pracovná plocha, ktorá odolá i náročným dielenským
podmienkam
 2 veľké zásuvky a 5 stredne veľkých zásuviek s automatickým zasúvaním
 kolieska vozíku s protišmykovou úpravou a nožnou brzdou

* Maloobchodná cena s DPH

ˇ

JC Auto

Proč nakupovat sortiment JC Auto?
Nejširší nabídka dílů pro japonská a korejská
vozidla
 více než 68 000 položek mechanických dílů,
motorových částí i originálních karosářských dílů

Originální díly za skvělou cenu
 originální díly vyráběné přímo v Japonsku a Koreji
 dodávky do prvovýroby japonských
a korejských automobilek
 díly pro korejská vozidla jsou nabízená i v
dealerské síti
 originální díly za mnohem nižší cenu
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dílům ve srovnatelné kvalitě vyráběné přímo pro
nás v Koreji, Číně a Taiwanu
 10ti letá zkušenost s vlastními brandy
 vlastní značky JC, JC Premium (mechanické
díly), Yamato (díly řízení), Magnum Technology
(tlumiče a pružiny), Kanaco (sady ložisek do kol)
a Pascal (homokinetické klouby)

pobočkách Inter Cars
 málo frekventovaný sortiment je dostupný z
centrálního skladu do druhého dne

Vlastní laboratoř na testování náhradních dílů
 certiﬁkovaná laboratoř pro vstupní kontroly
veškerého nově zaváděného sortimentu
 na trh je se zavádí vždy jen prověřené kvalitní zboží

Vlastní brandy za ještě příznivější ceny

Dostupnost

 levnější alternativy k nabízeným originálním

 veškerý běžný sortiment je ihned k dispozici na

j urnal
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Pradajný tip

Osram - žiarovky Night Breaker
Nová automobilová žiarovka OSRAM, ktorá
doslova mení noc v deň!
OSRAM Night Breaker vďaka svojmu
netradičnému prevedeniu ponúka o 90% vyššie
osvetlenie ciest než bežné automobilové
halogénové žiarovky. Na cestu pred vodičom
vrhá omnoho viac svetla a zlepšuje tak viditeľnosť
ich okrajov. Umožňuje tak uvidieť chodcov aj
cyklistov oveľa skôr než dosiaľ.

počasia. Night Breaker nie len že rozjasní
aj tú najtemnejšiu noc, ale poradí si i s
dažďom, snehom a hmlou.
 žiarovka Night Breaker prináša na cestu o
90% viac svetla, a tak sa podiela na zvýšení
bezpečnosti na cestách

OSRAM Night Breaker neprináša zlepšenie
iba v rámci svietivosti. Samotné svetlo je totiž
o 10% belšie, čo znamená zníženie záťaže pre
oči a taktiež únavy vodičov hlavne na horšie osvetlených cestách. A pritom žiarovka neoslňuje
vodičov v protismere – a tým prispieva k zvýšeniu
bezpečnosti na cestách.

 k jej namontovaniu do reﬂektorov nie sú
potrebné žiadne ďalšie komponenty

OSRAM Night Breaker
 žiarovku Night Breaker je možné využiť u
všetkých typov automobilov
(v rámci európskych štandardov)
 je ju bez problémov nahradiť všetkými
súčasnými typmi žiaroviek, a to od modelu
H1 až po model H11 (H1, H3, H4, H7, H11),
s ktorými je plne kompatibilná

 okrem prínosu z hľadiska bezpečnosti je
žiarovka zaujímavá taktiež z hľadiska designu. Vozidlo s jasným bielym svetlom medzi
ostatnými vozmi určite vynikne. Vďaka špeciálnej striebornej vrstve na vrchnej časti žiarovky a modrým pásikom na jej spodnej časti
sa svetlo nerozptyľuje mimo kúžel a umožňuje
optimálne čelné osvetlenie i za špatného

Objednacie číslo

 najbližší konkurenčný výrobok:
Philips X-treme Power, ktorý má ale o 15m
menší (!) svetelný dosah

ECE

Cena

EAN

Popis

OSR64150NBR

H1

317,-

4008321226822

H1 12V 55W NBR

OSR64151NBR

H3

332,-

4008321226877

H3 12V 55W NBR

OSR64193NBR

H4

332,-

4008321227171

H4 12V 60/55W NBR

OSR64210NBR

H7

452,-

4008321227249

H7 12V 55W NBR

OSR64211NBR

H11

737,-

4008321239952

H11 12V 55W NBR

OSR64150NBR-DUO

H1

629,-

4008321226747

H1 12V 55W NBR Box (DUO Pack)

OSR64193NBR-DUO

H4

653,-

4008321227096

H4 12V 60/55W NBR Box (DUO Pack)

OSR64210NBR-DUO

H7

892,-

4008321227201

H7 12V 55W NBR Box (DUO Pack)

Uvedené ceny sú maloobchodné v Sk vrátane DPH. Zmena cien vyhradená.

Night Breaker stručne:
 nový TOP výrobok pre segment aktívnych vodičov
 až o +90% viac svetla na ceste
 až o +10% belšie svetlo
 exkluzívny vzhľad
 dodáva sa ako H1, H3, H4, H7, H11
 plne schválené podľa ECE s „E1“
 moderný design so strieborným vrchlíkom a 2 modrými krúžkami

júl 2008
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Predajný tip

Predajný tip TRW
Ako je už na týchto stránkach dobrým zvykom,
zoznamujeme Vás vždy s ponukou náhradných
dielov svetoznámeho výrobcu OE dielov a dielov
určených pre trh s náhradnými dielmi, ﬁrmou TRW.
V tomto čísle IC Journalu zameriame pozornosť
na široký sortiment tlmičov pruženia. Tlmiče TRW
v OE kvalite ponúkajú špičkový výkon, skvelé
jazdné vlastnosti, komfort a bezpečnosť. Vďaka
inovačnému dizajnu pokrýva TRW 98 % európskeho vozového parku s iba 960 položkami
tlmičov pruženia. Táto rada pokrýva všetky
možné typy tlmičov: kompletné vzpery MacPherson, vložky vzpier, tlmiče s podložkami pružín,
tlmiče pre mimoriadne zaťaženie, pre kompenzáciu nákladu a dokonca i tlmiče riadenia. Celá
rada je označená ako “Performance Gas” alebo
“Hydraulic Plus”, kde na všetkých tlmičoch je logo
TRW.
Zo skúsenosti vieme, že tlmiče pruženia predsta-

vujú veľmi dôležitý bezpečnostný prvok automobilu. Opotrebované tlmiče môžu spôsobiť veľa
problémov - môžu viesť k aquaplaningu, spôsobiť
predĺženie brzdnej dráhy či väčšie opotrebenie
pneumatík. Z týchto dôvodov TRW používa materiály najvyššej kvality a využíva najlepšie technológie pri ich výrobe. Všetky hlavné časti tlmičov
vyrába a montuje priamo vo svojich továrňach,
čím je zaručená ich najvyššia kvalita. Celý program
spĺňa prísne štandardy kvality TRW pre originálne
vybavenie a dodávky originálneho vybavenia vysoko kvalitných tlmičov. Tlmiče sú dodávané v twin
balení, ktoré obsahuje vždy 2 tlmiče určené na
prednú či zadnú nápravu vybraného automobilu.
Zákazník dostane vždy správny pár tlmičov, čo je
dôležité v prípadoch, že ľavý a pravý tlmič nemali
rovnaké objednávacie číslo. Týmto krokom ďalej
nedochádza k miešaniu rôznych typov tlmičov
na vozidle. Už sa Vám nemôže stáť, že na sklade

budete mať iba jeden tlmič a druhý do páru vám
bude chýbať. Nové balenia taktiež šetria skladové
miesto a obsahujú potrebné príslušenstvo (úchyty,
skrutky a pod.) a jednoduché montážne návody.
Kompletnú ponuku špičkových tlmičov pruženia
TRW nájdete v najnovšom katalógu KAT TRW
XDB872A. Súčasťou tohto katalógu je i prehľadná
tabuľka, ktorá zákazníkom pomáha s orientáciou
v nových objednávacích číslach twin tlmičov.
V nasledujúcej tabuľke nájdete výber tlmičov
pruženia TRW v ponuke ﬁrmy Inter Cars. Jednotlivé referencie sú tu uvedené vždy v porovnaní s
konkurenčnými výrobkami.

Výber z ponuky tlmičov pruženia TRW pre automobily vybraných značiek
Použitie

TRW obj. číslo

Typ tlmiča

TRW MOC

Sachs kód

MOC

Kayaba kód

MOC

Škoda Favorit/Forman/Felicia

JHS110T

Zadný

Kvapalinový

1 078,-

105 063

1 164,-

441800

1 189,-

Škoda Felicia

JHM206T

Predný

Kvapalinový

1 295,-

200 030

1 410,-

633835

1 344,-

Škoda Favorit/Forman

JHM463T

Predný

Kvapalinový

1 232,-

100 6627

1 410,-

633835

1 344,-

Škoda Octavia

JGM215T

Predný

Plynový

2 009,-

200 954

2 695,-

333713

2 331,-

Škoda Octavia

JGT218T

Zadný

Plynový

1 665,-

556 268

2 217,-

343348

2 078,-

Škoda Superb, Volkswagen
Passat 96-

JGT395T

Zadný

Plynový

1 986,-

556 277

2 584,-

343281

Volkswagen Golf III 91-98/Vento 92-/Seat Toledo

JHS181T

Zadný

Kvapalinový

1 416,-

105 739

1 591,-

443800

Volkswagen Golf III 91-98/Vento 92-/Seat Toledo

JGS181T

Zadný

Plynový

1 724,-

105 748

2 111,-

343191

Volkswagen Golf III 91-98/Vento 92-

JHM185T

Predný

Kvapalinový

1 463,-

170 889

2 450,-

633712

2 185,-

Volkswagen Golf III 91-98/Vento 92-

JGM185T

Predný

Plynový

2 141,-

170 795

2 889,-

334810

2 498,-

Volkswagen Transporter T4

JHE246T

Predný

Kvapalinový

2 368,-

105 819

3 555,-

444119

2 573,-

Seat Cordoba 93-

JHM137T

Predný

Kvapalinový

1 903,-

115 158

2 541,-

633712

2 185,-

Seat Cordoba/Ibiza 93-99

JHS155T

Zadný

Kvapalinový

1 758,-

170 780

1 977,-

443801

1 796,-

Fiat Punto 93-97

JGT230T

Zadný

Plynový

1 178,-

310 734

2 081,-

343269

1 821,-

Fiat Punto 93-97

JGM159T

Predný

Plynový

1 931,-

170 746

2 416,-

333843

2 257,-

Ford Transit 92-99

JHE272T

Zadný

Kvapalinový

2 079,-

110 910

2 501,-

444124

2 660,-

Renault Megane 95-02

JGT215T

Zadný

Plynový

1 665,-

310 119

3 261,-

551804

2 242,-

Renault Megane 95-02

JGM289T

Predný

Plynový

2 022,-

200 467

3 340,-

333827

2 398,-

Opel Astra 91-98

JGC105T

Predný

Plynový

1 665,-

115 260

2 773,-

365504

2 300,-

Opel Vectra 88-95/Astra 91-98

JGT197T

Zadný

Plynový

1 216,-

105 791

1 641,-

343047

1 723,-

2 557,1 504,1 990,-

Uvedené ceny sú maloobchodné v SK s DPH. MOC Sachs a KYB sú maloobchodné ceny konkurencie na slovenskom trhu. Zmena cien vyhradená.
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Prodejní tip

Motocyklové oleje a produkty Shell Advance
Doby, kdy naše silnice brázdily ve většině případů
jen Jawy, „Čezety“ a čas od času nějaká ta „Mzeta,“
skromně konzumující M2T většinou v poměru 1:40
jsou dávno pryč a i nabídka motocyklových olejů se
značně rozrostla. Bohužel jsou dvoudobé motory
oproti čtyřdobým pozvolna na ústupu, ale stále se
v hojném počtu, hlavně v maloobjemových skůtrech
na našich silnicích objevují. Málokdy se už setkáme

s mísením benzínu s olejem přímo do nádrže, vyjma
sportovních motocyklů, jak to bývalo třeba u výše
zmiňovaných „Jawiček“. Přesnou a podle situace
namíchanou směs obstarává olejové čerpadlo dopravující olej ze zvláštní olejové nádrže, tzv. oddělené
mazání. U čtyřdobých motocyklů musí olej splňovat
nejen API, ale především JASO. V žádném případě
není vhodné používat oleje automobilové.

Dnes Vám představíme kompletní řadu motocyklových olejů,
speciálních produktů a produktů
pro ochranu a údržbu motocyklů
Shell Advance. Technické parametry těchto olejů překračují požadavky technických
speciﬁkací všech hlavních japonských i evropských výrobců motocyklů.

OLEJE PRO DVOUDOBÉ MOTORY
Minerální

Shell Advance SX2

základový olej, doplněný vybranými aditivy JASO FB, API TC

Částečně syntetické

Shell Advance VSX2

doplněný vybranými aditivy JASO FD, API TC

Plně syntetické

Shell Advance Ultra2

pro motory s vysokým výkonem - JASO FD, API TC

Oleje určené pro motory dvoudobých skůtrů
Částečně syntetické

Shell Advance Scooter2

pro vzduchem i vodou chlazené motory - JASO FD, API TC

Plně syntetické

Shell Advance Scooter2 Plus

pro moderní vysocevýkonné motory - JASO FD,API TC

Oleje pro dvoudobé závodní motory
Plně syntetické

Shell Advance RacingX SAE 50

pro motory pracující v extrémních závodních podmínkách

Shell Advance RacingM SAE 30

na bázi ricínu, maximální ochrana motorů

OLEJE PRO ČTYŘDOBÉ MOTORY
Minerální

Shell Advance SX4 SAE 15W – 40

základový olej, doplněný vybranými aditivy - JASO MA, API SL

Částečně syntetické

Shell Advance VSX4 SAE 10W40,15W-50

doplněný vybranými aditivy JASO MA, API SL

Plně syntetické

Shell Advance Ultra4 SAE 10W40, 15W – 50

pro vysoce výkonné motory včetně závodních - JASO MA, API SL

Oleje pro čtyřdobé skůtry
Částečně syntetické

Shell Advance Scooter4 SAE 10W – 40

pro vzduchem i vodou chlazené motory s vysokými výkony - JASO MA, API SL

SPECIÁLNÍ PRODUKTY SHELL ADVANCE:
Převodové oleje

Shell Advance Gear SAE 10W40-API GL-3

s vysokotlakými přísadami API GL-4

Shell Advance Transmission
SAE 80W-90-API GL-5
Shell Advance Gear EP SAE 80W
Chladící kapaliny

Shell Advance Coolant

chladící kapalina na etylenglykolové bázi k celoročnímu použití, vysoký bod varu, zabraňující korozi

Tlumičové oleje

Shell Advance Fork ve viskozitě
SAE 5,7.5,10 a 15

pro teleskopické vidlice a tlumiče.Vynikající střihová stabilita, zvýšené výkonové rezervy pro optimální
práci tlumičů v širokém rozsahu teplot

Brzdové kapaliny

Shell Advance Brake DOT 4

bod varu za sucha 282 °C, za mokra 176 °C

Shell Advance Brake Plus DOT 5.1

velmi vysoký bod varu, za sucha 272 °C,za mokra 185 °C

Produkty Shell Advance pro ochranu a ošetřování motocyklu:
Olej do vzduchových ﬁltrů

Shell Advance Filter Oil

olej pro údržbu pěnových a bavlněných ﬁltrů, zadržuje prach, bláto, písek a jiné nečistoty

Multifunkční a čistící
spreje

Shell Advance Breake & Chin Cleaner

pro čištění a odmašťování součástí brzdového systému a řetězů

Shell Advance Helmet & Visor

pěna na čištění přileb, štítů a plastové povrchy, rozpouští špínu, hmyz a mastné ﬁlmy

Shell Advance Silicone Spray

osvěžuje, čistí a zajišťuje voduvzdornost gumových a plastových povrchů

Shell Advance Bike Cleaner

čistič pro celý motocykl

Shell Advance Chin Ultra

kvalitní teﬂonový sprej pro všechny typy motocyklových řetězů,včetně „O“ kroužkových

Olej na řetěz

To byl hodně stručný výčet a popis výrobků Shell
určených pro motocykly. Samozřejmě hodně záleží
na používání motocyklu. Pokud víkend co víkend
brousíte slidery na okruhu, těžko budete plnit motor stejným olejem, jako sváteční jezdec na Dandy
125…
Obecně lze říci, že mezi nejpoužívanější oleje pro
červenec 2008

čtyřdobé motocykly patří částečně syntetický olej ve
viskozitě 10W-40. Interval výměny oleje bývá obvykle
6 000 kilometrů, nebo jednou ročně. Samozřejmě
s každou výměnou oleje vyměníme i olejový ﬁltr. U
ostatních výrobků bych ještě zmínil brzdovou kapalinu, která by měla mít speciﬁkaci od DOT 4 výše
z důvodu velmi vysoké teploty, která při brždění
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vzniká. Pro silnější motocykly je na přední brzdu
spíše vhodná DOT 5.1 a to z důvodu vyššího bodu
varu. V neposlední řadě bychom neměli opomenout,
pokud nemáte kardan či řemen, ještě péči o řetěz.
Interval jeho mazání se odvíjí od způsobu používání
motocyklu, charakteristik silnic na kterých je motocykl provozován a v neposlední řadě od počasí.
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Vyberáme zo širokej ponuky ﬁltrov...
balení v závislosti od konkrétnej značky. Balenie ﬁltrov Knecht je oranžové, takisto sa môžte
stretnúť s našimi značkami ako Mahle (modré balenie), alebo Metal Leve (žlté balenie).
Spoločnou črtou všetkých značiek je komplexný
program ﬁltrov pre osobné a nákladné automobily, poľnohospodárske a stavebné mechanizmy
a tiež pre motocykle. Ako inovatívny vývojársky
partner automobilových spoločností vyrába
MAHLE v R&D závodoch v Štutgarte, Northamptone, Detroite (Farmington Hills a Novi), Sao
Paule, Tokiu a Šanghaji, ﬁltre a ﬁltrové systémy,
ktoré optimálne vyhovujú charakteristikám jednotlivých motorov, spôsobu montáži a použitiu.
Toto využívajú aj naši obchodní partneri, pretože
dostanú olejové, palivové a vzduchové ﬁltre s
kvalitou originálnych dielov, ktoré môžu použiť
v ekologických zásobníkoch, uhlíkových kanistroch, zvlhčovačoch/sušičkách vzduchu,

So značkami ako
MAHLE
Original,
MAHLE Filter, Knecht,
Metal
Leve,
Cofap a Izumi je Mahle
rešpektovaný partner
na trhu, v garážach a v obchodoch s náhradnými dielmi po celom svete. Viac ako 140
renomovaných výrobcov motorov a automobilov vybavujú svoje motory ﬁltrami MAHLE ako
štandardné vybavenie. Toto je malý výber zákazníkov Knecht:

Spoločnosť Inter Cars vám prináša viac ako 5000
položiek ﬁltrov na sklade od 8 renomovaných
značiek. Základom našej ponuky je však viac
ako 2000 položiek k dispozícii na centrálnom
sklade od ﬁrmy Knecht.
Filtre Knecht majú dlhú tradíciu. MAHLE – z historického hľadiska vývojár motorových dielov
– v správnej dobe rozpoznalo, aké dôležité
sú optimálne fungujúce ﬁltre pre rôzne účely
použitia a spôsoby cirkulácie aktívneho média.
Každé spaľovanie je predsa len také dobré, aký
dobrý je vstupný ﬁlter. A nezáleží na tom, či je
potrebné vyčistiť olej, benzín alebo nasávaný
vzduch. A keďže i ľudia ostanú zdraví len keď
budú dýchať čistý vzduch, vzduchové kabínové
ﬁltre sú tiež dôležitou súčasťou programu
ponuky Knecht.
Keďže MAHLE zásobuje výrobcov automobilových dielov i dodávateľov na trhu s náhradnými dielmi – všetky produkty spĺňajú rovnako
vysoké kvalitatívne požiadavky. Rozdiel je len v
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oddeľovačoch olejov, hydraulických ﬁltroch a
kabínových vzduchových ﬁltroch, ktoré môžu
byť upravené pre konkrétne vozidlo.
Filtre Knecht sa používajú v pretekoch Formuly
1, v 24 hodín Le Mans, alebo v sérii Truck-Racing.
Kde sú súťažné tímy vybavené ﬁltrami Knecht
tam vyhrávajú preteky. Toto sú skúsenosti,
ktoré MAHLE prenáša z motorového
športu do bežnej výroby. Mahle
dodáva úroveň technológie, ktorú
nájdete skoro vo všetkých mo deloch.
Na vývoji ﬁltrov Knecht sa spolupracuje priamo s výrobcami automobilov a
aj preto dostali ﬁltre Knecht certiﬁkáty
od všetkých renomovaných výrobcov
áut.
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Alfa Romeo, Audi, BMW, Case New Holland,
Caterpillar, Citroën, Cummins, Daewoo, DAF,
Deutz, Ducati, Ferrari, Fiat, Ford, General Motors, Harley Davidson, Hatz, Honda, Hyundai,
Isuzu, Iveco, Jaguar, John Deere, Komatsu,
Lancia, Land Rover, Mack, Magna Steyr, MAN,
Maserati, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi,
Moto Guzzi, MWM, Nissan, Perkins, Peugeot,
Porsche, Renault, RVI, Saab, Scania, Seat,
Skoda, Smart, Steyr Daimler Puch, Stihl, Suzuki,
Toyota, Volkswagen, Volvo, Zettelmeyer
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Príklady z ponuky olejových ﬁltrov:
Obj. číslo

Aplikácia

Popis

OC100

PEUGEOT 309, 406,406... CITROEN Saxo, Xsara, Berlingo... 95-

Olejový ﬁlter

Cena
237 ,-

OC259

RENAULT Clio 1.2i,Twingo 1.2i

Olejový ﬁlter

273 ,-

OC295

VW GOLF 1,4 8/97-/SEAT AROSA/CORDOBA/IBIZA

Olejový ﬁlter

201 ,-

OC90OF

DAEWOO Espero, Lanos, OPEL Astra, Corsa, Vectra

Olejový ﬁlter

106 ,-

OX143D OEKO

AUDI A3 1,9TDI 96-;OCTAVIA 1.9SDI/TDI 96-

Olejový ﬁlter

237 ,-

OX154/1D OEKO

BMW 320/323/328/523/528/728 95-

Olejový ﬁlter

292 ,-

OX173D OEKO

OPEL CORSA 1,0-12V 11/96-;ASTRA,CORSA 1.2 16V 3/98-

Olejový ﬁlter

226 ,-

OX177/3D OEKO

BMW 730D E65 10/02-

Olejový ﬁlter

740 ,-

OX191D OEKO

FORD 2.0 TDI 2.4, Mondeo, Transit 2000-

Olejový ﬁlter

358 ,-

OX193D OEKO

CITROEN Xsara, Saxo 07/00-

Olejový ﬁlter

463 ,-

Príklady z ponuky vzduchových ﬁltrov:
LX1000

FORD Galaxy, SEAT Alhambra, VW Sharan 1.9TDI-2.8 V6 24V 4/00-

Vzduchový ﬁlter

738 ,-

LX1148

SUZUKI Ignis 1.3/1.5,Wagon R+ 9/03-

Vzduchový ﬁlter

630 ,-

LX611

FIAT Ducato, CT Jumper, PG Boxer 2.5TDI,2.0 3/94-

Vzduchový ﬁlter

832 ,-

LX684

VW Golf, SKODA Octavia 1,6/1,8/1,9SDI/1,9TDI/2,0-16V 8/97-

Vzduchový ﬁlter

356 ,-

LX700

VOLVO V70 3/2000-

Vzduchový ﬁlter

859 ,-

LX735

OPEL Astra G 98-

Vzduchový ﬁlter

511 ,-

LX773

RENAULT Laguna 1.6 16V (K4M720) 2,016V 99/9-01/03

Vzduchový ﬁlter

538 ,-

LX792

PORSCHE Cayenne 4.5 09/02-

Vzduchový ﬁlter

770 ,-

LX798

FORD Focus 10/98-

Vzduchový ﬁlter

415 ,-

LX853

FIAT Punto 1.2 8v

Vzduchový ﬁlter

420 ,-

Príklady z ponuky palivových ﬁltrov:
KC68

OPEL 1,5TD 4/93-; Omega 2,5TD 4/94-

Palivový ﬁlter

320 ,-

KC80

VW Passat 1,9TDI 8/98-

Palivový ﬁlter

708 ,-

KL100/2

MERCEDES Vito, Sprinter 12/98-

Palivový ﬁlter

784 ,-

KL229/4

VW Touareg / Transporter T5 1.9 TDI/2.5 TDI

Palivový ﬁlter

2 554 ,-

KL418

CITROEN/PEUGEOT 1.4 HDI 02/02-

Palivový ﬁlter

2 498 ,-

KL432

RENAULT Megane 1.5 DCi 11/03-

Palivový ﬁlter

1 703 ,-

KL72

PEUGEOT 106 1.0-1.6 95-,406

Palivový ﬁlter

563 ,-

KL79

AUDI A3;OCTAVIA 1,6/1.8 96-

Palivový ﬁlter

373 ,-

Príklady z ponuky kabinových ﬁltrov:
LA181

VW GOLF V 05/04-

Kabínový ﬁlter

367 ,-

LA31

AUDI A3 96-;Polo 94-

Kabínový ﬁlter

356 ,-

LAK181

AUDI A3 1.6 FSI/1.9 TDI 09/04-; SEAT Altea; SKODA Octavia 06/04-; VW Golf V

Kabínový ﬁlter

734 ,-

LA74

OPEL Astra G 2/98-

Kabínový ﬁlter

675 ,-

LA37

MERCEDES E-class (bez klimy);C-class

Kabínový ﬁlter

617 ,-

LA23

RENAULT Laguna

Kabínový ﬁlter

592 ,-

LA25

FORD Mondeo

Kabínový ﬁlter

607 ,-

LA118

FORD Transit 3/00-

Kabínový ﬁlter

522 ,-

Uvedené ceny sú maloobchodné v Sk vrátane DPH. Zmena cien vyhradena.
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i-BONUS
už nemusíte kumulova svoje
objednávky do jedného dňa

až 2% bonus môžete získa každý
deň, nie len v pondelok

stačí len...

Nakupova v Inter Cars
on-line cez IC Katalóg!!!
Podmienky akcie: Zákazník získa 2% dodatočný bonus v prípade, že podiel realizovaného obratu
cez internetový obchod spoločnosti Inter Cars Slovenská republika, s.r.o. je viac ako 70%. V prípade,
že podiel je väčší ako 40%, získa 1% dodatočného bonusu. Nárok na bonus zaniká, v prípade, že
zákazník nemá vysporiadané všetky záväzky po lehote splatnosti voči spoločnosti Inter Cars. Akcia
“i-BONUS”” sa nevzahuje na zákazníkov, ktorí majú dohodnuté so spoločnosou Inter Cars špeciálne
nákupné podmienky. Do akcie “i-BONUS” nie je zahrnutý obrat zo sortimentu pneumatík.

Informace pro Vás

Setkání členů servisních konceptů Inter Cars

Již několik let společnost Inter Cars organizuje
každoroční setkání se zástupci servisů AutoCrew, Q-SERVICE a Q-SERVICE TRUCK, která
mají za cíl vyhodnocení těch nejúspěšnějších
partnerů a členů těchto sítí.

mou diskuse „na živo.“ Na letošním fóru vystoupili představitelé vedení společnosti Inter
Cars S.A. a zodpovídali dotazy na témata vývoje
trhu, reklamací, vratných dílů i budoucnosti fungování servisních sítí. Jiná skupina otázek byla
také směřována na spolupráci s dodavateli a její
další rozvoj.
Hlavními strategickými partnery této akce byly
v letošním roce ﬁrmy: ATE, Continental, Teves,
BOSCH, CASTROL, CONTITECH, Delphi, Egon
von Ruville, FEBI, HELLA, LUK-INA-FAG, Mahle
Knecht, KYB, SKF, TRW, VALEO, ZF Trading
(Sachs, Boge, Lemfoerder).
V sobotu pak měli účastníci možnost individuálních jednání s těmito i dalšími dodavateli, která
se odehrávala ve zvlášť vyhrazených prostorách
jednacích sálů.

Letos se celá akce uskutečnila pod názvem
„Gala Mistrzów Warsztatu”. Zástupci společnosti
Inter Cars S.A. a majitelé téměř 400 autoservisů
nejen z celého Polska, ale i z České a Slovenské republiky se setkali 18. – 20. května v Hotelu
Gołębiewski v polském městečku Wiśla.
Na konferenci byli taktéž pozváni reprezentanti servisní sítě Perfect Service, která se ještě
donedávna rozvíjela pod patronátem ﬁrmy JC
AUTO a po jejím sloučení s Inter Cars S.A. se
také stala její součástí. Rok 2008 je pro partnery servisních sítí společnosti Inter Cars S. A.
obzvlášť výjimečný, neboť se v něm odehrávají
hned dvě významná výročí: 10 let od založení QSERVICE a 5. rok provozu sítě Perfect Service.
První část setkání se odehrála jako obvykle for-
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Setkání takového rozsahu se také ukázalo jako
nejlepší příležitost k vyhlášení vítězů polské celostátní propagační akce roku 2007 s názvem
„Nie klucz - Montuj produkty oryginalnej jakości”,
v níž se bojovalo o ceny v celkové hodnotě
2 000 000 zł.
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Funkce moderátora galavečera se vynikajícím
způsobem zhostil Maciej Stuhr a významným
způsobem se tak zasloužil o dynamický průběh
celé akce.

Vyvrcholením programu pak bylo energické
vystoupení Krzysztofa Krawczyka - legendy
polské hudební scény. Po koncertu mohli hosté
shlédnout neobyčejnou laserovou show plnou
úchvatných světelných efektů. Všem výhercům
srdečně blahopřejeme a doufáme, že společně
s námi budou na toto setkání ještě dlouho
v dobrém vzpomínat. Těšíme se proto na příští
rok a doufáme, že se zde opět setkáme s těmi
nejlepšími z nejlepších.
Mediální patronát nad celou akcí mimo jiné
převzali:
AutoExpert, Nowoczesny Warsztat, Super
Warsztat, MotoFocus a Truckfocus.
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AutoCrew

CS servis racing - nový člen AutoCrew Česká Republika

Je naší příjemnou povinností Vám oznámit, že
od 1. 6. 2008 se servisní síť AutoCrew v České
republice rozrostla o dalšího člena. Je jím
relativně nová ﬁrma CS Servis racing s.r.o. s
provozovnou v obci Trnová nedaleko Plzně. Na
sérii již tradičních otázek nám dnes odpovídali
její majitelé Josef Šteidl a Pavel Čiha. Společně
s nimi také věříme, že AutoCrew bude tou
nejlepší cestou, jak poskytovat kvalitní služby
našim i zahraničním motoristům.

Kdy byla Vaše společnost založena a co tomu
předcházelo?
Naši společnost jsme založili v roce 2007, ovšem
provoz autoservisu jsme spustili po přestavbě
skladiště na plnohodnotný autoservis na začátku
roku 2008. Naše zkušenosti s automobily a
přístup k zákazníkům jsme si osvojili osmiletou
praxí v autorizovaném autoservisu.
Jaké spektrum služeb poskytujete ve Vašem
autoservisu?
Od motocyklů po lehké nákladní automobily
dokážeme splnit téměř každé přání zákazníků,
jakékoliv výměny součástí motoru, převodovky,
nápravy, opravy karosérií nebo diagnostika.
Specializací našeho servisu jsou vozy značek
Mercedes, Chrysler, Jeep. Pro naše zákazníky
je v objektu autoservisu připravena restaurace a
vlasové a nehtové studio. Po předchozí domluvě
můžeme zapůjčit náhradní automobil, odvoz
zákazníků do města je samozřejmostí.
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Začátkem června 2008 jste se stali členem
servisní sítě AutoCrew. Proč jste se rozhodli
zapojit do servisní koncepce AutoCrew a co
očekáváte od členství v ní?
O koncepci AutoCrew jsme věděli, už když jsme
se začali rozhlížet jak náš autoservis zviditelnit v dobách svého vzniku. Z práce v autorizovaném servisu víme, že být členem servisní
sítě je lepší než se ztratit v bezejmenném
seznamu autoservisů. Od členství v AutoCrew
očekáváme víc než nějakou ceduli, myslíme,
že technická a marketingová podpora od sítě
AutoCrew nám pomůže zviditelnit náš servis a
značku AutoCrew, které už kvůli nám budeme
dělat to nejlepší jméno v oblasti autoopravárenství.

tiku montáží jednotlivých dílů a následně hledají
zlepšováky. Dodávka náhradních dílů je velice
rychlá, neměli jsme případ, kdy jsme čekali déle
než do následujícího dne.
Plánujete v tomto roce i další aktivity nebo
rozšíření nabídky služeb?
Tento rok je pro nás vlastně startovní, po vybudování autoservisu a spojení se se sítí AutoCrew
chceme zdokonalovat služby zákazníkům a jejich vozidlům.

Na závěr našeho rozhovoru bych se ještě rád
zeptal, jak využíváte volný čas když nejste
právě ve Vašem servisu?
Nejvíce času po práci trávíme s našimi rodinami.
Z dalších oblíbených aktivit bych vybral jízdu na
kole, snowboard, plavání a aktivně fotbal.
Děkujeme pánům Josefu Šteidlovi a Pavlovi
Čihovi ze servisu CS Servis racing s.r.o. za
rozhovor a věříme, že rozhodnutí přidat se do
skupiny AutoCrew bylo tím správným krokem
do budoucnosti.

Provozovatel servisní sítě AutoCrew je
společnost Inter Cars, která je také jedním
z dodavatelů náhradních dílů pro Váš servis.
Jak zatím hodnotíte spolupráci s Inter Cars?
Spolupráce s Inter Cars je na velice dobré a
profesionální úrovni a to nejen v dodávkách
náhradních dílů, pracovníci jsou ochotni pomoci
při jakékoliv příležitosti, zajímají se o problema-
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Kontakt:
AutoCrew Plzeň - CS servis racing, s.r.o.
Trnová 324, Plzeň - Sever
Mobil: 773 619 347, 605 982 031
E-mail: cs-servis@atlas.cz
www.autocrew.cz
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Predstavenie servisu

Autoservis Ziman - nový člen Auto Crew Slovensko

Kremnica, mesto preslávené svojou bohatou históriou a hlavne celosvetovo známou
mincovňou, ktorá nepretržite razí mince od
svojho vzniku v roku 1328 kedy jej uhorský kráľ
Karol Róbert z Anjou udelil výsady slobodného
kráľovského mesta a tým aj právo raziť mince.
Kremnica to je aj miesto, ktoré sa raz za rok
stáva metropolou všetkých veselých a optimizmom naladených ľudí v rámci stredoeurópskeho festivalu humoru a satiry – Kremnické gagy.
Medzi takýchto ľudí by sme zaradili aj pána
Miroslava Zimana, majiteľa Autoservisu Ziman,
nového partnera servisnej siete AutoCrew.
Autoservis Ziman sa nachádza priamo pri
hlavnej ceste zo Žiaru nad Hronom smerom do
Martina. Vzhľadom na jeho polohu by sa dalo
tiež povedať, že je vstupnou bránou do mesta
Kremnica.
Takisto ako mesto Kremnica má aj Autoservis
Ziman bohatú históriu. Vznikol ešte v čase hlbokého socializmu, v roku 1972 pod názvom
Mototrans. O niečo neskôr prešiel pod správu
Československých automobilových opravovní. Aj napriek dobe, ktorá vládla v bývalom Československu, mal autoservis kvalitné
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švajčiarske zdviháky, ktoré chodil pravidelne
servisovať ich švajčiarsky výrobca. „Vždy po
návšteve Švajčiarov sa tu objavili aj agenti
vtedajšej ŠTB“ spomína zo smiechom pán
Ziman. V tom čase pracoval v autoservise
otec pána Zimana – pán Ziman Július. V roku
1991 rodina Zimanovcov vydražila celý objekt
od skrachovaných Československých automobilových opravovní a začala nová éra Autoservisu Ziman.

ter Cars mi takýto vzťah ponúka už od začiatku
našej spolupráce a keďže ma oslovila aj s
ponukou na užšiu spoluprácu pri koncepte
AutoCrew, tak som ponuku prijal.“ A aké sú
jeho očakávania od členstva v servisnej sieti AutoCrew? „Samozrejme očakávam, že
členstvom v AutoCrew posilním moju spoluprácu so spoločnosťou Inter Cars, náš servis
bude patriť do celoeurópskej rodiny servisov
AutoCrew a budem môcť využiť výhody, ktoré
mi toto členstvo ponúka. Čo už teraz môžem
reálne oceniť je bezplatná účasť na školeniach,
ﬁnančná podpora pri zaobstaraní servisného
náradia a zabezpečenie vonkajšieho označenia
servisu vo farbách AutoCrew. Verím, že toto
je len začiatok úspešnej spolupráce a výhod,
ktoré mi členstvo prinesie“. Od začiatku roka
prešiel servis úpravou z vonkajšej strany. Prebehla zmena vizuálu do bielo-červenej farebnej
kombinácie. Pribudol ďalší zdvihák a chystá
sa aj rozšírenie predajne a vybudovanie novej
miestnosti pre zákazníkov. „Práce je tu stále
dosť“ hovorí na záver nášho stretnutia pán Ziman. My iba dodáme, že v prípade ak budete
musieť vyhľadať servis v okolí Kremnice určite
sa rozhodnite pre Autoservis Ziman, kde Vám
okrem kvalitného servisu pre Vaše auto určite
zlepši náladu jeho vždy pozitívne naladený
majiteľ.
Váš AutoCrew team
Kontakt:
AutoCrew Kremnica - Július Ziman
Dolná 104/80
967 01 Kremnica
tel./fax: 45 6742225
www.autocrew.sk

V súčasnej dobe disponuje autoservis šiestimi
zdvihákmi, diagnostikou, plničkou klimatizácie,
geometriou, vyvažovačkou a nedávno pribudla
úplne nová lakovňa. „Poskytujeme všetky
druhy služieb a opráv pre všetky typy osobných
aj úžitkových áut. Našu klientelu tvoria ﬁrmy,
ale aj súkromné osoby zo širšieho okolia ako
je Kremnica, Žiar nad Hronom alebo Zvolen.
Vždy sa snažíme poskytnúť maximálnu kvalitu
za primeranú cenu.“ dodáva pán Ziman. Jeho
slová potvrdzuje aj pohľad do jednotlivých dielní, kde sú využité všetky zdviháky.
Na otázku prečo sa rozhodol pre členstvo v
servisnej sieti AutoCrew hovorí: „Pri podnikaní
kladiem dôraz na dôveru a dobré vzťahy
medzi obchodnými partnermi. Spoločnosť In-
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júl / august / september

Nakupujte v júli
LKW produkty Sachs
za 10 000 Sk
a získajte

dva súdky piva!
Nakupujte v auguste
LKW produkty 4max
za 6 000 Sk
a získajte šiltovku

Alpinestars!
Nakupujte v septembri
LKW produkty Textar
za 12 000 Sk
a získajte servisnú

lampu!
Podmienkou získania uvedených darčekov je zakúpenie sortimentu uvedených značiek minimálne v
danej hodnote bez DPH a v uvedenom termíne v spoločnosti Inter Cars. Právo na zmenu ceny je
vyhradené. Akcia sa nevz´ahuje na zákazníkov, ktorí majú na tieto produkty uzavrené špeciálne podmienky. Viac informácií o tejto akcii obdržíte na akejko´vek pobočke Inter Cars.

IC Trailers

Václav MAREŠ - další majitel návěsu Inter Cars
Po několika týdnech jeho provozu mohu zcela
zodpovědně prohlásit, že váš produkt zcela
bezezbytku naplnil naše očekávání, která jsme
do něj při jeho nákupu vkládali. Kvalitní zpracování, příznivá pořizovací cena a dosavadní
bezproblémový provoz. Dále se oproti některým
konkurenčním výrobkům můžete pochlubit
např. bohatou standardní výbavou (automaticky
zdvihaná první náprava, svinovací plachta, skříň
na nářadí, lopata atd.), kterou je u konkurence
možno pořídit pouze za příplatek.

Na začátku měsíce června 2008, v čase 4. výročí
založení společnosti Inter Cars Česká republika
s.r.o., jsme navštívili malebný berounský region
nedaleko Prahy. Na základě naší laskavé žádosti
nám pan Václav Mareš ml. poskytl rozhovor do
našeho ﬁremního časopisu IC Journal. Z našeho
velmi přátelského „povídání“ jsme pro Vás
připravili výběr toho nejpodstatnějšího.

První otázka bude směřovat k samotným
počátkům již opravdu letité historie Vaší
ﬁrmy. Kdy a kým byla vlastně založena?
Firma Václav MAREŠ - prodej paliv a nákladní
doprava byla založena mým otcem, Václavem
Marešem st., a svoji činnost reálně zahájila již na
sklonku roku 1989. Podnikání se věnoval nejprve
samostatně a postupem času jsme se do chodu
ﬁrmy začleňovali jak já, tak i můj bratr Roman. V
současné době má ﬁrma 11 zaměstnanců.

na přibližně 20ti hektarech vrácené zemědělské
půdy. Za pomoci nezbytného zemědělského
strojního vybavení tak pokračuje v rodinné tradici našich předků, kteří naši půdu obdělávali již
před mnoha desítkami let.

Transport Vámi zmiňovaných materiálů zcela určitě předpokládá využití jistého druhu
speciální přepravní techniky. Kterou z nich
disponuje a používá Vaše ﬁrma?
Zejména pro lokální rozvoz využíváme v současné době pět sólo vozidel se sklápěcí korbou.
Dále vlastníme dvě soupravy s vleky a šest tahačů se šesti tříosými sklápěcími návěsy od 37 m3
do 45 m3. Posledním zakoupeným návěsem o
objemu 38 m3 je váš sklápěcí návěs Inter Cars.

Děkujeme za vyjádřené kladné hodnocení.
Jaké jsou Vaše plány do nejbližší budoucnosti?
Nejprve bych se rád zmínil o tom, že v oblasti
nákupu náhradních dílů na vozidla již nějaký čas
spolupracujeme rovněž s pobočkou Inter Cars v
Praze 5 – Stodůlky. Tamnější manažer pobočky,
pan Tomáš Holub, nám v našich požadavcích
vychází maximálně vstříc a pravidelným nákupem dílů z vaší nabídky tak řešíme zachování
vysoké úrovně provozuschopnosti našeho vozového parku.
Nyní k Vaší otázce. Hodláme se zaměřit zejména
na posílení naší nynější pozice v oblasti přepravy
sypkých hmot. I když situace na trhu není jednoduchá, tak věříme, že se nám bude dařit i
nadále.
Další z oblastí, na kterou chceme v blízké době
zacílit naši pozornost, je postupné obnovování
vozového parku včetně návěsů. Možný nákup
dalšího návěsu vaší značky by nám byl v tomto
našem záměru určitě nápomocen.
Děkujeme za poskytnutý rozhovor a přejeme
Vám osobně i Vašim zaměstnancům mnoho
osobních a především pracovních úspěchů.

Jaké jsou regiony Vaší působnosti?
Hořovice byly od počátku centrem naší činnosti
a stále jsou rovněž sídlem ﬁrmy. Detašované
pracoviště máme ještě ve Zdicích nedaleko Berouna. V tomto místě se kromě jiného nachází
také sklad sypkých materiálů a strojový park.
Co tvoří hlavní náplň Vaší podnikatelské
činnosti?
Jak už napovídá samotný název ﬁrmy, tak základ
podnikání byl postaven na obchodní činnosti s
tuhými palivy a jejich přepravou k zákazníkům.
S růstem ﬁrmy byl rozšířen seznam nabízených
komodit i o další sypké materiály. Těmi jsou
písky, štěrky, sklo, ale například i obiloviny.
Spíše koníčkem, a současně určitým druhem „relaxace“, se dá nazvat hospodaření našeho táty
červenec 2008
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Diagnóza: Rallye - Galia Rallye team

Nejkrásnější, nejtěžší a nejnáročnější, zkrátka ta nej disciplína motoristického sportu je
nepochybně rallye. Je jako adrenalin. Většinou
koho jednou chytí, toho provází po celý jeho
život ať už jako aktivního účastníka soutěží,
nebo jako diváka, fanouška. A lidé, kteří se rallye věnují, nemohou být zcela normální - posuzováno měřítkem běžného smrtelníka. Vždyť
kolik z vás by bylo ochotno obětovat všechno
pouze jediné věci - sednout do soutěžního auta
a vydat se vstříc dalšímu startu, další rychlostní
etapě.
Automobilovým soutěžím se věnují různí lidé.
Jedni, kteří mají vytvořené patřičné ﬁnanční i
servisní zázemí, a druzí, těch je asi většina, kteří
obětují rallye absolutně vše. Rodinu, pokud
ještě existuje, většinu příjmů a veškerý volný
čas tolik potřebný na přípravu závodního auta
s mnohými probdělými nocemi v garáži, a to
vše jen pro tu vidinu dalšího startu na rallye.
Často slýcháváme, že vše je otázkou peněz.
Samozřejmě, že bez patřičných ﬁnancí nejde
provozovat tento neodolatelný motoristický
sport, ovšem nejkrásnější na tom všem je to,
když opomeneme zmiňovanou stránku věci, že
každému startujícímu koluje v těle stejný rallyeový adrenalin a snad bude něco i na tom, že tito
lidé jsou obdařeni výjimečným motoristickým
genem.
Mezi lidi, kterým byla stanovena diagnóza rallye, patří i posádka Lumír Galia *1962 ze Závišic
u Nového Jičína a Ota Hloušek *1958 z Frýdku
Místku. Tato posádka se letos účastní Mistrovství ČR ve sprintrallye, což jsou jednodenní
soutěže s délkou rychlostních zkoušek max. 80
km. Oba patří už mezi ostřílené kozáky, dá se říci
veterány, poněvadž se rallye věnují již spoustu
let. Představme si tuto posádku blíže.
Jezdec Lumír Galia poprvé vyjel na start v roce
1984 s Trabantem a poté už závodil jen s vozy
Škoda počínaje Š 120 LS, Š 130 L, Favoritem
a v posledních letech Felicií Kit Car. Jeho
závodnické počínání přineslo spoustu cenných
výsledků. Nejvíce si cení vítězství ve své třídě v
soutěži ME Rallye du Var ve Francii, dále prvního
místa ve třídě v soutěži Dugo Selo v Chorvatsku,
která se započítávala do středoevropské zóny,
kde se celkově umístil na nádherném čtvrtém
místě v absolutním pořadí, stejně tak prvního
červenec 2008

místa ve třídě A6 Semperit Rallye v Rakousku.
Mezi další úspěchy se řadí několik vítězství ve
třídě na Barum rallye a dalších podnicích M ČR.
Spolujezdec Ota Hloušek závodí ještě déle - od
roku 1980 a o sobě říká, že vlastně žádný spolujezdec není. Ve své jezdecké kariéře startoval s
vozy VAZ různých speciﬁkací a také se může
chlubit vynikajícími výsledky. Např. absolutním
vítězstvím v Rallye Třebíč, několika vítězstvími a
druhými místy ve své třídě v mnoha soutěžích.
Několik let jezdil také rallyecross s Lancií Delta
Integrale a občas startuje na závodech do vrchu. Vždy startoval sám jako jezdec, přičemž se
jednou nechal přemluvit Lumírem údajně pouze
k jednomu záskoku na prestižní soutěži Rallye
sprint Kopná 2005. Tento záskok však ukázal,
že vzájemná spolupráce byla něčím výjimečná a
oba si takříkajíc padli do oka, a tak se od sezóny
2007 stali Lumír s Otou neoddělitelnou dvojicí.

Jejich vůz - Škoda Felicia Kit Car – není sice
tím nejnovějším, nejsilnějším a nejmodernějším
na startovním poli, ovšem je to pořád stále ten
správný a čistokrevný „závoďák“, v současnosti
s motorem o obsahu 1400 ccm a výkonem cca
143 HP. I přes tento handicap slabšího a ne zcela povedeného motoru může v rukou posádky
stále bojovat o nejvyšší příčky ve třídě.
Do loňské sezóny tato dvojice nastupovala s
nejvyššími ambicemi. Posádka se rozhodla
startovat na M ČR ve dvoudenních soutěžích,
především z toho důvodu, že většina podniků
byla na Moravě. Průběh dané sezóny nakonec
nebyl pro posádku nejpříznivější, poněvadž neustále selhávala technika, především motor. Z toho důvodu nešlo bojovat o celkové vítězství ve
třídě, a tak konečné třetí místo ve třídě A5 bylo
maximum možného.
Letošní sezóna začala pro posádku skvěle. Po
zevrubném probírání veškerých pro a proti si
Lumír s Otou v tomto roce zvolili starty na M ČR
ve sprintrallye. Pro otestování své závodní Felicie Kit Car a také pro rozhýbání sebe sama se po
dlouhé zimní přestávce rozhodli kluci startovat
na domácí Valašské rallye ve Valašském Meziříčí,
soutěži Mezinárodního M ČR, kde výtečně zabojovali, a získali tak první místo ve své třídě A5.
Začátek sezóny tedy tak, jak má být.
S dobrou náladou a vědomím dobré přípravy
tedy odjížděli na první podnik rallyesprintů do
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Vyškova. Po vítězství ve všech rychlostních
zkouškách, kromě poslední, kterou tzv. prodali,
vybojovali první místo ve třídě A5, fantastické
třetí místo ve skupině A a 21. místo absolutně
z původních 138 přihlášených posádek, a to vše
právě s autem Felicia Kit Car o objemu motoru
1400 ccm. Jezdec Lumír Galia říká: „Sprinty
jsou velmi krátké, a proto je třeba jet hned od
startu naplno a nedělat chyby. Ve Vyškově nám
vycházelo vše na jedničku. Mám rád déšť, a tak
jsem byl rád, že na třetí kolo zapršelo.“ Že mu
déšť vyhovuje, dokázal na 7. RZ, kde posádka
ﬁgurovala na 17. místě absolutně, a dokázali tak
porazit všechny vozy Super 1600, kromě Fabie
Kit Car Jana Kopeckého. Také za nimi zůstalo
několik „čtyřkolek“. A tak se stalo, že dobrá
nálada jim zůstala do dalšího rallyeového dění.
Druhý podnik sprintů Rallye Lužické hory v Hrádku nad Nisou předvídal velké soupeření v daných
třídách, kde na seznamu přihlášených ﬁgurovalo
153 posádek. Po těsném a vyrovnaném boji s
místním matadorem Gregou, dále pak Hladíkem
(pravděpodobně s nejlepší Felicií Kit v republice)
obsadila posádka nakonec pěkné třetí místo, a
tak i nadále zůstává v čele celkového hodnocení,
tedy na prvním místě ve své třídě s náskokem
2 bodů. Lumír s Otou rozhodně dokazují, že
umějí zúročit své letité zkušenosti, a teprve další
soutěže rozhodnou, zda vysněný titul v tomto,
zatím příznivém, roce získají. Tato sympatická
posádka se momentálně připravuje na blížící se
další podnik rallyesprintů do Tišnova a těší se
na setkání s vámi. Pevně věří, že dobrá nálada
přetrvá po celou, nejen letošní, sezónu.
V neposlední řadě je třeba se zmínit o sponzorech, mechanicích, fanoušcích a kamarádech,
bez kterých by to vážně nešlo!
Současní stálí mechanici jsou Pavel Váňa,
Martin Halfar, Zdeněk Bortel a Robert Intribus,
kteří obětavě udržují auto v bojeschopném
stavu a nelitují hodin strávených při přípravě
i při soutěžích, pro které je vždy tou největší
odměnou bodované umístění “jejich posádky”.
Z ﬁrem podporujících tento tým je třeba vyzdvihnout především společnosti TOMSPEDIT,
TRASO, NIMONIC, MACHAČ MALOKAPACITNÍ JATKA, PROPAGPRINT. Zvláštní poděkování
patří společnosti INTER CARS.
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Central European Rallye
jízdní styl všech pilotů a ostře sledovaným systémem zejména nákladních vozů se staly brzdy.
Ale o tom později.

Asi všichni víte, že letošní ročník rallye Dakar
byl zrušen ještě předtím, než začal. Pořadatelé
však nelenili a už přibližně za další měsíc pozvali
závodníky na týdenní závod pod názvem Central European Rallye, který se jel od 20. do 26.
dubna na území Maďarska a Rumunska.
Nešlo v pravém slova smyslu o náhradu za
zrušený Dakar, protože pořadatelská organizace ASO připravovala tento a další závody tzv.
dakarské série nad rámec samotné dakarské rallye samostatně pro rok 2009, nicméně dokázala
rychle zareagovat na vzniklou situaci a Central
European Rallye uspořádat již letos.
V rámci Letka Racing Teamu to byl Brazilec André Azevedo, kdo se rozhodl zúčastnit se závodu.
Tomáš Tomeček přibližně ve stejném termínu
odjel na Rallye Orpi Tunisia (kterou s přehledem
vyhrál). Zeleno-žluto-bílou Tatru doplnil doprovodný vůz řízený Petrem Vodákem, který pak
na rallye plnil rovněž úlohu mechanika.
Jednodušší přípravy
Zatímco před odjezdem na rallye Dakar spočívá
závěrečná část příprav v balení potřebného
vybavení, v tomto případě tomu bylo spíše
naopak. Čekalo nás „pouhých“ celkově asi 3 000
kilometrů,
z čehož zhruba polovinu
t v o ř i l y
speciální
m ě ř e n é
etapy, zbytek
pak přejezdy.
Navíc etapy
byly oproti
dakarským
krátké a do-

54

provodný vůz prakticky pořád na dosah. Tím
jsme mohli závodní Tatre odlehčit o díly, které
jsou nezbytné pro samotné zprovoznění vozu
a v podmínkách pouště mají životně důležitý
význam. Ve stejném slova smyslu jsme rovněž
redukovali množství nářadí, ovšem doplnili jsme
jej například o pilu na dřevo, která, jak se později
ukázalo, sehrála velmi důležitou roli.

V podobném duchu se nesly i administrativní a
technické přejímky v Budapešti. I když probíhaly
podle dakarské šablony, byly přece jen o poznání
mírnější. Vozy musely samozřejmě splňovat
všechny náležitosti z hlediska administrativy i
bezpečnosti, ovšem například sledovací zařízení
Iritrack nebo povinná zásoba vody nebyly vůbec
potřeba.
Vyrážíme do závodu
Naše články by měly být především pohledem
do zákulisí týmu na práci mechaniků. Nebudeme
se proto věnovat jednotlivým etapám, jejich
délka i popis jsou běžně dostupné na internetu.
Spíše se zaměříme na některé momenty na trati,
které měly pak dopad na práci v bivaku. Obecně
lze říci, že celá rallye byla rychlejší, techničtější a
samozřejmě kratší než Dakar. Tomu odpovídal i
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Vítej, strome
Po úvodní etapě nedaleko Budapešti nás čekal
přejezd do rumunského Baia Mare a hned
v pondělí 21. dubna etapa v rumunských horách.
Nutno předeslat, že nás tamní terén překvapil
svou krásou – etapy vedly v lesích rumunských
Karpat a posádky soutěžních vozů si přišly
na své. Těžko říct, jak vysoko nás pořadatelé
vyhnali, místy bylo kolem trati hodně přes metr
sněhu, a po horských cestách, po kterých jsme
se šplhali nahoru, proti nám tekly potoky vody.
V pondělí byly na programu dvě speciálky, kdy
jsme museli vyjet ráno z Baia Mare, vyšplhat
ve spojovací etapě 30 kilometrů do hor na start
přibližně 70 km speciálky, po jejím odjetí se na
dvě hodiny vrátit opět do Baia Mare a ještě jednou znovu.
Ráno jsme tedy vyrazili do první části a André
jel jak podle učebnice. Na blátivých úzkých cestách vedl Tatru rychle, přesně a lehce. Drželi
jsme velmi dobrý jízdní průměr a vypadalo to, že
se v etapě umístíme do třetího místa, jenže ...
Stačí krátký okamžik...
Asi 10 kilometrů před cílem jsme sjížděli po kamenité lesní cestě podél potoka a na kluzkém
povrchu nás to „hodilo“ trošku doprava, kde byl
měkčí terén. To by tak nevadilo, jenže bohužel
tam byl i nakloněný strom. Uhnout doleva nešlo
a zabrzdit už taky ne, takže jsme jej zkrátka treﬁli. Prošel předním sklem do kabiny a sklem ve
dveřích na straně pilota ven. Všechno se semlelo
velmi rychle, najednou jsme stáli, v kabině jsme
měli strom a všude na sobě a kolem sebe střepy
z rozbitých čelních skel (naše Tatra má dvě
hlavní dělená uprostřed a dvě malá postranní).
Po prvním ujištění, že jsme všichni v pořádku,
jsme se s navigátorem Maykelem Vilartou odpojili od intercomu, rozepnuli pásy, vyrazili zbytek
jednoho z čelních skel a vylezli z auta. André
musel zůstat sedět, protože se nemohl skoro
ani pohnout. Nejdřív bylo tedy potřeba dostat
pryč strom, takže ke slovu přišla zmíněná pila.
Museli jsme jej na úrovni kabiny přeřezat a pak
vytáhnout.
S pomocí skupiny místních kluků se nám
podařilo strom přeřezat a vytáhnout ven, takže
jsme osvobodili Andrého a začali jsme řešit, jak
dostat auto z bahna. Sami jsme se vyhrabat
nemohli, takže jsme vytáhli lano a čekali, kdo
nám zastaví a pomůže. Po chvíli se tak stalo
a jeden z pomalejších kamionů nám zastavil,
ovšem první pokus vytáhnout auto zpátky proti
kopci selhal. Takže jsme kolegům poděkovali a
nechali je odjet. Přemístili jsme lano dopředu,
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zpět do Baia Mare, kde jsme měli 120 minut
přestávku na údržbu před startem do druhé
speciálky. Během této doby jsme měli v plánu
pokusit se zasklít rezervní čelní okna. Bohužel
se nám to však nepodařilo, takže jsme do druhé
speciálky museli vyjet opět pouze s brýlemi a
kuklami. Každopádně osud k nám byl milostivý,
a protože v etapě jeden z kamionů uvízl, byla
zkrácená na pouhých 30 km. Bohužel jsme v této etapě při předjíždění jednoho z pomalejších
kamionů o něj škrtli a poškodili si dohušťování
zadního kola. Oprava nás stála poměrně dost
času a výsledkem byl prachmizerný čas i
umístění.

ale museli jsme odříznout ještě jeden velký kus
vyčnívajícího stromu před autem. Poté už jsme
s pomocí další posádky se smyslem pro závodnickou kolegialitu Tatru poměrně jednoduše
vytáhli. Rychle jsme pak sbalili věci, sklo nesklo
jsme se usadili v kabině a vyrazili do cíle. Autu
kromě chybějícího okna a poškozených dveří
řidiče skutečně víceméně nic nebylo. Vytáhl jsem
z našeho safety packu ochranné brýle, které tam
právě pro takovéto případy vozíme a zbytek do
cíle jsme dojeli už bez problémů.
Rychlá organizace opravy
Hned po odevzdání karty v cíli speciálky jsme
psali Petrovi Vodákovi do bivaku zprávu, co se
stalo, aby se mohl připravit, a že zhruba za 40
minut jsme u něj. Tak dlouho nám trvala cesta

Večerní oprava
Večer po dojezdu do bivaku jsme tedy měli
dost času na opravu všech potřebných závad
a poškození. Nejvíce času nám zabrala montáž
čelního skla – klasicky s pomocí provázku jsme
nakonec sklo usadili do rámu a mohli jsme jít
spát. Následující den se měla jet opět dvojitá
etapa, dokonce stejná trasa jako předchozí den,
jenže v protisměru. Pořadatelé však nejspíš z
časových důvodů nakonec rozhodli, že kamiony pojedou jen jednou. Ovšem už na přibližně
dvacátém kilometru jsme všichni zůstali v terénu,
kde nebylo možné předjíždět, stát za jedním ze
zapadnutých osobních vozů a do cíle jsme dojeli
všichni v koloně za sebou. Speciálka tím pádem
byla zrušena, ovšem pořadatelé rozhodli, že
nám po návratu do bivaku dají opět dvě hodiny
na údržbu a vyženou nás ještě jednou do hor
na zkrácenou etapu, aby měli z dneška nějaké

výsledky. My jsme té doby využili ke kontrole
a čištění brzd na levém předním kole, protože
si André stěžoval, že auto táhne při brzdění
doprava. Po speciálce jsme vyrazili na spojovací etapu zpět do maďarského Debrecenu.
Tam jsme ještě jednou absolvovali speciálku
z prvního závodního dne a poté spěchali k městu
Veszprém, jehož vojenský prostor nás hostil po
následující tři dny.
Brzdy, brzdy, brzdy
Hned po dojezdu do vojenského prostoru jsme
se vydali ještě v podvečer na start druhé speciálky
toho dne. Rychlá a místy technicky náročná trať
měřila něco přes devadesát kilometrů a bylo
jasné, že brzdy dostaly pořádně zabrat. Kontrola
nám potvrdila, že jsou zralé na výměnu a máme
tedy na celý večer o práci postaráno.
Následující den nás čekalo 150 kilometrů, což
byla etapa z předchozího dne plus další úsek
završený zatáčkovitou technickou pasáží pro
diváky. Čili opět etapa náročná na brzdy, což se
při jejich kontrole večer opět potvrdilo. Znovu
jsme tedy namontovali novou sadu obložení, a
protože jsme věděli, že stejnou trasu pojedeme
ještě dvakrát, dostal André instrukci, aby více
podřazoval a používal motorovou brzdu. On
skutečně v tomto smyslu svůj jízdní styl upravil, čímž nejenže nám následující den brzdy
neshořely, ale dokonce jsme zajeli i lepší čas.
Potvrdila se skutečnost, že jízda typu „brzda
plyn“ je nejen méně ekonomická, ale i neefektivní.
Konec dobrý, všechno dobré
Tím se závod dostal do svého závěru a na
pořad přišla poslední etapa, která se startovala
v protisměru, čili jako první závodníci zdolávali
zatáčkovitou pasáž pro diváky. Z pohledu
našeho vozu již žádná komplikace nenastala,
takže jsme si po skončení speciálky k pódiu do
města Baltonfüred dojeli pro celkové 14. místo.
Jaromír Martinec
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IC_Katalog - nástroje pro komunikaci - objednávání

V tomto a následujících vydání IC_Journalu
budeme pokračovat v popisu elektronického
katalogu naší společnosti, a to s akcentem
na komunikační nástroje, které katalog nabízí. Důležitým faktorem ovlivňujícím užitnou
hodnotu tohoto produktu je nejen množství
nástrojů, které obsahuje, ale také uživatelské
rozhraní, a tedy komfort při obsluze a využívání
jednotlivých jeho částí. Prvním a zároveň
nejdůležitějším nástrojem komunikace, kterému se budeme dnes věnovat, je bezesporu
modul objednávek.
Tvorba objednávky
Po výběru požadovaného zboží, které
uživatel vyhledá v IC_Katalogu, je přirozeně
následujícím krokem jeho objednání. Obecně
lze novou objednávku vytvořit standardním způsobem - zvolením z nabídky panelu
nástrojů Objednávky - Nové nebo klávesovou zkratkou Ctrl+N anebo se nová objednávka vytvoří a otevře (pokud již nějaká není
otevřena) pouhým výběrem položky k objednání. Do otevřené objednávky lze zboží vložit
v kterékoliv části katalogu - v části Výsledky, v záložce se seznamem zaměnitelného
zboží Výsledky - Zaměnitelnosti či přímo
v ceníkové části katalogu klepnutím pravím
tlačítkem myši a v rozbalené nabídce pop-up
menu vybráním volby Přidat do objednávky.
V Ceníkové části lze také jednoduše přímo
poklepat na číslo zboží. Následně je uživatel
vyzván k zadání počtu kusů a po potvrzení
je zboží přidáno do objednávky. Objednávku
lze také vytvořit ze starších objednávek volbou Objednávky - Nové z předchozích
a výběrem objednávek, ze kterých se má
vytvořit objednávka nová. Tento způsob je
vhodný například pokud chce uživatel objednat zboží, které v minulosti již v IC_Katalogu
vybíral a nechce zbytečně ztrácet čas opakováním stejné činnosti.

se kterým jsme Vás seznámili v minulém vydání IC_Journalu) a ke každé objednávce
zapsat komentář pro lepší orientaci. Přehled
vytvořených odeslaných i neodeslaných
objednávek zobrazí uživatel volbou Objednávky - Prohlížení nebo klávesovou zkratkou
Ctrl+A. Nyní lze prohlížet jednotlivé objednávky, jejich obsah a také je před odesláním
upravovat.

Další možnosti práce s objednávkou
IC_Katalog nabízí také řadu nadstandardních
možností při práci s objednávkou. Objednávku lze zobrazit v náhledu a následně vytisknout přímo z prostředí katalogu. V každé
objednávce je možné také kontrolovat online
dostupnost jednotlivých položek. Po odeslání
objednávky vidí uživatel, které položky byly
přijaty k okamžitému dodání (tedy zboží skladem na pobočce Inter Cars, která obsluhuje
daného zákazníka), a které jsou objednány u
dodavatele. Další velmi užitečnou funkčností
objednávkového modulu je možnost hromadného zpracování dat. Objednávku lze
jednoduše exportovat do souboru ve formátu
DBF, MS Excel či textového formátu. V těchto
formátech je možné objednávku samozřejmě
také importovat volbou Objednávky - Import ze souboru. Díky tomu lze s daty pracovat i mimo prostředí IC_Katalogu, například
vytvářet objednávku ve vlastním systému a
následně po importu do IC_Katalogu ji jeho
prostřednictvím odeslat.
Objednávkový
modul
jako
součást
komunikačních nástrojů IC_Katalogu díky
svému zpracování a možnostem uspokojí
uživatele náročné jak z pohledu soﬁstikovaných využití tak i uživatele, pro které je prioritou jednoduchost při práci s počítačem.

Odeslání objednávky
Z okna přehledu lze objednávku odeslat emailem anebo online. Při odeslání objednávky
online je zboží okamžitě rezervováno pro
daného zákazníka.

Je možné vytvořit libovolné množství různých
objednávek, například pro každý opravovaný
vůz zvlášť (obdobně jako při kalkulaci Odhadu,
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Kontakty - pobočky

Inter Cars Bratislava
Rožňavská 1 (areál R1 centrum)
831 04 Bratislava
Tel.:
(+421) 2 44 630 555
Fax:
(+421) 2 44 630 777
E-mail: bratislava@intercars.sk

Inter Cars Banská Bystrica
Partizánska cesta 89
974 01 Banská Bystrica
Tel.:
(+421) 48 47 008 88
Fax:
(+421) 48 47 008 89
E-mail: banska.bystrica@intercars.sk

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

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

Inter Cars Poprad
Partizánska ulica 86/A
058 01 Poprad
Tel.:
(+421) 52 78 803 51-3
Fax:
(+421) 52 78 803 50
E-mail: poprad@intercars.sk

Inter Cars Trnava
Bratislavská 45
917 02 Trnava
Tel.:
(+421) 33 55 335 22
Fax:
(+421) 33 55 332 72
E-mail: trnava@intercars.sk

Inter Cars Žilina
Saleziánska 2
010 08 Žilina
Tel.:
(+421) 41 76 333 77
Fax:
(+421) 41 76 333 78
E-mail: zilina@intercars.sk



júl - august - september

IC Kalendár 2008

01/07 - 31/07/2008

Nakupujte v júli remene
a kladky pre osobné automobily
za 25 000 Sk a získajte

10% bonus
Príklady z ponuky klínových remeňov a vodiacich kladiek:
Klinové remene
Škoda Favorit / Felicia 1,3

Vodiace kladky rozvodového remeňa
Fabia / Octavia 1.9

Bosch

1987947808

238,-

Ruville

EVR55441

891,-

Goodyear

GY4PK0950

220,-

Ruville

EVR55433

1 629,-

Contitech

4 PK 950

242,-

Ruville

EVR55457

760,-

01/08 - 31/08/2008

Nakupujte v auguste diely
riadenia pre osobné automobily
za 20 000 Sk a získajte

10% bonus
Príklady z ponuky dielov riadenia:
MOOG

čap ramena, predná os

Renault 5 - 19, Clio, Megane

RE-BJ-4264

Delphi

tiahlo riadenia bočné

Škoda Octavia, VW Golf a Bora

TA2001

518,-

TRW

priečne tiahlo riadenia

Škoda Octavia, Seat Toledo, Audi A3

JRA511

1 494,-

TRW

hlava priečneho tiahla riadenia

Citroen Berlingo, Xsara, Peugeot 306

JTE161

400,-

353,-

01/09 - 30/09/2008

Nakupujte v septembri
sviečky pre osobné automobily
za 15 000 Sk a získajte

10% bonus
Príklady z ponuky zapalovacích sviečok:
Zapalovacia sviečka Bosch Super

Favorit

0242229568

Zapalovacia sviečka NGK

Felicia 1.3

BCPR5ES 6130

Zapalovacia sviečka Iskra

Felicia 1.9D

11721003

149,-

Zapalovacia sviečka Iskra

Octavia 1.9TDI

11721659

261,-

62,79,-

V prípade dosiahnutia tejto obratovej čiastky vo vyznačenom termíne akcie získate ﬁnanční bonus vo výške
10% z čiastky nakúpeného tovaru v danej produktovej kategórii. Akcia sa nevzťahuje na zákazníkov, ktorí
majú na tieto produkty uzavreté špeciálne podmienky. U príkladov z ponuky sú uvedené maloobchodné
ceny v SK s DPH. Právo na zmeny je vyhradené. Viac informácií, podmienky a popis akcií IC Kalendár
získate na akéjkoľvek pobočke Inter Cars.

