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Vážení obchodní přátelé,

vítejte v novém roce na stránkách naše-

ho časopisu. Jsme velmi rádi, že se vám již

4 roky můžeme prostřednictvím této publi-

kace přibližovat. IC Journal si získal za svoji 

4letou existenci více než 7000 čtenářů, je 

stále v kurzu a dle ohlasů vás, našich čtená-

řů, je o něj rok od roku větší a větší zájem. 

Za tuto přízeň velmi děkujeme a vážíme si 

jí. Chci vás ujistit, že celá redakce a celý tým 

Inter Cars se bude i v roce 2009 snažit posky-

tovat vám zajímavé informace z naší nabídky 

i z celého aftermarketového trhu. 

Další rok je za námi. Jak říká jeden můj kama-

rád: “To byl fi čák.“ A musím souhlasit, byl. 

Proletěl téměř rychlostí světla. Nevím, zda 

to bylo proto, že se čas zrychlil, že hodina, 

den, měsíc netrvá tak dlouho jako v minu-

losti, nebo prostě proto, že člověk nemá, 

díky mnoha událostem, moc prostoru pře-

mýšlet o čase a prostoru. Myslím, že to bude 

tím posledním faktorem, alespoň v našem 

případě. 

Rok 2008 byl rokem zajímavých událostí, 

a to jak z pohledu Inter Cars, tak z pohledu 

makroekonomických změn. 

Dynamika naší společnosti a fúze se spo-

lečností JC Auto nám umožnila vstoupit na 

další teritoria Evropy (Maďarsko, Chorvatsko, 

Itálie, Belgie) a nyní nově i Rumunsko, při-

nesla otevření nových poboček v Čechách 

a na Slovensku, zahájení prodeje vybavení 

dílen a diagnostiky, účast členů VIP Clubu 

na tradičním asijském autosalonu v čínském 

Pekingu, rozšíření servisní sítě AutoCrew 

o další členy, prodej prvních velkoobje-

mových návěsů a mnoho dalších událostí 

s jejichž výčtem vás nechci zatěžovat. 

Všechny tyto události a nové projekty zna-

menaly pro naši společnost jak posílení 

pozice na evropském trhu, kde získáváme 

dominantní postavení, tak posílení našeho 

vlivu na českém a slovenském trhu. Dostá-

váme se více a více do povědomí vás, našich 

obchodních partnerů a zákazníků, a úspěš-

ně bouráme pomyslné bariéry v tom, že 

nový distributor náhradních dílů se nemůže 

prosadit v konzervativním prostředí česko-

slovenského trhu, nebo že nemůže přinést 

nic nového. Oslovit vás, přiblížit se k vám, 

nabídnout vám zajímavé produkty a spolu-

pracovat s vámi byl, je a vždy bude náš cíl 

a největší priorita. Jsem si jist, že se nám toto 

bude dařit i v roce 2009.

Z pohledu světové či evropské ekonomiky 

byl konec roku 2008 ve znamení velkých tur-

bulencí, které jsou srovnávány, a myslím prá-

vem, k ekonomické krizi z 30. let 20. století. 

Ekonomika prochází obdobím procitnutí po 

poměrně dlouhé noční párty plné alkoholo-

vého opojení do tvrdé reality každodenní-

ho života. Příčiny ponechám odborníkům, 

následky budeme však muset řešit každý 

individuálně. Znáte zákonitosti spojitých 

nádob? Samozřejmě se toto určitým způ-

sobem projeví i v poptávce po náhradních 

dílech a opravách vůbec.

A co můžeme od roku 2009 vlastně čekat na 

poli podnikání v autoopravárenství? 

Kdo by dokázal přesně odpovědět na tuto 

otázku, získal by zcela jistě Nobelovu cenu 

v nějaké ekonomické kategorii. Recese 

samozřejmě sníží ochotu všech utrácet, tudíž 

i chuť „ladit si“ své auto bude mít své man-

tinely. Obecně by však mohlo platit to, že 

auta se budou opravovat vždy, pouze se tato 

oprava posune v čase. Jinými slovy, oprava 

vozu se rozloží do delšího časového období, 

kdy přednost dostanou nejnutnější opravy.

 Tento stav silně ovlivní a ukáže to, která 

z fi rem podnikajících v tomto oboru má 

silné kořeny, pevnou fi nanční stabilitu, pří-

padně v zádech silného partnera. Pokud 

zapátráte někde v paměti, popřípadě najde-

te starší čísla tohoto časopisu, vybaví se vám 

několik statí na téma, s kým se vyplatí a má 

smysl spolupracovat. Kdo je vhodným part-

nerem pro budoucnost, výhodnost nákupu 

na jednom místě atd. Jinými slovy výhodu 

spolupráce s Inter Cars. Ani jsem netušil, 

jak moc mi dá vývoj ekonomiky světa za 

pravdu. Myslím, že není daleko doba, kdy 

řada subjektů distribuujících náhradní díly 

bude nucena neúprosnou ekonomikou buď 

zastavit nákup, zmenšit portfólio produktů, 

nebo v horším případě opustit trh, protože 

nebude schopna fi nančně ustát výše zmí-

něný posun oprav, tudíž dočasné snížení 

poptávky. Prognózy tržních analytiků toto 

tvrzení jen podporují. Dříve byla následující 

věta spíše frází, dnes je to tvrdá realita. Bude 

opravdu důležité si správně vybrat strategic-

kého partnera, který má všechny předpokla-

dy, že bude silným i v budoucnu. 

Přeji vám všem šťastnou ruku při této vol-

bě.

Na závěr bych vám všem chtěl poděkovat za 

vaši spolupráci v uplynulém roce a popřát, 

aby nový rok 2009 byl rokem úspěšným, 

abyste jízdu v něm zvládli šťastně a bez 

větších karambolů. Osobně vám všem přeji 

hodně zdraví a pohody v duchu tibetského 

úsloví: „Pokud jsme si jisti, že problém má 

řešení, není třeba se trápit, neboť se vyře-

ší sám. Pokud však tento problém řešení 

nemá, je zbytečné se trápit, protože ho stej-

ně nevyřešíme.“

Na další společný obchod se za celý Inter 

Cars team těší

Martin Havlík

výkonný ředitel

Inter Cars Česká republika
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Na podzim loňského roku jsme byli fi rmou 

Sachs pozvání k návštěvě výrobního závo-

du v německém Schweinfurtu. Byla to první 

návštěva, a tak jsme nevěděli, na co se máme 

těšit. Tato akce se skládá z poučného školení, 

velice zajímavé exkurze do továrny na výro-

bu tlumičů a spojek a příjemného večerní-

ho posezení, na kterém se dají vybudovat 

a upevnit neformální osobní vztahy. Navíc nás 

čekalo malé překvapení hned za hranicemi, 

když náš autobus navedla německá policie 

na odstavné parkoviště celní správy, kde jsme 

byli podrobeni důkladné prohlídce – k úlevě 

všech naštěstí nedošlo na kontrolu dutin. 

Do hotelu jsme dorazili s menším zpožděním, 

takže jsme se ani neměli čas moc rozkoukat 

a už jsme vyráželi na večeři do nedaleké 

mexické restaurace. V příjemném prostředí 

nás obsluha zásobila mexickými lahůdkami 

a na slehnutí přišla vhod i tequilla. Nebyl 

však čas na dlouhé ponocování, protože nás 

druhý den čekal náročný program.

Vše začalo v 9 ráno ofi ciálním uvítáním od pana 

Haralda Brixe a následnou prezentací novinek 

fi rmy Sachs. Bohužel jsme museli přerušit zají-

mavou debatu, která se rozpoutala, protože 

před námi byla exkurze do výrobního závo-

du. Mohli jsme se na vlastní oči přesvědčit, že 

schweinfurtská továrna je opravdu moderním 

závodem, z jehož linek sjíždějí výrobky špičko-

vé kvality. Určitě stojí za zmínku, že jak náhrad-

ní díly, tak produkty do prvovýroby se vyrábějí 

stejnými postupy, ze stejného materiálu a na 

stejných strojích, takže mezi nimi není žádný 

rozdíl. Zákazník má tak jistotu, že při koupi 

zboží Sachs dostane za své peníze 100% kva-

litu originálních dílů. Také testovací laboratoře 

byly zajímavou podívanou. Na nespočtu zaří-

zení se provádí nejen kontrola výrobků Sachs, 

ale také produktů konkurence, takže má fi rma 

Sachs důležitou zpětnou vazbu a přehled. V 5 

hodin odpoledne už byl pomalu čas na návrat 

do hotelu a přípravu na večerní program. Byly 

jsme pozváni do tradiční bavorské hospůdky 

na prasečí hody. Po vepřovém je žízeň, živá 

muzika dokresluje příjemnou atmosféru, a tak 

není divu, že někteří z nás se vraceli plni zážit-

ků až k ránu. 

V sobotu byl čas už jen na rychlou snídani 

a autobus nás unášel zpět do Čech. Všichni 

jsme se shodli, že exkurze do společnosti 

Sachs se velice vydařila, a budeme se spolu 

těšit na konec roku, až se zase setkáme ve 

Schweinfurtu.

Exkurze do výrobního závodu Sachs

Dne 27. 11. 2008 proběhlo v Dolních Kou-

nicích nedaleko Brna každoroční setkání 

členů mezinárodní sítě servisů AutoCrew. 

Obsahem setkání bylo nejen krátké zhodno-

cení končícího roku 2008, ale zejména před-

stavení plánů dalšího rozvoje sítě a návrhů 

podpory partnerských autoservisů. Účast-

níky byli jak stávající členové, tak nově při-

stupující zájemci z Česka a Slovenska. Čest-

ným hostem byl pan Jiří Kropáček, zástupce 

německé fi rmy ZF Trading GmbH, která má 

ve svém portfóliu značky SACHS, LEMFÖR-

DER, BOGE, a ZF Parts je zakladatelem celo-

evropské servisní sítě AutoCrew. AutoCrew 

vyšlo z původní servisní koncepce OSS – Ori-

ginal Sachs Service a vzniklo jako reakce na 

nové požadavky trhu po zavedení tzv. blo-

kové výjimky. AutoCrew je tzv. full service 

concept – plnohodnotný servisní koncept  

a servisy AutoCrew můžete v současnos-

ti nalézt v Německu, Rakousku, Švýcarsku, 

Polsku, Holandsku, Česku a na Slovensku. 

Členské autoservisy se několikrát umístily 

na předních příčkách v nezávislé anketě 

„Autoservis roku“ a získaly ocenění „Stiftung 

Warentest“ se známkou „GUT“.

Servisní síť AutoCrew - výroční setkání

Po několika měsících náročných příprav se 

25. 11. 08 objevil kompletní konvoj tatrovek 

v Praze, na tiskové konferenci, uspořádané 

před samotným odjezdem na soutěž. Spo-

lečnost Inter Cars, jedna z fi rem sponzorují-

cí Loprais Tatra Team, nemohla při odjezdu 

samozřejmě chybět. Byl to fascinující pohled 

na ty žluté tatrovky, které stály seřazeny před 

show roomem, kde za pár minut začínala tis-

kovka. Členové týmu byli obklopeni davem 

novinářů, bylo slyšet jen cvakání fotoaparátů 

a tým pózoval před závodní Tatrou. V záplavě 

novinářů a ostatních příznivců, se mi poda-

řilo alespoň přivítání s Alešem Lopraisem 

a také s ,,panem Dakarem“ Karlem Lopra-

isem. Po několika minutách focení jsme se 

všichni přesunuli do vnitřních prostor, kde již 

bylo všechno připraveno na zahájení tisko-

vé konference. Vzhledem k velkému počtu 

účastníků bylo položeno opravdu hodně 

otázek, na které velmi rád tým odpovídal. 

Padla poslední otázka a při malém občer-

stvení začala volná diskuze se členy týmu. 

Zároveň probíhaly individuální rozhovory se 

členy týmu pro různá média, nechyběla ani 

Česká televize. Největší zájem byl o interview 

s Karlem Lopraisem, legendou Dakaru. Byl 

to pro mě velký zážitek osobně se s Karlem 

Lopraisem setkat. Po vyčerpávajících rozho-

vorech a množství rozdaných autogramů se 

členové  týmu začali připravovat na odjezd 

do francouzského přístavu Le Havre. Popřál 

jsem Alešovi Lopraisovi hodně štěstí, pev-

nou ruku na volantu a samozřejmě vítězství, 

které všichni Loprais Tatra Teamu přejeme. 

Více informací o Rallye Dakar se dočtete na 

stranách 54 a 55.

Loprais Tatra Team

Polovina října byla, na základě pozvání našeho 

významného dodavatele, společnosti Kayaba 

– KYB, ve znamení návštěvy Itálie, konkrétně 

oblasti u jezera Lago Di Garda nedaleko Bres-

cii. Během několika mála dní jsme měli mož-

nost navštívit ikony motoristického sportu 

a sportovních automobilů v podobě muzea 

a výrobního závodu Lamborghini a Ducati 

a muzea Ferrari. Na stranách 38 a 39 se s vámi 

pokusíme podělit alespoň o část dojmů 

a zážitků z této nezapomenutelné podíva-

né a možná vám tím dáme i tip na zajímavý 

výlet. Každopádně už máme trochu předsta-

vu o tom, co je to pravý „sladký život“. 

La Dolce Vita aneb s KYB v Itálii

V posledním vydání IC Journalu v loňském 

roce jsme vás informovali o připravovaném 

testování tlumičů pérování, které jsme reali-

zovali díky podpoře společnosti ZF Trading. 

Tato společnost, která je jedním z našich 

předních dodavatelů a nabízí ve svém port-

foliu značky Sachs, LMI a Boge, nám i zapůj-

čila speciální testovací zařízení. Testování, 

které probíhalo v Ostravě, Zlíně, Olomouci, 

Českých Budějovicích, Plzni a v Praze, bylo 

pro zákazníky zcela zdarma. Během tohoto 

„testovacího turné“, nad kterým měli také 

patronát členové naší servisní 

sítě AutoCrew, si přišlo tlu-

miče pérování otestovat 

více než 500 zákazní-

ků. Někteří uspěli 

bez ztráty kytič-

ky, jiným byla 

d o p o r u č e n a 

výměna za zvý-

hodněných podmí-

nek u našich partnerů sítě 

AutoCrew.

Testování tlumičů pérování

I v letošním roce společnost Inter Cars před-

stavila exkluzivní nástěnný kalendář vlastní 

výroby. 

Kalendář, který je určen především zákazní-

kům Inter Cars, zejména pak mužům, zdů-

razňuje nejen přednosti žen. Jeho úkolem 

je současně upozornit na nejširší nabídku 

náhradních dílů ve střední a východní Evropě, 

kterou u společnosti Inter Cars naleznete.

Již několik let připravujeme pro své zákazníky 

nástěnný kalendář s ženskými akty vyobraze-

nými s různými tematickými motivy z auto-

mobilové branže. Zadáním kalendáře navíc 

proti základní funkci, kterou každý kalendář 

plní, je také zpříjemnit práci mechaniků v ser-

visech. Určitě se jim o mnoho lépe pracuje, 

když na ně ze stěny servisu každý měsíc kou-

ká jiná pěkná modelka. Kalendář je zároveň 

důkazem toho, že náhradní díly montované 

do opravovaných automobilů mohou rovněž 

představovat umělecké prvky.

Každý rok se na přípravě podílejí naši klíčoví 

dodavatelé. V letošním kalendáři prezentují 

své produkty společnosti Bosch, Delphi, Febi, 

KYB, Mahle-Knecht, Continental-Contitech, 

SKF, Textar, TRW, Mabor, Castrol a Ruville. 

Autorem kalendáře je W. Bakiewicz – známý 

polský fotograf, specializující se mimo jiné na 

fotografování ženského aktu.

Kalendář Inter Cars 2009

Vás ve spolupráci se společností 

ZF Trading             zve na:

ZDARMA
ZDARMA

Testování tlum
ičů pérování

                          pro Vaše bezpečí a jistotu

Se začátkem každého roku vám představu-

jeme nový, aktuální a věříme, že vždy o ně-

co lepší, program našeho věrnostního pro-

gramu VIP Club Inter Cars. Prostřednictvím 

tohoto klubu máte možnost získat některou 

z VIP karet platinové, zlaté, stříbrné nebo 

bronzové hodnoty. Se ziskem této karty zís-

káváte i možnost čerpání příslušných bonu-

sů. V minulosti to byly například adrenalinový 

víkend na vodě, army víkend, dále pak rela-

xační pobyty v Egyptě, Tunisu nebo Turecku 

až po exotickou Čínu. Již tradiční a pravidel-

nou zimní akcí se stalo lyžování v rakouských 

Alpách. To, co jsme pro vás připravili pro rok 

2009, naleznete na stranách 10 a 11. 

VIP Club Inter Cars 2009
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Objednací čísla autobaterií Panasonic 

začínají prefi xem PAN… a řada Blue-Max 

končí označením BM. Příklad objednací-

ho čísla v sortimentu Inter Cars:

PAN46B24LS-BM

Objednací čísla v sortimentu Inter Cars:

Sestava DEFA ComfortKit Termini™

Index: DEFA470050

V zimní sezoně 2008/09 došlo k rozšíření 

nabídky o vnitřní ohřívání značky DEFA. Do 

nabídky přibyly další dva nové produkty, 

a to vnitřní ohřívač DEFA TERMINA 1200W 

a také sada DEFA ComfortKit TERMINI, která 

je vybavena sadou napájecích kabelů. Ohří-

vač TERMINA 1200W je alternativou popu-

lárních ohřívačů 1400 W a 2000 W.  Stejně 

jako u verzí 1400W a 2000W jsou i nové ohří-

vače vybaveny elementem PTC. Zabezpe-

čení zajistí v případě zvýšení teploty v okolí 

ohřívače automatické snížení výkonu a tím 

i teploty. Při zvýšení teploty o více než 55 °C 

dojde k odpojení přívodu proudu, což má 

za následek vypnutí přístroje.  K resetování 

zabezpečení  dojde po odpojení přívodu 

proudu po dobu cca 30 min až do úplného 

vystydnutí. Dalším bezpečnostním prvkem 

je tepelná pojistka uvnitř přístroje. 

Sestava DEFA ComfortKit TERMINI může být 

použita pro rozšíření v automobilu již zabu-

dovaného ohřívače motoru. V této sadě je 

použita nejnovější verze ohřívače DEFA TER-

MINI o výkonech 1350 W nebo 2100 W.

Vnitřní topení DEFA

Objednací čísla v sortimentu Inter Cars:

Vnitřní ohřívač DEFA Termina 1200W

Index: DEFA430012

Do širokého výběru autobaterií ze sortimen-

tu společnosti Inter Cars přibyly akumuláto-

ry nové generace Blue-Max fi rmy Panasonic 

pro vozy asijské výroby.  Pro tyto akumulá-

tory je charakteristická vysoká nezávadnost, 

dlouhá životnost a využití olova té nejvyšší 

kvality, díky kterému je zaručena vysoká 

odolnost proti korozi a prodloužení doby 

provozu baterií. Díky technologii použité 

při výrobě těchto baterií se podařilo docí-

lit velmi malého úbytku vody z elektrolytu. 

Akumulátory Panasonic je možné skladovat 

po dobu 18 měsíců bez obavy, že dojde 

k poklesu napětí pod 12,5 V. Malá spotřeba 

vody při pravidelném provozu eliminuje 

potřebu doplnění elektrolytu. 
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Ploché stěrače 4max
Široký sortiment společnosti Inter Cars od 

ledna rozšířily ploché stěrače 4max. Jejich 

předností je aerodynamický tvar, díky kte-

rému stěrače lépe přilnou k čelnímu sklu 

a zaručí tak mnohem lepší setření po celé 

ploše než konvenční stěrače. Jejich výhod 

mohou využít i majitelé starších aut, která 

byla vyrobena ještě s klasickými stíracími 

lištami, lze je totiž připevnit klasickým rych-

loupínacím adaptérem.

Hlavní přednosti plochých 
stěračů 4max:

– aerodynamický tvar

– patentovaná technologie

– univerzální uchycení

– široký výběr délek stěračů



 

www.osram.cz

Xenonové výbojky se používají v automobilech od roku 1991. Původně byly určeny pro luxusní 
automobily, dnes je možné se s nimi setkat i ve stále širší nabídce automobilů střední třídy.

Modrá je dobrá.

XENARC® D2 Standard

XENARC® D2 COOL BLUE®

XENARC® D2 COOL BLUE® – nová, výrazně modrá xenonová 

výbojka, která umožňuje ostré kontrastní vidění – od firmy 

OSRAM. Je tou nejlepší volbou pro řidiče zaměřené na per-

fektní design a nové technologie. Proč by nebyla nejlepší 

volbou i pro Váš autoservis? Zabezpečte si vstup na rostoucí 

trh xenonových výbojek společně s firmou OSRAM.

Nové xenonové výbojky XENARC® D2 COOL BLUE® jsou 

důkazem inovační síly společnosti OSRAM. Jsou neobyčejně 

jasné, nabízejí vysoký kontrast a brilantně modré zbarvení 

světla. 

S vysoce efektivní technologií, perfektním světlem

a designem bez kompromisů reprezentují automobilové 

osvětlení nové generace. Dokonale osvětlují vozovku.

XENARC® D2 COOL BLUE®

•  Namodralé světlo díky vysoké teplotě

chromatičnosti (5 000 Kelvinů)

• Světlo s vysokým kontrastem

• V souladu s ECE normou se značkou DOT

•  Dlouhá životnost – zvláště v porovnání

se standardními halogenovými autožárovkami

• Perfektní vzhled

Technické parametre  D2S COOL BLUE® D2R COOL BLUE®

Příkon (W) 35 35

Světelný tok (lm) 3200 2800

Měrný výkon (lm/W) 89 80

Teplota chromatičnosti (K) 5000 5000

Životnost (h B
3
) 1500 1500

               (T
c
) 2500 2500

XENARC A4.indd 1 3.12.2008 10:56:41

Tieto čiernou farbou nalakované disky veľmi 

významne dopĺňajú široký sortiment brzdových 

diskov, na ktoré môžete na dnešnom trhu auto-

mobilových dielov naraziť. Nalakovanie špeciál-

nou čiernou farbou vytvára jedinečný povrch, 

ktorý poskytuje veľmi účinnú ochrannú proti-

koróznu vrstvu a výrazne uľahčuje ich čistenie. 

Tento špeciálny náter vyvinutý TRW OE posky-

tuje brzdovému disku veľmi hladký vzhľad, nad 

ktorým zaplesá srdce nejedného náročného 

motoristu. 

V našej ponuke môžete nájsť brzdové disky 

pre väčšinu automobilov. Pre Vašu predstavu 

uvádzame napríklad: BMW, Škoda, Mercedes, 

Audi, Alfa Romeo, Renault a mnoho ďalších. 

Podobne ako u všetkých ostatných dielov TRW 

i v prípade lakovaných diskov sú použité mate-

riály a výrobné procesy len tej najvyššej úrovne 

kvality. Je treba spomenúť, že tieto diely sú tes-

tované až na limitné hodnoty, na dyno teste a v 

soľnej hmle v laboratóriu. 

A čo teda povedať k diskom BLACK PAINTED na 

záver ? Najvýstižnejšie bude pravdepodobne 

toto. Kto potrebuje kvalitu, potrebuje lakované 

disky od TRW. Kto dáva prednosť peknému dizaj-

nu, má výhodu lebo získa oboje.

 

Výber z ponuky brzdových kotúčov TRW:

Objedn. číslo Použitie Popis Cena (EUR) Cena (SK)

LUC DF4183BP Citroën C5/Xsara/Picasso/Peugeot 307 Brzdový kotúč – priemer 283mm, vetraný, predný 75,84 2 285

LUC DF2804BP Audi/Seat/Škoda/VW 00- Brzdový kotúč – priemer 280mm, vetraný, predný 54,04 1 628

LUC DF4451BP BMW E81, E87 04- Brzdový kotúč – priemer 296mm, plný, zadný 46,94 1 414

LUC DF4453BP Mercedes A W169 04-, B W245 05- Brzdový kotúč – priemer 258mm, plný, zadný 34,65  1 044

LUC DF4456BP Honda FR-V 1.7/2.2 05- Stream 1.7/2.0 16V 01- Brzdový kotúč – priemer 282mm, vetraný; predný 76,21 2 296

LUC DF4457BP Mitsubishi Colt  VI 1.1/1.5 04- ABS Brzdový kotúč – priemer 256mm; vetraný, predný 62,74 1 890

LUC DF1747BP Alfa Romeo 145/146/155, Fiat Bravo/Brava/Marea Brzdový kotúč – priemer 257mm; plný, predný 35,91 1 082

LUC DF4036BP Ford Fiesta IV 1.0/1.8 95-02  Fiesta V 1.2/1.6 01-  Brzdový kotúč – priemer 258mm; vetraný, predný 43,82 1 320

LUC DF2803BP Audi/Seat/Škoda/VW A 96-   Brzdový kotúč – priemer 255,8mm; vetraný, predný 54,04 1 628

Uvedené ceny sú maloobchodné v EUR a SK s DPH. Zmena cien vyhradená. Konverzný kurz: 1€ = 30,1260 SK  

Ako iste viete, značka TRW nie je na trhu s náhradnými dielmi žiadnym nováčikom. Je známa pre-
dovšetkým širokým portfóliom výrobkov a ich vysokou kvalitou. Preto nemôže byť prekvapením 
skutočnosť, že takmer žiadne vydanie časopisu IC Journal sa neobíde bez predajného tipu zame-
raného práve na TRW.  
V tomto vydaní sa zameriame na lakované brzdové kotúče TRW. Tieto kotúče sú nielen pri objed-
návaní poznateľné na prvý pohľad. Na rozdiel od klasických kotúčov LUC DFXXXX nesú označenie 
LUC DFXXXXBP. A v čom teda tkvie hlavná prednosť týchto „ BPčiek“?
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V tomto vydání časopisu IC Journal by-

chom vám rádi představili jednu z nejstar-

ších poboček společnosti Inter Cars Česká 

republika, s. r. o. Vznikla jako druhá v pořa-

dí v České republice a svoji činnost zahájila 

1. ledna roku 2005. Nachází se v Olomouci 

a disponuje prodejnou o rozloze 200 m2. 

Díky skladu, který čítá 800 m2 mají naši 

zákazníci k dispozici přes 7 000 ks položek 

k okamžitému odběru a vzhledem k výhod-

né logistické pozici přes 270 000 ks položek 

na objednání do druhého dne. Dalších cca 

500 000 položek lze zákazníkovi dodat dle 

schopností výrobce. V této široké nabídce 

můžete nalézt veškeré náhradní díly pro 

osobní i nákladní automobily, motocykly,  

tuning, dílenské vybavení včetně diagnos-

tiky a mnoho dalšího sortimentu.

Z pohledu logistiky je pobočka zavážena 

každou noc a každé ráno z centrálních skla-

dů společnosti Inter Cars SA Polsko. Hlavní 

sklad se nachází ve Varšavě a svou velikostí 

je největším skladem automobilových dílů 

v Evropě. Druhý centrální sklad společnosti 

Inter Cars sídlí v Tychách.

Samotná pobočka disponuje propracova-

ným systémem provozu a služeb, kvalitním 

personálem, složeným z řady zaškolených 

pracovníků, a v neposlední řadě má k dis-

pozici tým velmi zkušených odborníků, ze 

kterých se skládá centrála naší společnosti 

sídlící v Praze. 

Kvalitu poskytovaných služeb zákazní-

kům zajišťuje početný tým kvalifi kovaných 

zaměstnanců této pobočky. V současnos-

ti je olomoucká pobočka tvořena týmem 

tří obchodních zástupců, tří prodejců a tří 

řidičů-skladníků pod vedením manažerů 

pobočky Radima Klimka a Aleše Bednáře. 

Ti mají k dispozici nejmodernější nástroje 

k identifi kaci potřebných náhradních dílů, 

a jsou tak schopni okamžitě uspokojit přá-

ní a požadavky  zákazníků. (např.: IC-kata-

log s možností on-line objednáváním atd.) 

S narůstajícím počtem  zákazníků olomouc-

ké pobočky Inter Cars bude v průběhu roku 

personál pobočky rozšířen tak, aby byla 

pobočka schopna nadále poskytovat velmi 

kvalitní služby a podporu. 

Rádi bychom poděkovali všem stávajícím 

zákazníkům této pobočky za jejich projeve-

nou přízeň a ty, kteří s námi zatím nespo-

lupracují, zveme k návštěvě olomoucké 

pobočky za účelem vzájemného seznámení 

se a navázání možné spolupráce.

Na další dobrou spolupráci s vámi v příštím 

období se těší celý kolektiv pobočky Olomouc. 

Aleš Bednář
manažer pobočky

Andrea Oravcová
obchodní zástupce

Martin Směšný
obchodní zástupce

Michael Příkazský
obchodní zástupce

Radim Klimek
manažer pobočky

Michal Hornof
prodejce

Michal Jurčík
prodejce

Roman Pluskal
prodejce

Ivan Jančík
řidič-skladník

Jitka Pallová
řidič-skladník

Pavel Novotný
řidič-skladník

Kontakt:
Inter Cars Olomouc, U Cukrovaru 13, tel.: 585 150 355, fax: 585 313 456, olomouc@intercars.cz
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Na záver roka 2008 sa spoločnosť Inter 

Cars Slovenská republika s.r.o. rozrástla 

v poradí o deviatu pobočku, tento krát  

v Trenčíne. Pobočka sa nachádza na 

Zlatovskej ulici 24, v určite známej zóne 

Trenčína venovanej náhradným die-

lom na nákladné a vo významnej miere 

na osobné automobily. Na ploche 450 

m2 je zákazníkom k dispozícii skladová 

zásoba viac ako 9 000 položiek od 500 

svetových výrobcov a i dodávateľov do 

prvovýroby. . Sortiment Inter Cars obsa-

huje cez 1 000 000 skladových položiek. 

Už tradične je jednou z našich najsilnej-

ších zbraní prepracovaná logistika, vďaka 

ktorej má zákazník prístup k tovaru 

v našom centrálnom sklade vo Varšave, 

ktorý je s rozlohou 18 000 m2 najväčším 

skladom autodielov v regióne strednej 

a východnej Európy a to do 12 hodín od 

objednania. Spoločnosť Inter Cars pripra-

vila pre svojich zákazníkov elektronický 

IC_Katalog, ktorý umožňuje rýchle vyhľa-

dávanie požadovaných dielov a taktiež 

presnejšiu identifi káciu vďaka priloženým 

technickým informáciám (rozmery, foto-

grafi e, elektrické schémy, druh materiálu, 

hmotnosť apod.) a veľa ďalších produk-

tov a kampaní, o ktorých sa viac doz-

viete na našich internetových stránkach 

www.intercars.sk. IC_Katalog poskytu-

jeme našim zákazníkom úplne zdarma. 

Na pobočke Vás obslúži skúsený team 

zamestnancov pod vedením manažéra 

pobočky Milana Veselého, ktorému sme 

položili niekoľko otázok.

Skúste nám predstaviť pobočku.

Doplnil by som pár slovami úvod článku 

v tom, že Inter Cars Slovenská republika s.r.o 

v Trenčíne je svojou polohou predurčený 

k tomu, aby výrazne posilnil služby a roz-

šíril ponuku náhradných dielov v regióne 

Považia o čo sa cieľavedome snaží na zákla-

de potrieb trhu s náhradnými dielmi.

Podarilo sa nám zjednotiť team skúsených 

ľudí, ktorí majú snahu čo najlepšie obslúžiť 

našich zákazníkov a preniesť na nich všetky 

výhody spolupráce s nami.

Aké územie bude obsluhovať pobočka 

Trenčín?

V regióne od Ilavy cez Trenčín, Nové Mesto 

nad Váhom, Myjavu a (v nie poslednej rade) 

Bánovce nad Bebravou  máme v čase od 

7:30 do 17:30 hod. rozvoz tovaru niekoľko-

krát denne.

V čom vidíte konkurenčnú výhodu 

pobočky Inter Cars v Trenčíne?

Konkurenčná výhoda našej pobočky je hlav-

ne v šírke sortimentu náhradných dielov 

na osobné autá, nákladné autá, motocykle, 

návesy ako aj OE diely najpredávanejších 

značiek automobilov na našom trhu. Ďalšou 

výhodou je ponuka pneumatík, dielenské-

ho náradia a vybavenia a diagnostík. Dobre 

fungujúca logistika a pružnosť vybavenia 

objednávok zaručujú zákazníkom, že im 

u nás objednaný tovar dovezieme v čo naj-

kratšej možnej dobe.

Čo Vy osobne považujete z ponuky 

Inter Cars za jedinečný produkt na Slo-

venskom trhu?

Po spojení fi riem Inter Cars a JC Auto 

– špecialistov na náhradné diely pre ázij-

ské automobily, vznikla jedinečná ponuka 

náhradných dielov na japonské a kórejské 

automobily z ponuky. Dovolím si tvrdiť, že 

sme v tomto smere bezkonkurenční.

Na záver chcem za náš team pobočky Tren-

čín, pozvať všetkých zákazníkov na návštevu 

pobočky. Taktiež Vám dodatočne želám veľa 

osobných a pracovných úspechov v roku 

2009.)

S úctou

Milan Veselý

Manažér pobočky

Ďakujeme za rozhovor.
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POBOČKA TRENČÍN
Zlatovská 24

911 05 Trenčín

tel.:(+421)-32-32 60 222

fax.:(+421)-32-32 60 229

mobil: (+421)-905 069 919

E-mail: trencin@intercars.sk

Roman Hromník

vedúci predajne

mobil: (+421)-905 069 919

E-mail: trencin@intercars.sk

Róbert Láslop

obchodný zástupca

mobil: (+421)-905 068 124

E-mail: trencin@intercars.sk

Milan Veselý

manažér pobočky

mobil: +421 905 274 490

e-mail: milan.vesely@intercars.sk



Začiatok každého roku je vždy v znamení 

rôznych predsavzatí, nových informá-

cií a zmien.  Ani my nebudeme v tomto 

smere pozadu a tak sme pre Vás, našich 

zákazníkov pripravili ďalšie pokračova-

nie vernostného programu – VIP Clubu 

Inter Cars. Náš vernostný program začína 

už piaty rok svojej existencie a v priebehu 

jeho trvania sme mali možnosť navštíviť 

s jeho členmi mnoho zaujímavých miest, 

vyskúšať množstvo zaujímavých aktivít 

a zažiť veľa zábavy.

Mnohí z Vás mali možnosť zúčastniť sa , či už 

v minulom roku, alebo v predchádzajúcich 

rokoch, jednej alebo aj viacej akcií spoje-

ných s našim vernostným programom VIP 

Club Inter Cars. Z tých posledných by som 

spomenul májový 8 denný relaxačný pobyt 

v Turecku za účasti 120 členov VIP Clubu, 

Golfovú akadémiu alebo Autoslalom na Slo-

vensku. Zrejme to najzaujímavejšie prebehlo 

v apríli v podobe 10 denného poznávacieho 

zájazdu do exotickej Číny s 50 členmi. Nebu-

dem ďaleko od pravdy, keď si dovolím pove-

dať, že všetky tieto akcie sa niesli vo veľmi 

priateľskej uvoľnenej atmosfére, ktorá mimo-

chodom spojuje všetky akcie VIP Clubu. 

V najbližšej dobe členov VIP Clubu Inter Cars 

2008 čaká skvelá a dnes už tradičná „lyžovač-

ka“ v rakúskych Alpách, následne odpočinok 

pri Červenom mori v Egypte a samozrejme 

najväčší šláger , ktorým je zaiste rovníková 

Afrika a Safari v Keni.

Ale teraz už k tomu, čo sme pre Vás pripravili 

v rámci VIP Clubu Inter Cars 2009. Aj naďalej 

zostávame verní ponuke relaxačných, zaují-

mavých a adrenalínových aktivít a pobytov. 

Členstvom v našom vernostnom programe 

sa tak môžete vydať do exotického Viet-

namu, získať relaxačný pobyt v slnečnom 

Egypte, tentoraz spojený s plavbou po Níle 

a návštevou známych miest a pamiatok, ale-

bo už tradičné lyžovanie na alpských vrchol-

koch.

Čo teda musíte urobiť preto, aby ste sa 

stali členmi  VIP Clubu Inter Cars 2009? 

Stačí získať jednu z nižšie uvedených člen-

ských kariet VIP Clubu Inter Cars 2009. 

Základnou kartou, ktorú môžete získať, je 

bronzová karta. Pokiaľ získať kartu vyššej 

hodnoty, získavate zaujímavejší balík bonu-

sov, prípadne vyšší počet miest na danej 

akcii, atď.

Bronzová VIP karta – pre zisk tejto karty 

musíte na svojom VIP účte dosiahnuť hod-

notu aspoň 9 000 bodov.

Strieborná VIP karta – kartu získate 

v momente dosiahnutia hodnoty aspoň 

18 000 bodov na svojom VIP účte.

Zlatá VIP karta – aby ste získali túto kar-

tu, musí hodnota Vášho VIP účtu byť aspoň

26 000 bodov.

Platinová VIP karta – vlastníkom tejto kar-

ty sa stávate vtedy, keď je na Vašom VIP účte 

aspoň 35 000 bodov.

Pravidlo získania VIP bodov zostáva rovnaké 

ako minulý rok. Tieto body získavate za každý 

nákup, ktorý uskutočníte u spoločnosti Inter 

Cars v období od 1.1.2009 – 31.12.2009:

za nákup dielov pre osobné automobily 

– každých 3,32 € (100 SK)  = 1 bod

za nákup dielov pre nákladné automobily - 

každých 6,64 € (200 SK) = 1 bod

Body sa Vám pripisujú automaticky za každú 

realizovanú obchodnú operáciu, tzn. Tovar 

objednaný, zakúpený a zaplatený v cenách 

bez DPH u spoločnosti Inter Cars. Pokiaľ 

zakúpený tovar nasledovne vrátite, je Vám 

príslušný počet bodov taktiež odpočítaný. 

Body získané v jednom roku nemôžete pre-

vádzať do nasledujúceho roku (netýka sa 

prémiových štartovacích EXTRA bodov, pri-

delených za členstvo vo VIP Clube Inter Cars 

v predchádzajúcom roku) a nie je možné 

ich meniť na hotovosť, prípadne uplatňovať 

na zaplatenie tovaru. Stav svojich bodov si 

zároveň môžete kedykoľvek skontrolovať na 

najbližšej pobočke alebo na internetových 

stránkach po vlastnom prihlásení.

Naviac máte možnosť získať množstvo tzv. 

EXTRA bodov, ktorými môžete navýšiť stav 

svojho VIP účtu a tým si pomôcť k členstvu 

VIP Clubu Inter Cars 2010 (viacej informácií 

ako získať EXTRA body Vám poskytne Vaša 

pobočka Inter Cars, prípadne ich nájdete 

v prospekte VIP Club Inter Cars 2009).

My všetci, ktorí sme pre Vás VIP Club Inter 

Cars 2009 pripravovali, veríme, že Vás náš 

program akcií pre rok 2009 zaujme a pokiaľ 

ešte členmi VIP Clubu Inter Cars nie ste, že 

tento rok rozšírite naše rady. 

8-denný pobyt v exotickom Vietname 

– september 2010

Vietnam – táto značne hornatá zem dlhá 

2000 km leží na východnom pobreží polo-

ostrova Zadnej Indie. Stredom Vietnamu sa 

tiahne divoké pohorie Truong Son a na juhu 

Annamské vrchy. Pre väčšinu územia sú typic-

ké veľmi husté zelené pralesy a džungle. Na 

horských úbočiach sa rozkladajú kávovníky, 

čajovníky a kaučukové plantáže. Aj keď je Viet-

nam pomerne chudobnou zemou, je veľmi 

bohatý na nerastné suroviny. Hlavným mes-

tom je Hanoj. Pre Vietnam  je charakteristická 

Červená rieka, čo je zároveň najdlhšia rieka. 

Zem je bohatá tak na kultúrne, ako aj na prí-

rodné bohatstvo, na svoje si prídu aj milovníci 

športu. Vo Vietname je množstvo krásnych 

miest, za ktorými sa oplatí vydať. Plavba po 

zátoke Halong Bay, návšteva horského mes-

tečka Sapa či Da Lat, kde možno vidieť plá-

vajúce domy na jazere La Nga s vodopádom 

Lien  nuong, prístavné mestečko Hoi An, 

kde je možné spoznať množstvo pamiatok, 

obzvlášť čínske chrámy. Jednu z prekrásnych 

pamiatok je cisársky palác so zakázaným 

mestom Hue, obklopený vysokými stenami 

a vodnou priekopou, hrobky dynastie Nguyen 

a mauzolea na Parfémovej rieke. Moderné 

mesta s množstvom pamiatok a kúzelných 

zákutí: Hanoj - unikátne ázijské veľkomesto 

s bulvármi lemovanými alejmi, francúzskou 

koloniálnou architektúrou, orientálnymi chrá-

mami a malebnými jazerami, starými ulička-

mi a trhoviskami, historické pamiatky ako 

je Pagoda jedného stĺpu, Konfúciov Chrám 

architektúry z 11. stor., Korytnačia svätyňa na 

brehoch Jazera ukrytého meča či historická 

štvrť remeselníkov a obchodníkov založená 

v 13. stor., Múzeum výtvarného umenia a Ho 

Či Minovo mauzóleum. Druhým najznámej-

ším mestom je Saigon (Ho Či Minovo mesto) 

s katedrálou Notre Dame, pitoresknou čín-

skou štvrťou Čolon, svätyňou Tien Ha, tra-

dičný trh Ben Tanh, pagoda Giac Lam, prístav 

Nha Rong alebo famózny podzemný systém 

tunelov Vietkongu Cu Chi dlhý 250 km. Pre 

odpočinok a kúpanie sú ideálne pláže Juho-

čínskeho mora s letoviskom Nha Trang a Phan 

Tiet s dlhými piesočnými plážmi s kokosovými 

palmami, vhodné aj na  potápanie a šnorchlo-

vanie alebo k ďaľším vodným športom. Veľmi 

zaujímavá je aj plavba po korálových ostro-

voch Mieu, Tam a Mun alebo typická plavba 

lodí po kanáloch v delte Mekongu.

2. Relaxačný 8-denný pobyt v Egypte 

s plavbou po Níle – apríl-máj 2010

Egypt - zem faraónov a pyramíd s tisícročnou 

históriou, ležiacou na pomedzí Afriky a Arab-

ského poloostrova. Táto zem patrí medzi naj-

populárnejšie turistické destinácie. 

V údolí životodárneho Níla sa rozvinula jed-

na z veľkých antických kultúr. Jej pozostatky 

uchovala po storočia suchá egyptská klíma. 

Zvláštnu posvätnú úctu budia nesmierne 

veľké stavby a monumenty. Zvlášť fascinuj-

úce sú pyramídy v Gíze, hrobky s mumifi ko-

vanými telami zabalené do plátien v Údolí 

kráľov, chrámové steny a stĺpy pokryté 

hieroglyfmi v Luxore. Plavba po Níle medzi 

Luxorom a Asuánom ponúka netradičné 

možnosti návštevy jednotlivých najznámej-

ších pamiatok, kde je výklad sprievodcov 

omnoho bohatší a pestrejší. Samozrejme 

nebude chýbať ani tradičný odpočinok na 

plážach Červeného mora, ktoré je priamo 

predurčené pre skvelé potápanie a 4* hotel 

so službami all inclusive bude zodpovedaj-

úcim zázemím. Nie je  problém skúsiť jazdu 

na ťave, alebo napríklad menšiu trasu po 

Sahare, ktorá mieri k úžasnému odpočinku 

v beduínskej oáze, napríklad aj s ochutnáv-

kou tých najväčších miestnych špecialít, 

prípadne si požičať džíp, alebo štvorkolku 

a prejsť sa podľa svojich chúťok.

3. Lyžovanie v Alpách – január 2010

Desiatky kilometrov skvele upravených zjaz-

doviek v tých najznámejších strediskách 

rakúskych Álp v oblasti Ski Amadé. Táto 

oblasť zaručuje optimálne lyžiarske podmi-

enky po celú sezónu a ponúka zjazdovky od 

tých športových, cez ľahšie svahy pre celú 

rodinu až po náročné freeridové trasy. Všet-

ko doplnené modernými lanovkami a odpo-

vedajúcim zázemím. Pre oddych a zábavu 

sú tu bazény, bowling, sauny alebo nočné 

lyžovanie prípadne jazda na pneumatikách 

a celé množstvo ďalších aktivít.

Ako člen VIP Clubu Inter Cars 2009 môžete 

získať celú radu ďalších výhod, napr. 

prednostné právo účasti pri návštevách 

výrobných závodov a na iných akciách 

usporiadaných spoločnosťou Inter Cars 

Slovenská republika s.r.o.

Užívajte si život s nami!
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ie „Golfová akademie“, v tomto roce poslední 

akce VIP Clubu Inter Cars 2008, se konala první 

říjnový víkend od 3. do 5. října 2008. Tentokrát 

se akce nesla v duchu golfu, jak už samotný 

název akce napovídá. Abyste si mohli udělat 

představu, jak jsme si prodloužený víkend 

v duchu hesla VIP Clubu Inter Cars  „Užívejte si 

život s námi!“ užili, přečtěte si několik následu-

jících řádek, které vám vše přiblíží. Akademie, 

které se zúčastnila necelá šedesátka našich 

VIP zákazníků a jejich rodinných příslušníků, 

se konala v klidné a krásné krajině přírodního 

parku Horní Berounky nedaleko Plzně, kde 

se nachází komplex několika budov Resortu 

Darovanský dvůr.

Ten se stal v roce 2003 ofi ciálním tréninkovým 

střediskem české reprezentace. Pro nás bylo 

připraveno 24 luxusních apartmánů s výhle-

dem na podzimní krajinu Pošumaví. V dalších 

přilehlých budovách jsou služby hotelu dopl-

něny o dvě restaurace, lobby bar, wellness 

centrum, dvě bowlingové dráhy, laser shot 

a místnost určenou na laser game.

Akademie byla odstartována již v pátek ve 

večerních hodinách srazem přímo na místě 

dění před hotelem Darovanský dvůr. Všichni 

jsme se nejprve ubytovali a přemístili se do 

místní restaurace, kde pro nás už byla připra-

vena večeře a malé uvítání. Ofi ciální zahájení 

nás čekalo až ráno, ale k tomu až později. Po 

výborné večeři jsme měli rezervovanou celou 

část budovy právě s lobby barem, bowlingem 

a laser game. Myslím, že se všichni dobře bavi-

li, ať už to bylo u bowlingu, kulečníku, u virtu-

álního střílení na terč či právě při laser game, 

která měla mimochodem obrovský úspěch. 

Člověk si obleče jakýsi ochranný „krunýř“, kte-

rý svítí zeleně nebo červeně a má i své jméno, 

tím pádem mohou být i rozdělena družstva 

nebo hrají všichni proti všem, pustí se hlasitá 

hudba připomínající techno party a vy vběh-

nete do černého bludiště, ve kterém svítí pouze 

fosforeskující barvy, temné světlo, stroboskop 

a pára a vaše laser zbraň, a už se naháníte 

například s King Kongem, agentem 007 nebo 

třeba s Asterixem. Nemusíme dodávat, že 

o zábavu nebyla nouze a každý zúčastněný, 

nebýt tak propocený a unavený, by chtěl jít 

znovu a znovu do boje. Krátce po jedné hodi-

ně ranní jsme se všichni příjemně unaveni 

a natěšeni na ranní golfové souboje, pro větši-

nu první v životě, rozešli do svých pokojů.

Dopoledne

Po snídani jsme byli společností Inter Cars 

a agenturou Lemon Production před hote-

lem ofi ciálně přivítáni, a to jednatelem 

Martinem Havlíkem a poté moderátorem 

Adamem, který nás provázel po celou 

dobu pobytu a večer se stal i zkušeným 

dý-džejem. Dále nám byly rozdány stylové 

bílo-červené polokošile Inter Cars s nezbyt-

nými třemi knofl íčky a k tomu nepostrada-

telná bílá kšiltovka. Plně vybaveni a skvěle 

naladěni jsme se mohli přesunout na prv-

ní zkoušku svých schopností v golfu, tedy 

na odpaliště. Ještě nesmíme zapomenout 

správný golfi stický pozdrav – Pěknou hru 

a jdeme na to. 

Počasí nám také docela přálo. Bylo sice pod 

mrakem, ale sem tam se na nás usmálo slu-

níčko, takže spokojenost. Jak říkal náš tre-

nér: „Neexistuje špatné počasí na golf, jen 

špatně oblečený golfi sta.“

Celá skupinka Inter Cars byla rozdělena na 

dvě poloviny, jedna začínala s tzv. driving 

rangem – dlouhým odpalem až 300 m a dru-

há s tzv. putting greenem s 9 jamkami. Na 

tomto kulatém hřišti musíte na co nejméně 

pokusů trefi t všechny jamky. Samozřejmě 

jsme dostali před hrou řádné a vtipné pou-

čení o pravidlech golfu, a to osobními trené-

ry Honzou a Oldou, kteří sami hrají již pátým 

rokem, a to nejen v ČR. Jednou ze základních 

informací bylo, která hůl jak a na co se použí-

vá a jak ji vlastně správně uchopit, a pak to 

„nejjednodušší“, jak ji nejlépe ovládnout. 

Po celém dopoledni stráveném zkoušením 

a zjišťováním svých schopností jsme si šli 

odpočinout a nabrat další síly na oběd. 

Odpoledne

Ve dvě hodiny jsme zase všichni byli plni 

sil a připraveni na odpolední trénink 

a následné souboje. Soutěžní řád byl jas-

ný a následující, opět jsme se rozdělili do 

dvou skupin, z toho jedna na drive range 

a druhá na putting green. Při „drivu“ bylo 

podmínkou se na vzdálenost 30 m strefi t 

do jamky, v našem případě se jí co nejvíce 

přiblížit. U „putingu“ jsme se museli strefi t 

do všech 9 jamek na co nejméně pokusů. 

Při zdolávání „proklaté“ jamky jsme zažili 

dost legrace. 

Nakonec se nejlepším hráčem na drivu stal 

VIP zákazník z Brna Lukáš Brejcha a u put-

tingu to byl Tomáš Reiterman z centrály 

Inter Cars. Každý jako malý dárek dostal 

láhev dobrého sektu. Věříme, že i odpo-

ledne si každý užil a třeba ho tato zkuše-

nost inspirovala k další golfové kariéře. Pro 

již zkušené hráče nabízí golfový areál 18 

a 9jamkové hřiště s délkou až 6010 m, chip-

ping green a cvičné bunkry.

Večer

Po odpočinku na pokojích a v místní restau-

raci jsme měli v sedm hodin připravenou 

večeři a vyhlášení výsledků jednotlivých 

soutěží. Každý z účastníků akademie dostal 

jako malý dárek a vzpomínku na tento den 

speciální golfový míček s logy Inter Carsu 

a VIP Clubu. Poté přišel na řadu zmiňovaný 

DJ a diskotéka s videoprojekcí a karaoke. 

Nálada byla skvělá a všichni se výborně 

bavili, někdo až do velmi brzkých ranních 

hodin.

V neděli nás čekala už jen snídaně, roz-

loučení a pomalý klidný odjezd do našich 

domovů. 

Rádi bychom poděkovali všem za hojnou 

účast a podíl na dotváření skvělé atmosfé-

ry. Naše díky patří samozřejmě i agentuře 

Lemon Production, která pro nás celou akci 

připravila.

Přejeme všem úspěšné podzimní a zimní 

období, krásné svátky a úspěšný vstup do 

nového roku 2009. Zároveň se budeme těšit 

na setkání s vámi při další akci v rámci VIP 

Clubu Inter Cars, a to konkrétně v rakous-

kých Alpách na přelomu ledna a února 

2009 a následně pak při relaxačním pobytu 

v Egyptě nebo při dobrodružné a exotické 

výpravě do rovníkové Afriky. Těšíme se na 

vás a v roce 2009 na shledanou.

Pure | Quality Driven™

www.vatoil.cz / www.vatoil.sk
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NGK – žhaviace sviečky D-Power

VIDIEŤ SVET V NOVOM SVETLE

Typ
Objednávacie 

číslo IC
Menovité údaje

(volt / výkon)
Menovité údaje

(výkon)
Kontrolné 

napätie
Svetelný tok (lm) Pätka Životnosť B3 / Tc

Cena
(EUR)

Cena
(SKK)

H1 OSR64155LTS 24V / 70W 70 W 28 V 1900 /-15% P14,5s 600 h / 1200 h 7,44 224
H3 OSR64156LTS 24V / 70W 70 W 28 V 1750 /-15% PK22s 600 h / 1200 h 7,44 224
H7 OSR64215LTS 24V / 70W 70 W 28 V 1750 /-15% PX26d 500 h / 1200 h 20,78 626
H4 OSR64196LTS 24V / 70W 70 W 28 V 1900 /-15% P43t 350/800 h - 700/1600 h 7,44 249

Uvedené ceny sú maloobchodné v EUR a SK s DPH. Zmena cien vyhradená. Konverzný kurz: 1€ = 30,1260 SK  

Menej častá výmena žiaroviek, lepšia 

viditeľnosť, viac koncentrácie počas jaz-

dy, návrat k väčšej pohode!

Vďaky špeciálnej technológii a novo vyvi-

nutej konštrukcii špirály vydáva žiarovka 

OSRAM TRUCKSTAR až o 100% viac svetla 

na diaľnici, ako obvyklé žiarovky 24-V. To 

je dôležitá prednosť – pretože sila osve-

tlenia je predovšetkým na dlhých cestách 

rozhodujúca pre bezpečnú jazdu. Čím 

jasnejšie je vidieť priestor pred vozidlom, 

tým lepšie je možné včas rozoznať a zhod-

notiť prípadné nebezpečenstvo.

Výhody žiaroviek OSRAM TRUCKSTAR

• vyššia bezpečnosť pre vodiča a automobil

• dlhšia jazda bez únavy vodiča

• nižšia fyzická záťaž pre vodiča

•  viac času na rozhodovanie vďaka lepšej 

viditeľnosti

• menší počet nehôd v noci

•  byť „lepšie videný“ ostatnými účastníkmi 

premávky

•  ekonomická výhoda vďaka zvýšenej život-

nosti

•  o 50% menej výmen, o 100% dlhšie svie-

tenie

• automobily môžu zostať dlhšie na cestách

•  ešte robustnejšie konštrukcie, a tým menej 

výpadkov spôsobených vibráciami

•  viac uvoľnení pri jazde vďaka väčšiemu sve-

tlu na diaľnici

•  aktívna ochrana pred úrazmi vďaka lepšej 

viditeľnosti

•  o 100% vyššia životnosť vďaka novej tech-

nológii „Single-Coil“ (SC)

•  až o 100% vyššia sila osvetlenia priestoru 50 

- 100 m pred automobilom

* v porovnaní so štandardnými žiarovkami / 

podľa typu svetlometu

OSRAM TRUCKSTAR
dvakrát viac svetla, dvakrát dlhšia životnosť
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Čo na poli zapaľovacích sviečok znamená pojem V-Line, tým je 

v oblasti žhaviacich sviečok rada D-Power. Spoločnosť NGK ju 

uviedla na trh v roku 2005. Táto rada v sebe nesie skúsenos-

ti a najnovšie technické poznatky, ktorými spoločnosť NGK 

disponuje. Výsledkom je skupina výrobkov, ktorá nastavuje 

vysoký štandard v tejto oblasti. Program D-Power pokrýva 

požiadavky trhu s približne 95 percentami. Výhodou žhavia-

cich sviečok D-Power je systém „AQGS“ (Advanced Quick Glow 

System), vďaka ktorému žhaviče dosiahnu pracovnú teplotu 1 

000ºC behom menej ako 2 sekúnd. Aj napriek tomu, že sú vystave-

né vysokému tlaku a teplote, vibráciám a účinkom rôznych chemikálií, 

vyznačujú sa žhaviace sviečky dlhou životnosťou. Vďaka optimálnemu spaľovaniu paliva sú NGK 

žhaviace sviečky taktiež šetrnejšie k prírode, produkciu splodín redukujú približne na polovicu. 

Kompletnú radu D-Power nájdete spolu s ďalšími žhaviacimi sviečkami NGK v ponuke Inter 

Cars, rovnako ako lambda sondy alebo zapaľovacie sviečky tohto výrobcu.

Výhody NGK D-Power
• spĺňa všetky potreby trhu

• záruka najvyššej kvality

• zahŕňa cca 1 400 typov vozidiel

• pokrýva takmer všetky typy vozidiel z TecDoc

• šetrnosť k životnému prostrediu

• kratšia doba žhavenia

Objednávacie číslo
Cena
(EUR)

Cena
(SK)

D-POWER NR47 23,42 706

D-POWER NR50 22,36 674

D-POWER NR1 11,02 332

D-POWER NR2 11,61 350

D-POWER NR13 40,49 1220

D-POWER NR14 16,95 511

D-POWER NR15 22,40 675

D-POWER NR17 16,87 508

D-POWER NR18 16,95 511

D-POWER NR3 12,80 386

D-POWER NR4 13,39 404

D-POWER NR5 15,29 461

D-POWER NR6 13,59 409

D-POWER NR7 17,82 537

D-POWER NR9 20,70 624

D-POWER NR10 16,95 511

D-POWER NR11 15,37 463

D-POWER NR12 18,13 546

D-POWER NR29 17,97 542

D-POWER NR31 19,71 594

D-POWER NR32 19,83 597

D-POWER NR20 18,92 570

D-POWER NR21 52,42 1579

D-POWER NR22 23,31 702

D-POWER NR24 22,00 663

D-POWER NR25 17,46 526

D-POWER NR27 16,55 499

D-POWER NR35 17,34 523

D-POWER NR36 23,90 720

D-POWER NR37 19,16 577

Uvedené ceny sú maloobchodné a
s DPH. Konverzný kurz: 1€ = 30,1260 SK 
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Motor Podvozek Servis

        Chladicí systém,
který vřele doporučujeme.
RUVILLE, Váš systémový dodavatel vodních čerpadel.
• Nadstandardní komponenty a systémy ve stejné kvalitě jako u původních autodílů – pro všechna běžná
 evropská a asijská vozidla
• Lopatkové kolo z nového materiálu, inovační konstrukce
•  Vodní čerpadla a opravné sady pro vodní čerpadla sestavené individuálně podle potřeb při jednotlivých opravách

Profi tujte z technického know-how silného světového partnera:
RUVILLE, Váš specialista pro kompletní systémy.

EGON VON RUVILLE GmbH
Billbrookdeich 112 • 22113 Hamburg • Německo
Tel.: +49 40 73344-0 • Fax:  +49 40 73344-199
info@ruville.de • www.ruville.de

NOVINKA!

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

Vzor obj. čísla: 4901-03-0004P

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

Vzor obj. čísla: 4910-01-0006P

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

Vzor obj. čísla: 0602-01-0004P

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

Vzor obj. čísla: 4301-10-0009P

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

Vzor obj. čísla: 4708-10-0001P

8. Autobaterie
Prověřená kvalita za zajímavé ceny.

Vzor obj. čísla: 0608-03-1001E

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

Vzor obj. čísla: 4703-03-4087P

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

Vzor obj. čísla: 4204-00-1763P

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

Vzor obj. čísla:4708-11-0001P

4. Stěrače 
Listy stěračů  4max eco line jsou 
vyráběny z nejkvalitnější pryže a 
jsou nabízeny ve všech velikostech. 
Dostupná je také široká nabídka 
sad adaptérů. Modely: standardní
a spojlerové
Vzor obj. čísla: 5903-08-0001P

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

Vzor obj. čísla: 0220-01-0003P

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

Vzor obj. čísla: 0211-04-05429P

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

Vzor obj. čísla: 5206-02-0001P

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

Vzor obj. čísla: 4302-07-3039P

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: 5901-01-0067R

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

Vzor obj. čísla: 4708-12-1331P                     

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

Vzor obj. čísla: 4908-01-0890R

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

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

Vzor obj. čísla: 5211-02-1101P

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

Vzor obj. čísla: 4708-06-0002P

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

Vzor obj. čísla: 5201-01-0210P

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

Vzor obj. čísla: 0212-01-0117P

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

Vzor obj. čísla: 0608-04-0311P
                     0608-05-0001R

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: 0206-01-0005P

19. Autobaterie
Osvědčená kvalita a zajímavá cena.

Vzor obj. čísla: 0608-03-0005E

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

Vzor obj. čísla: 5401-05-0005P

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

Vzor obj. čísla: 0220-07-0019P

22. Karosářské díly
Široká nabídka dílů pro opravy
karoserií.

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

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

Vzor obj. čísla: 2001-01-0005E

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

Vzor obj. čísla: 1201-00-0002E

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

Vzor obj. čísla: 1601-00-0001E

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

Vzor obj. čísla: 4302-09-0445R

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

Vzor obj. čísla: 4910-01-0068P

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

Vzor obj. čísla: 0218-01-0280P

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

Vzor obj. čísla: 5201-01-0874P

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

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

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

Vzor obj. čísla: 5903-08-0014P

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

Vzor obj. čísla: 5002-03-0009P

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

Vzor obj. čísla: 5404-13-0002P

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

Vzor obj. čísla: 4506-01-0002P

Automobilový trh má mnoho nezávislých dodavatelů a jejich počet vzrůstá každým rokem. Inter Cars předčil očekávání majitelů starších vozů a při-

pravil zajímavou a konkurenční nabídku. Je logické a každý čtenář zajisté souhlasí s tím, že starší auta budou potřebovat levnější díly. Musí to být 

ovšem díly dobré kvality a také spolehlivé. Naším cílem je, aby nabídka náhradních dílů značky 4max zajistila zákazníkům maximum dílů. Vše samo-

zřejmě za rozumné ceny, s garancí všech požadavků týkajících se kvality a bezpečnosti. Všechny produkty 4max jsou uvedeny v elektronickém IC 

katalogu. Aktuální nabídku 4max naleznete v následujícím přehledu:
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Přinášíme vám reportáž z jedné z nej-

významnějších motoristických událostí 

– autosalonu v Paříži, který se každoročně 

střídá se stejně významným autosalonem 

ve Frankfurtu. V loňském říjnu se uskuteč-

nil jubilejní, již 110. ročník. V šesti halách 

vystavovalo přes 350 fi rem z celého 

světa a světovou premiéru si zde 

odbylo více než 90 motoristických 

novinek, které vidělo v novém ná-

vštěvnickém rekordu 1 432 972 ná-

vštěvníků. 

Letošní ročník se nesl ve znamení 

ekologie. Snad každý z vystavo-

vatelů přivezl do Paříže nějaký 

hybrid nebo elektromobil. Běžné 

verze automobilů, ale se sníženou 

spotřebou bylo možné spatřit na 

každém kroku. Vyznačovaly se nej-

častěji upravenými převody, pneumatikami 

s menším valivým odporem, vylepšenou 

aerodynamikou a sníženou světlou výškou 

pro minimalizaci součinitele odporu vzdu-

chu a upravenými daty v řídící jednotce. 

Například Škoda Fabia Combi s tříválcovým 

turbodieslem 1.4 Greenline a výkonem 59 

kW dosahuje kombinované spotřeby 4,1 

l/100 km, spotřeba mimo město činí dokon-

ce pouhých 3,4 litru nafty na každých 100 

kilometrů. O mnoho větší Volkswagen Passat 

BlueMotion s důvěrně známým motorem 1.9 

TDI čerpadlo-tryska o výkonu 77 kW spotře-

buje v kombinovaném provozu 5,1 l/100 km, 

mimo město 4,2 l/100 km. Podobně obdivu-

hodné hodnoty spotřeby bylo možné nalézt 

i u ostatních automobilek.

 

Mezi hlavní pařížské hvězdy patřily: Audi A1 

Sportback, Ford Ka, BMW řady 7, Hyundai 

i20, Chevrolet Cruze, Mitsubishi Colt, Lam-

borghini Estoque, Lexus IS250C, Opel Insig-

nia, Lotus Exige Cup 260 2009, Infi niti G37 

Convertible, Renault Mégane, Renault Lagu-

na Coupé, faceliftovaná Škoda Octavia II, 

Seat Exeo, Suzuki Alto, 

Volkswagen Golf 6. gene-

race nebo např. Volkswagen Phaeton 2009.

Na následujících řádkách naleznete bližší 

informace o některých z nich. 

Škoda Octavia

Čtyři roky po představení Škody Octavie dru-

hé generace přichází její výraznější facelift. 

Na první pohled zaujmou větší světlomety 

zasahující hluboko do předních blatníků. 

Po vzoru většího Superbu je ve světlech 

integrován nápis „Octavia“ a  je možné je 

na přání vybavit xenonovými výbojkami 

s možností natáčení. Zpětná boční zrcátka 

s integrovanými blikači jsou nyní zaobleněj-

ší. Zadní partie se facelift nedotkl tak výrazně 

– u světlometů je sice jiná grafi ka, prosvět-

lení do písmene „C“ ale zůstalo. Z nárazníků 

zmizely plastové ochranné lišty a ve spodní 

části přibyly dodatečné refl exní plochy, které 

doposud měly jen modely RS.

Octavia je nabízena s benzinovými motory 

o objemech: 1.4, 1.6 a 1.8 l a výkonech od 59 

do 118 kW, naftové motory 1.9 a 2.0 dispo-

nují výkonem 77 a 103 kW, v nabídce 

se časem objeví též common rail 2,0 

TDI se 125 kW. Premiéru si ve facelifto-

vané Octavii odbyl přeplňovaný úspor-

ný čtyřválec 1,4 TSI, který díky přeplňo-

vání turbodmychadlem dává ze svého 

malého objemu 90 kW výkonu a 200 

Nm točivého momentu, který je k dis-

pozici v pásmu od 1 500 až do 4 000 ot./

min. Takto motorizovaná Octavia zrychlí 

z klidu na 100 km/h za plně dostačujících 

9,7 sekund a dosáhne rychlosti 203 km/h, 

to vše při kombinované spotřebě pouze 

6,6 l/100 km. Podobně jako motor 1.8 TSI 

bude moci být i tento motor kombinován 

s novou sedmistupňovou dvouspojkovou 

převodovkou DSG.

Volkswagen Golf VI a Golf GTI

Volkswagen v Paříži představil již šestou 

generaci bestselleru Golf a současně s ní 

i legendární sportovní provedení GTI. 

U nového Golfu si nelze nevšimnout, že při 

pohledu z boku se toho ve srovnání s před-

chozí generací příliš nezměnilo – až by se 

mohlo zdát, že se jedná pouze o důkladnější 

facelift. Boční silueta je totiž zcela shodná 

jako u předchůdce. Že se jedná o zcela nový 

model, poznáte až podle modernizované 

přídi a zádi a také hodnotnějšího interiéru.

Nabídka motorů sahá prozatím od ben-

zinové „čtrnáctistovky“ až po nový 

common-rail 2.0 TDI. Pod kapotou 

nabroušeného Golfu GTI se nachází 

dobře známý dvoulitrový přeplňo-

vaný čtyřválec s označením TFSI, 

nabízející ve srovnání s předcho-

zí generací o 10 koní vyšší výkon 

– 155 kW/210 koní. Nejvyšší točivý 

moment zůstal přitom zachován 

a činí 280 Nm při 1 800 ot./min. 

Zájemci o tento vůz mají na výběr 

mezi šestistupňovým manuálem 

nebo dvouspojkovým automa-

tem, který má stejný počet pře-

vodových stupňů.

Ford Ka

Nové „Káčko“ je dalším zástupcem fordové-

ho kinetického designu. Navazuje na svého 

předchůdce, kterého se za dlouhých 12 let 

prodalo téměř milion a půl exemplářů. Při 

vývoji se Ford rozhodl spojit s expertem na 

malé automobily – italským Fiatem. Proto 

nové Ka disponuje z drtivé většiny technikou, 

kterou využívá i jeho sourozenec Fiat 500. 

Ford, který je v posledních letech znám jako 

odborník na podvozky a řízení, se nespoko-

jil s italským nastavením a vzal to do svých 

rukou. Díky tomu je řízení Ka ještě přesnější 

a ostřejší, posilovač řízení je lépe vyvážený 

a pérování je tužší než u „pětistovky“.  K dis-

pozici budou prozatím dva motory – benzi-

nový o objemu 1,2 litru a turbodiesel 1,3 l.

Ford představil ve své pařížské expozici kromě 

standardní verze Ka i další tři speciální, který-

mi chce upozornit na mnohotvárnost toho-

to hravého auta. K vidění byly verze s názvy 

Digital, Tattoo a Grand Prix, které již na první 

poslech naznačují, na jaké stylingové úpravy 

se můžete těšit.

Ferrari California

Model California je prvním modelem 

z Maranella s pevnou skládací střechou – tzv. 

cupé-cabrio. Ferrari označuje uspořádání 

své novinky jako 2+, čímž chce zdůraznit na 

svou třídu neobvykle štědrou nabídku mís-

ta. Californii pohání zbrusu nový osmiválec 

o objemu 4,3 l s výkonem 460 koní, který 

umožňuje zrychlení na stovku za necelé

 4 sekundy.

Lexus IS250C

Také Lexus přivezl do Paříže svůj první 

model cupé-cabrio – IS250C. Ten má za úkol 

znepříjemnit život prémiovým kabrioletům, 

jako je např. BMW 3 Cabrio nebo Audi A4 

Cabrio. Složení tří dílů střechy do zavaza-

dlového prostoru trvá pouhých 21 sekund, 

rychleji to nedokáže žádný jeho konkurent. 

Lexus je výjimečný především svým luxus-

ním pojetím. Pod kapotou nalezneme stejný 

motor jako u modelu IS250, z kterého kon-

strukčně vychází. Je jím vidlicový šestiválec 

s objemem 2,5 l a výkonem 208 koní, jenž 

se vyznačuje pro Lexus typicky 

tichým a kultivovaným cho-

dem.

Renault Mégane

Renault Megane třetí generace 

patřil na domácí půdě k těm 

vůbec nejdůležitějším novin-

kám. Dostat se k vystavované-

mu exempláři znamenalo vystát 

si dlouhou frontu. Po designové 

stránce už není Megane tak kon-

troverzní jako tomu bylo u před-

chozí generace, a je uzpůsoben 

spíše vkusu průměrného Evro-

pana. Jako první se k zákazníkům 

dostane pětidveřový hatchback, který bude 

následován mnoha dalšími modely včetně 

těch s prodlouženým rozvorem. Zavaza-

dlový prostor povyrostl o výrazných 75 litrů 

a nabízí nyní 405 litrů, což je jedna z nejvyš-

ších hodnot v nižší střední třídě. V interiéru 

je znát kvalitativní posun vzhůru, hlavně díky 

použití hodnotnějších materiálů. Nabídka 

benzinových motorů sahá od 1,6 o výkonu 

81 kW přes přeplňovaný motor 1,4 (96 kW) 

až po dvoulitr se 103 kW. Vrcholem bude 

přeplňovaný dvoulitr TCe o výkonu 132 kW.  

Nabídka turbodieslů je také bohatá, sahá od 

nejslabšího motoru 1,5 dCi o výkonu 63 kW 

až po 1,9 dCi se 118 kW.
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Jakou historii má váš autoservis s baza-

rem a jak dlouho trvalo, než jste se roz-

rostli do dnešních, poměrně gigantic-

kých rozměrů?

Společnost RUPEXIM byla založena v roce 

1997. V podstatě od počátku bylo jasné, že 

se budeme věnovat automobilům, přede-

vším pak jejich prodeji a servisu. Začínali 

jsme jako malí prodejci ojetých vozidel, ale 

vždycky jsme se chtěli odlišit od klasického 

prodeje ojetých vozidel a chtěli jsme, aby 

u nás zákazník našel něco jiného a neměl 

obavy z nákupu ojetého vozu v autobaza-

ru. S tímto mottem přistupujeme k prodeji 

a celkové koncepci autobazaru dodnes. 

Máme v prodeji vozidla od prvních maji-

telů, koupená v ČR, pravidelně servisovaná 

a s kompletní historií. Takovýchto vozidel 

u nás najdete více než 80 %.To je to, co náš 

autobazar dělá výjimečným a odlišným od 

ostatních. Nezařazujeme do prodeje vozidla 

bez jasného původu a ta, u kterých si nejsme 

jisti jejich stavem. 

Se servisem vozů jsme začali o něco pozdě-

ji. Nechtěli jsme zákazníkovi nabízet pouze 

prodej vozu a tím s ním ukončit spolupráci. 

Chtěli jsme mu nabídnout víc, postarat se 

o jeho automobil od samotné koupě přes 

celou dobu, co jej bude užívat, až po další 

prodej a nákup novějšího. Proto jsme se roz-

hodli vybudovat malý servis. Začátky byly 

skromné. Celý náš servis spočíval v jedné 

dílně o dvou stáních, kde jsme prováděli 

drobné opravy, běžný servis, montáž zabez-

pečení a podobně. Servis nás však bavil 

stejně jako prodej, a proto jsme postavili 

novou malou halu s dalším servisním stá-

ním a kompletním mycím místem pro tepo-

vání interiérů a renovace autolaků. Netrvalo 

dlouho a vzhledem ke snaze uspokojit stá-

le více zákazníků začala stavba další nové 

velké plně profesionálně vybavené haly se

7 servisními stáními pro osobní nebo 

nákladní automobily do podoby, jak ji 

můžete vidět dnes.

Tímto postupným rozšiřováním jsme dnes 

autoservisem o velikosti třinácti servisních 

stání, s osmi heverovými stáními včetně 

laserové geometrie, dvěma pneuservisy 

a kompletně vybaveným servisem pro ser-

vis osobních až lehkých nákladních vozidel 

včetně třech moderních diagnostik.

Co všechno je v nabídce pro vaše zákaz-

níky?

Co se týče autobazaru, nabízíme snad vše, 

co je s prodejem ojetých vozidel spojené. Od 

zajištění jakéhokoliv fi nancování dle možnos-

tí zákazníka až po pojištění, převedení vozu, 

VIN fota, montáže zabezpečení apod.

V rámci autoservisu jsme schopni nabídnout 

opravdu širokou škálu služeb. V první řadě se 

jakýkoliv zákazník dovolá 24 hodin denně 

na naši asistenční linku. Disponujeme plně 

vybaveným vozidlem pro zásah přímo na 

místě poruchy či třemi odtahovými speciály 

včetně velkého MANa s hydraulickou rukou. 

V samotném servisu máme vybavení pro 

jakékoliv opravy, od běžných servisních 

úkonů přes moderní diagnostické přístro-

je, generální opravy motorů a převodovek, 

laserovou geometrii, test brzd a tlumičů, dva 

pneuservisy, uskladnění pneumatik, mon-

táž zabezpečení v podobě mechanických 

zámků řazení či alarmů, které umí startovat 

vozidlo i na dálku, opravy a plnění klimati-

zací, autoskloservis, unikátní opravy skel až 

po opravy vozidel po dopravních nehodách 

v kooperaci s pojišťovnou.

V souvislosti s autobazarem provádíme 

kompletní renovace autolaků, tepování 

interiérů i běžné mytí vozidel v rámci servis-

ních úkonů zdarma. Snažíme se, aby v naší 

nabídce nechybělo nic, co by mohl zákazník 

požadovat.

Všechny naše služby konkrétně a podrob-

něji popisujeme  v naší webové prezentaci 

www.rupexim.cz.

Co je pro vás zajímavé na společnosti 

Inter Cars?

Pro nás je to jednoduché. Vzhledem k tomu, 

že se zabýváme opravami vozidel všech 

značek, a není tak možné držet byť jen ty 

nejběžnější náhradní díly skladem, je pro 

nás zajímavá poloha pobočky Inter Cars na 

ulici Vídeňská, protože s námi téměř sou-

sedí. Nebylo by však toto sousedství výho-

dou, kdyby Inter Cars neměl tak široký výběr 

dílů na všechny možné značky a především 

neměl tak širokou škálu dílů skladem přímo 

v této pobočce. Když náhodou narazíme na 

díl, který není aktuálně na této pobočce skla-

dem, máme  možnost si ho objednat až do 

18 hod. s tím, že bude dodán ihned druhý 

den ráno.  

Co preferujete při výběru dodavatele?

Jak jsem již naznačil výše, nejdůležitější je 

pro nás dostupnost, rychlost zásobování, 

velký výběr zboží skladem přímo na poboč-

ce daného dodavatele a v případě, že je 

potřebný díl na centrálním skladě, možnost 

objednat jej do pozdních večerních hodin 

s tím, že bude dodán ihned druhý den ráno. 

Inter Cars je tak pro nás v podstatě naším 

velkým, velmi dobře zásobeným skladem 

autodílů přes ulici.

Účastníte se i nějakého motoristického 

sportu?

Ano. Auta nás baví, jsou pro nás koníčkem, 

zábavou a konečně i adrenalinem. Sami si 

připravujeme závodní speciál Peugeot 306 

s motorem 2.0i S 16V, který nyní, po mno-

ha úpravách, disponuje výkonem cca 180 

koní, se kterým se účastníme pravidelně 

všech vytrvalostních závodů pořádaných 

jak na okruhu v Brně, tak v Mostě. V součas-

né době na našich internetových stránkách 

připravujeme samostatnou sekci RUPEXIM 

motorsport, kde chceme o našich závodních 

aktivitách více informovat. Jako hobby se ješ-

tě účastníme amatérských off road rallye se 

speciálem Mercedes Benz G 290 CDI, který 

je také plně upraven pro provoz na ostrých 

off road tratích.

Jaký je Váš pohled do budoucna?

Do budoucna se díváme vždy daleko. Prá-

vě jsme dokončili rozšíření plochy našeho 

autobazaru včetně terénních úprav, protože 

sortiment vozidel, které v našem autobazaru 

naleznete, si zaslouží důstojné a komfortní 

pěkně vyhlížející prodejní místo.  

Naším dalším velkým plánem, jehož realizaci 

chceme zahájit co nejdříve, je rozšíření, respek-

tive výstavba nového přijímacího centra pro 

zákazníky našeho autoservisu. Zákazníci by se 

v tomto centru měli cítit příjemně a mělo by 

jim nabídnout veškerý komfort, od občerstve-

ní přes televizní zábavu až po možnost využití 

času při čekání na opravené vozidlo prací či 

zábavou s využitím našeho bezplatného rych-

lého WiFi připojení k internetu.

Plány máme veliké, představu velkolepou, 

věříme, že se nám vše podaří co nejdříve 

zrealizovat a viditelně tak povýšíme úroveň 

vztahu zákazníků s naším autoservisem.

Děkujeme vám za rozhovor.
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V tomto čísle IC Journal-u nahliadne-

me do „kuchyne“ jedného z najdlhšie 

pôsobiacich autoservisov a zároveň 

Bosch Car Servisu v Trebišovskom okre-

se a to autoservisu Viliam Horos-DM. 

Poprosili sme o rozhovor majiteľa fi rmy 

pána Viliama Horosa.

Aké služby ponúkate svojim zákazníkom?

Pre našich zákazníkov ponúkame okrem 

karosárskych a lakýrnických prác všetky dru-

hy opráv, to znamená všetky druhy mecha-

nických opráv, autodiagnostiku, elektroservis, 

geometriu náprav, plnenie autoklimatizácií 

a v poslednej dobe pribudla do portfólia 

našich služieb aj výmena autoskiel. Máme 5 

zdvihákov, autodiagnostiku Bosch, čističku a 

tester benzínových vstrekovačov, geometriu, 

plničku klimatizácií, analyzátor výfukových 

plynov a niekoľko párov šikovných rúk.

Kedy ste sa rozhodli pre otvorenie auto-

servisu?

V roku 1995 som začal podnikať v tejto 

oblasti a v týchto priestoroch sme od roku 

1997. Odvtedy sme urobili 2 rekonštrukcie 

servisu, aby sme kapacitu servisu prispôso-

bili požiadavkám trhu.

Vo Vašej fi rme je „cítiť“ rodinnú atmosféru?

Áno, vo fi rme okrem mojej maličkosti pra-

cuje aj manželka, 2 synovia a dve nevesty, 

no túto nepísanú tradíciu som porušil pred 

dvoma rokmi a v súčasnosti zamestnávam aj 

2 mechanikov a 1 autoelektrikára.

Ako začala Vaša spolupráca s fi rmou Inter 

Cars?

V minulosti som intenzívne spolupracoval 

s fi rmou Vektor, ktorej majiteľ Ing. Žilka sa 

neskôr stal majiteľom franchise Inter Cars 

v Košiciach a tým pádom naša spolupráca 

pokračovala aj naďalej, avšak musím podo-

tknúť, že od otvorenia pobočky Inter Cars v 

Košiciach sa stala omnoho intenzívnejšiou 

ako v minulosti.

Prečo je práve Inter Cars Vašim dodáva-

teľom náhradných dielov?

V dnešnej uponáhľanej dobe je hlavným kri-

tériom rýchlosť dodania náhradných dielov 

a čo najlepšie skladové zásoby. Ďalej je veľmi 

dôležitý kvalitný katalóg s možnosťou inter-

netového objednávania, s najširšou ponu-

kou náhradných dielov, príslušenstva a aj 

vybavenia autoservisu. Kvalita, odbornosť a 

príjemné vystupovanie personálu nám zaru-

čuje promptné riešenie našich požiadaviek. 

Nespornou výhodou je aj najširšia ponuka 

dielov na japonské a kórejské automobily na 

našom trhu.

Aké iné benefi ty Vám prináša spolupráca 

so spoločnosťou Inter Cars?

Ako člen siete Bosch Car Servis preferujem 

odber produktov Bosch, ktoré mi fi rma 

Inter Cars dokáže rýchlo zabezpečiť. Vítam 

možnosť prefi nancovania fi nančne náklad-

ného servisného zariadenia spoločnosťou 

Inter Cars, ktorú som už sám využil. Medzi 

najdôležitejšiu konkurenčnú výhodu radím 

kvalifi kované poradenstvo, ktoré je mož-

né dosiahnuť len neustálym zvyšovaním 

odbornosti zamestnancov a pracovníkov a 

preto pravidelne využívam možnosti odbor-

ných školení organizovaných spoločnosťou 

Inter Cars.

Aké sú Vaše ďalšie plány v podnikaní?

Keďže technický pokrok ide nezadržatelne 

vpred a v autách je čoraz viac elektroniky, 

chcem rozšíriť servis o ďalšiu dielňu, ktorá 

bude určená výhradne na autodiagnostiku 

a elektroopravy a pre zákazníkov ponuku 

našich služieb zatraktívniť o brzdovú stolicu.

Ďakujeme pekne za rozhovor a do 

budúcnosti prajeme všetko dobré.
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Jak mohu začít jednoduše
víc vydělávat?

Začnu používat k vyhledávání zboží IC_Katalog
Uspokojím tak zákazníky všech cenových kategorií a nenechám žádného zákazníka odejít bez zakáz-
ky, tím zvýším své tržby. Hledáním v jednom katalogu ušetřím čas a tedy i peníze.

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.

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.

Díly různých značek, které nakupuji od více dodavatelů, začnu naku-
povat v Inter Cars
Většinu značek známých na trhu najdu v nabídce Inter Cars. 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 realizovat větší obrat, než jsem dosud realizoval 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.

A tak se stanu členem VIP Clubu Inter Cars:
Tím získám možnost zúčastnit se:

o Zájezdu do exotického Vietnamu

o Zájezdu do Egypta s plavbou po Nilu

o Lyžování v Alpách

o Překvapení

�

�
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�

�

�

Oleje Castrol sú určené pre všetkých viac 

či menej náročných motoristov a ich dvoj-

stopových „miláčikov“. Zaraďujú sa medzi 

prémiové značky ponúkané nielen na slo-

venskom trhu.  

Pri výbere motorového oleja sa najčastej-

šie rozhodujeme na základe kvality a ceny. 

Produkty od fi rmy Castrol svoju prijateľnou 

cenou a veľmi vysokou kvalitou plnia požia-

davky i tých najnáročnejších užívateľov. Či 

už cestujete na veľkú vzdialenosť alebo len 

za roh ulice – vždy potrebujete mať istotu, 

že váš automobil bude pripravený svoju 

úlohu spoľahlivo splniť a k tomuto vám 

dopomôže špičkový olej od fi rmy Castrol.

Veľa testov dokázalo, že oleje Castrol 

Magnatec v porovnaní s olejmi podobnej 

kvality poskytujú vďaka prítomnosti inte-

ligentných molekúl viac ako dvojnásobnú 

ochranu motora ihneď po otočení kľúčika 

v zapaľovaní.

Bez ohľadu na to, aké vozidlo vlastníte ale-

bo v akých podmienkach jazdíte, si vyber-

te olej Castrol Magnatec. Doprajte vášmu 

motoru ochranu proti opotrebovaniu zaru-

čenú inteligentnými molekulami - ony sami 

vedia, na ktoré miesta sa zamerať, aby boli 

dosiahnuté tie najlepšie výsledky.

Výhody oleja Castrol Magnatec:
-   obsahuje inteligentné molekuly, ktoré 

vášmu vozidlu zaistia vyššiu ochranu 

pred opotrebovaním, vysokú oxidačnú 

stabilitu a tým aj dlhšiu životnosť motora

-   inteligentné molekuly vždy pôsobia na 

najviac zaťažené časti motora

-   znižujú trenie, čo sa prejaví na nižšej spo-

trebe paliva

-   zaisťujú vynikajúci výkon za extrémnych 

podmienok studených štartov u všet-

kých typov motorov

-  majú veľmi dobré čistiace účinky

Castrol Magnatec 5W-30 A1
ACEA A1/B1, API/ ILSAC SL, GF-3, Ford WSS-M2C913-A WSS-M2C913-B

-   olej kombinujúci inteligentné molekuly so syntetickou technológiou zaisťuje silnejší fi lm ochran-

nej vrstvy, vhodný pre používanie v moderných úsporných zážihových a vznetových motoroch 

Ford vrátane motorov s medzi - chladením a preplňovaných motorov.

Castrol Magnatec 5W-40 C3
ACEA A3/B3/B4, C3, API/ ILSAC SM/CF, VW 502 00, 505 00, MB 229.31

-   syntetický olej kombinuje inteligentné molekuly so syntetickou technológiou, zaisťuje silný fi lm 

ochrannej vrstvy, je vhodný na použitie v benzínových motoroch vrátane motorov preplňova-

ných, s medzichladením, priamym vstrekovaním a  common rail, vznetových motorov, vrátane 

fi ltrov pevných častíc, poskytuje omnoho viac ochrany v dobe kritickej fázy štartu a rozjazdu a 

zaisťuje vynikajúci výkon za extrémnych podmienok studených štartov.

Castrol Magnatec Diesel 5W-40 B4
ACEA A3/B3/B4, C3, API/ ILSAC CF, VW 505 00, MB 229.31

-   tento olej kombinuje inteligentné molekuly zaisťujúce silnejšiu ochrannú vrstvu so syntaktickou 

technológiou, je určený pre vznetové a preplňované motory, s medzichladením, priamym vstre-

kovaním a common rail.

Castrol Magnatec 10W-40 A3/B3
ACEA A3/B3, API/ ILSAC SL/CF, VW 505 00, MB 229.1

-   inteligentné molekuly so syntaktickou technológiou zaisťujú pevnejší mazací fi lm, udržujú 

motor na špičkovej úrovni dlhšiu dobu, poskytujú viac ochrany ako iné oleje v dobe kritickej 

fázy štartu a rozjazdu i všetkých jazdných vlastností.

Castrol Magnatec Diesel 10W-40 B3
ACEA A3/B3, API/ ILSAC CF, VW 505 00, MB 229.1

-   olej kombinujúci inteligentné molekuly so syntetickou technológiou, je určený pre vznetové i 

preplňované motory, s medzichladením, priamym vstrekovaním a common rail.

Castrol Magnatec 15W-40 A3/B3
ACEA A3/B3, API/ ILSAC SL/CF, VW 505 00, MB 229.1

-   inteligentné molekuly zaisťujúce silnejší fi lm ochrannej vrstvy, sa usádzajú na kovových povr-

choch a vytvárajú tak vyššiu odolnosť súčiastok motora voči opotrebovaniu čím chránia motor 

za všetkých jazdných podmienok.

Oleje Castrol Magnatec - MAGNETICKY PRÍŤAŽLIVÉ

Objednávacie číslo Špecifi kácia  Balenie Objednací 
kód

Cena 
(EUR)

Cena 
(SK)

Castrol Magnatec 

5W-30 A1

ACEA A1/B1, API/ ILSAC SL, GF-3, Ford 

WSS-M2C913-A WSS-M2C913-B
1L 192380045 18,95 571

Castrol Magnatec 

5W-40 C3

ACEA A3/B3/B4, C3, API/ ILSAC SM/CF, 

VW 502 00, 505 00, MB 229.31
1L 192400256 16,07 484

Castrol Magnatec 

Diesel 5W-40 B4

ACEA A3/B3/B4, C3, API/ ILSAC CF, VW 

505 00, MB 229.31
1L 192530256 16,50 497

Castrol Magnatec 

10W-40 A3/B3

ACEA A3/B3, API/ ILSAC SL/CF,    VW 

505 00, MB 229.1
1L 192360256 12,91 389

Castrol Magnatec 

Diesel 10W-40 B3

ACEA A3/B3, API/ ILSAC CF,         VW 

505 00, MB 229.1
1L 192540256 13,05 393

Castrol Magnatec 

15W-40 A3/B3

ACEA A3/B3, API/ ILSAC SL/CF,    VW 

505 00, MB 229.1
1L 192370256 8,66 261

Uvedené ceny sú maloobchodné v EUR a SK s DPH. Zmena cien vyhradená. Konverzný kurz: 1€ = 30,1260 SK

január
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www.febi.com

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 nevz�ahuje na zákazníkov, ktorí majú dohodnuté so spoločnos�ou Inter Cars špeciálne 
nákupné podmienky. Do akcie “i-BONUS” nie je zahrnutý obrat zo sortimentu pneumatík.

Bratislava, Rožňavská 1 (areál R1 centrum), Tel.: 02 44 630 555, Fax: 02 44 630 777, bratislava@intercars.sk 
Banská Bystrica, Partizánska cesta 89, Tel.: 048 47 008 88, Fax: 048 47 008 89, banska.bystrica@intercars.sk
Košice, Lubina 1 (Sídlisko Nad Jazerom), Tel.: 055 72 777 11-15, Fax: 055 72 777 10, kosice@intercars.sk
Nitra, Vašinová 70, Tel.: 037 64 100 44, Fax: 037 64 100 45, nitra@intercars.sk
Poprad, Partizánska ulica 86/A, Tel.: 052 78 803 51-3, Fax: 052 78 803 50, poprad@intercars.sk
Prešov, Kúpe�ná ul. 8, Tel.: 051 74 850 11-13, Fax: 051 74 850 10, presov@intercars.sk
Trnava, Bratislavská 46, Tel.:033 55 335 22, Fax:033 55 332 72, trnava@intercars.sk
Žilina, Saleziánska 2, Tel.: 041 76 333 77, Fax: 041 76 333 78, zilina@intercars.sk



Co
 je

 n
ov

éh
o 

ve
 s

vě
tě

 a
ut

?
C

o
 je

 n
o

vé
h

o
 v

e 
sv

ět
ě 

au
t?

srpen
2008

leden
2009JC Auto

26

Máme podklady

srpen
2008

leden
2009JC Auto

26

Nejširší nabídka dílů pro japonská a korejská vozidla

•  více než 68 000 položek mechanických dílů, motorových částí i origi-

nálních 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 nabízené i v dealerské síti

• originální díly za mnohem nižší cenu

Vlastní brandy za ještě příznivější ceny

•  levnější alternativy k nabízeným originálním dílům ve srovnatelné 

kvalitě vyráběné přímo pro nás v Koreji, Číně a Tchaj-wanu

• 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)

Vlastní laboratoř na testování náhradních dílů

•  certifi kovaná laboratoř pro vstupní kontroly veškerého nově zavá-

děného sortimentu

•  na trh se zavádí vždy jen prověřené kvalitní zboží

Dostupnost

•  veškerý běžný sortiment je ihned k dispozici na pobočkách Inter 

Cars

•  málo frekventovaný sortiment je dostupný z centrálního skladu do 

druhého dne

Sortiment pro
asijské automobily

  Tlumiče a jejich uložení

KAYABA

Japonsko

PARAUT

Japonsko

TOKICO

Japonsko

MAGNUM TECHNOLOGY

Japonsko

UNION

Japonsko

MICRO

Japonsko

JC PREMIUM

  Asie, EU

KASHIYAMA

Japonsko

WOKING

  Španělsko

NISHIMBO

Japonsko

AKEBONO

Japonsko

JC PREMIUM

  Asie, EU

MOUNTAIN

Japonsko

UBD

  Švédsko

HI-LEX

Japonsko

FRENKIT

Španělsko

PARAUT

Japonsko

GMB

Japonsko

VERNET

Francie

HKT

Japonsko

MITSUBOSHI

Japonsko

GMB

Japonsko

NTN

Japonsko

  DAYCO

Japonsko

BANDO

Japonsko

REV

Japonsko

SUN

Japonsko

KOYO

Japonsko

TSUBAKI

Japonsko

JC PREMIUM

Asie, EU

EXEDY

Japonsko

AISIN

Japonsko

ASCO

Japonsko

KOYO

Japonsko

FRENKIT

Španělsko

GLO

Itálie

NKN

Japonsko

PASCAL

Asie, EU

MARUICHI

Japonsko

GMB

Japonsko

  Sady ložisek do kol

KOYO

Japonsko

KANACO

Japonsko

CTR

Japonsko

YAMATO

Asie

555

Japonsko

QSTEN

Japonsko

CTR

Japonsko

555

Japonsko

QSTEN

Japonsko

NAKAMOTO

Japonsko

YAMATO

Asie

YEC

Japonsko

SANKEI

Japonsko

TRANSPO

USA

PHOENIX

Japonsko

KOITO

Japonsko

DENSO

Japonsko

NGK

Japonsko

SEIWA

Japonsko

HKT

Japonsko

WALKER

USA

AJUSA

Španělsko

ELWIS

Dánsko

STONE

Japonsko

ACL

Austrálie

HASTINGS

USA

NDC

Japonsko

TAIHO

Japonsko

Filtry

Brzdy

Quick Brake

Dánsko

Vodní pumpy, 
termostaty, chladiče

Řemeny, řetězy,  
kladky, napínáky

DAIKIN

Japonsko

Spojky

Homokinetické klouby,
manžety, kříže do poloos

Kulové čepy, spojovací
tyče řízení, silentbloky

  Čepy do ramen, ramena, 
  tyče stabilizátorů

  Rozdělovače, čidla, spínače, 
alternátory, startéry, žárovky

MOBILETRON

Tchai-wan

Svíčky, lambda sondy, 
zapalovací moduly

  Těsnění hlavy, sání, 
  výfuku, olejové vany

  Vstřikovací trysky, palivová 
čerpadla, písty, pánve, ventily

COFLE

Itálie

LPR

Itálie

JC PREMIUM

Asie, EU

AJUSA

Španělsko

DOKURO

Japonsko

NKK

Japonsko

SUPLEX

Německo

OBK

Japonsko

ROC

Švédsko

TOPTUL

Tchaj-wan

PROFITOOL

Asie

Pružiny zavěšení

  Nářadí, dílenské vybavení

MAGNUM TECHNOLOGY

Japonsko

Výrobca KYB už patrí v sortimente spoločnosti Inter Cars k stáliciam. Jeden z najväčších výrobcov tlmičov na trhu si získava svojich 

zákazníkov špičkovou kvalitou, precíznym spracovaním, neustálou inováciou a v neposlednom rade aj priaznivou cenou, ktorá vo 

svojej triede patrí často k najlepším.

Široký sortiment pokrýva všetky európske a ázijské vozy s certifi káciou ISO9001. Výrobné závody KYB sa nachádzajú po celom svete 

a najnovšie od minulého roku funguje taktiež závod v Českej republike pri Kolíne. Tu KYB vyrába tlmiče pre koncern TPCA (Toyota, 

Peugeot, Citroën), ktorý v Českej republike ročne vyrába približne 350 000 automobilov. Do výrobného programu KYB patria mimo 

automobilový priemysel aj komponenty pre letecký priemysel (tlmiče a hydraulické systémy lietadiel Boeing), námornú dopravu (hyd-

raulické stabilizátory), rýchlovlaky (odpruženie), výškové budovy (pružné konštrukcie), atď.

Čo sa týka odpruženia, nie je KYB iba dodávateľom high-tech tlmičov do prvovýroby. Predovšetkým sa podieľa na vývoji integrovaných 

systémov pruženia a rôznych elektronických modulov, ktoré vyvíjajú na priania konkrétnych automobiliek.

Určite ste v minulom čísle časopisu IC Journal zaznamenali špeciálnu cenovú ponuku KYB na vybraný sortiment tlmičov. Vzhľadom k 

veľkému úspechu zmienenej akcie sa nám podarilo s výrobcom dohodnúť jej predĺženie. Veríme, že nasledujúca ponuka bude taktiež 

dodatočným darčekom pod vianočný stromček.

január
2009 Predajný tip
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Obj.číslo Aplikácia
STARÁ CENA NOVÁ CENA

SK EUR SK EUR

KYB441105
CITROEN Berlingo/PEUGEOT 

Partner - R
2 104 69,84 1 999 66,36

KYB633838
CITROEN Berlingo/PEUGEOT 

Partner F (R)
2 249 74,66 2 022 67,11

KYB441065 CITROEN Saxo - R 1 800 59,76 1 702 56,49

KYB334631 FIAT Doblo - F 2 940 97,61 2 498 82,91

KYB345031 FIAT Doblo - R 3 118 103,49 2 022 67,11

KYB343290 FORD FOCUS - R 2 544 84,45 1 892 62,81

KYB553217 FORD MONDEO - R 3 500 116,17 2 926 97,13

KYB335804 FORD Transit - F 3 377 112,10 3 249 107,84

KYB334620 MB Vito - F 3 752 124,55 3 534 117,32

KYB343305 MB Vito - R 3 669 121,78 2 974 98,71

KYB343306 OPEL Astra G - R 1 748 58,03 1 537 51,03

KYB333831 OPEL Corsa B - F 2 362 78,41 2 260 75,01

KYB335803 OPEL Vivaro,R Trafi c II -F 4 222 140,15 3 159 104,87

KYB344803 OPEL Vivaro,R Trafi c II -R 2 814 93,42 2 642 87,69

KYB333730 PEUGEOT 206-F 2 499 82,95 2 350 78,01

KYB333729 PEUGEOT 206-F 2 499 82,95 2 350 78,01

KYB341249 PEUGEOT 206-R 2 564 85,12 1 773 58,86

KYB333738 PEUGEOT 307-F 2 481 82,36 2 368 78,61

KYB333739 PEUGEOT 307-F 2 481 82,36 2 368 78,61

KYB344408 PEUGEOT 307-R 2 393 79,44 2 249 74,66

KYB345021
PEUGEOT Boxer/CITROENJ-

umper/FI Ducato- R
2 648 87,89 2 487 82,56

KYB345041
PEUGEOT Boxer/CITROENJ-

umper/FI Ducato- R
3 132 103,97 2 697 89,51

KYB551805 RENAULT Laguna-R 2 566 85,16 2 498 82,91

KYB333713 SKODA Octavia 2 251 74,74 2 118 70,31

KYB334812 SKODA Octavia 2 276 75,56 2 141 71,06

*ceny sú maloobchodné s DPH  
** konverzný kurz 1€ = 30,1260 SK  
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Nakúpte výfuky
za 400 Euro (12 050,40 Sk)
a získajte zadarmo 
3 termovesty Bosal!

Január         
01. 01. - 31. 01. 2009

Podmienkou získania uvedeného darčeka je zakúpenie sortimentu uvedených značiek minimálne v danej hodnote bez DPH a v uvedenom termíne. Každý zákazník má pri splnení podmienok akcie nárok iba 
na jeden bonus, ktorý mu bude odovzdaný po ukončení a vyhodnotení akcie. Právo na zmeny je vyhradené. Akcia sa nevz�ahuje na zákazníkov, ktorí majú na tieto produkty uzavreté špeciálne podmienky. Viac 
informácií o tejto akcii obdržíte na ktorejko�vek pobočke Inter Cars.

Február        
01. 02. - 28. 02. 2009

Marec
01. 03. - 31. 03. 2009

Valvoline, Knecht, 
Union, Japan, 

JC Premium,
Micro

Nakúpte žiarovky, 
strešné nosiče a boxy
za 400 Euro (12 050,40 Sk)
a získajte zadarmo dia�ničnú 
známku pre vozidlá do 3,5 t!

Konverzný kurz: 1€ = 30,1260 SK

Nakúpte oleje a filtre 
za 400 Euro (12 050,40 Sk)
a získajte zadarmo 
darčekové poukážky v 
hodnote 40 Euro (1 205,04 Sk)  
na nákup v obchodoch Tesco, 
Hypernova a Albert!
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Autožárovky
prvotřídní kvality
OSRAM – dodavatel autožárovek předním světovým výrobcům automobilů

www.osram.cz

Autoz a rovky_A4.indd 1 4.12.2008 12:06:00
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Drazí přátelé, kamarádi,
zdá se mi, že nedávno jsem vám popisovala, co všechno se dělo u nás o letních prázdninách, a už nastala doba, kdy 

naše děti píší dopisy Ježíškovi.
Celé období nám uběhlo velmi rychle nejspíš proto, že se u nás stále něco děje.

Září probíhalo v duchu nekonečných nákupů školních pomůcek. Potom se děti musely zaměřit na opakování a pro-

cvičování učiva, protože se ukázalo, že prázdniny hodně vědomostí z minulého školního roku vymetly z hlaviček. 

Těžký školní start měl i náš prvňáček Dominik, který si nemohl zvyknout na nový režim. Jelikož je to velký nepo-

seda a svéhlavička, měla i jeho paní učitelka poněkud ztížené pracovní podmínky. V průběhu dalších měsíců se 

naštěstí situace zklidnila. 
Během podzimu jsme se hojně zúčastňovali sportovních a kulturních akcí. Za všechny bych jenom zmínila pla-

vecké závody, které byly uspořádány pro děti z dětských domovů v Brně. Naší patronkou měla být česká Miss 

Eliška Bučková, která žije také u nás ve Strážnici, ale ochořela, tak jsme dostali náhradního patrona. Vůbec 

jsme nelitovali, protože se jím stali zástupci Městské policie Brno. Byli báječní a naše děti se s nimi velmi rychle 

skamarádily. Odjížděly s mnoha medailemi a skvělým 4. místem. Našimi patrony jsme byli pozváni na návštěvu 

Městské policie v Brně. Hostitelé se nám věnovali celý den a seznámili nás s několika svými pracovišti. Nejdříve 

jsme si prohlédli operační centrum, potom psí útulek, viděli jsme práci se speciálně vycvičenými psy a vyzkoušeli 

si drahou výstroj policistů z jednotky operativního zásahu. Děti si den nádherně užily a na oplátku strážníky 

z Brna pozvaly na návštěvu k nám.
Další velkou akcí byla Dětská rallye, kterou pro děti nachystali brněnští záchranáři, policisté a hasiči. Byla to 

velmi akční soutěž, kdy tříčlenná dětská posádka (od nás Tomášek, Dominik a Jeník) vyfasovala závodní auto 

s řidičem a podle mapy se musela přesouvat po Brně na jednotlivá stanoviště. Čekal je zásah při první pomoci. 

Naše děti byly ve výhodě, protože si vylosovaly ošetření popáleniny. Tomáš měl ještě v živé paměti, jak se mu 

podařilo upadnout do táboráku, tak udivil zdravotníky perfektními znalostmi. U hasičů také vše výborně ovládal, 

protože má praxi z hasičského kroužku. Mimo jiné děti čekalo lanové centrum, tam zase zazářil malý Dominik. 

Vyběhl do závratných výšek rychlostí Spidermana. Všechna stanoviště zaštiťoval Jeník svými encyklopedickými 

vědomostmi, takže byl úspěch zaručen. Po Brně je vozil vicemistr světa závodních vozů nevím jaké kubatury, ale 

to je jedno. Nejspíš to bylo hodně rychlé, protože se několikrát muselo zastavovat, aby si hoši venku odložili něco 

ze svých žaludků. Tyto nečekané přestávky stály náš tým první místo, ale i tak vládla velká spokojenost.

V průběhu celého podzimu se naskládala další hromádka akcí, kterých jsme se zúčastnili. Za zmínku jistě stojí 

benefi ční koncert Nadačního fondu manželů Jakubiskových „Plaváček“. S několika dětmi jsme vyrazili do Prahy, 

kde v rámci slavnostního večera vystupovali mladí lidé z dětských domovů, jejichž umělecké vzdělání fi nancoval 

zmíněný fond. Vystoupila také řada známých umělců. Stačili jsme se také projít předvánoční Prahou a setkat se 

se svou kamarádkou Simonkou z fi rmy Inter Cars a domluvit s ní mimo jiné také návštěvu u nás, ve Strážnici.

Všichni jsme se už na společné setkání velmi těšili a dočkali jsme se 6. prosince. Bylo vidět, že přijeli staří známí. 

Vše probíhalo bez ofi cialit a velmi pohodově. Naši přátelé byli posazeni k sobotnímu obědu, který s potěšením 

vařili naši malí kuchtíci spolu s tetami. Myslím, že všichni dosud vzpomínají na hrachovou kaši, kterou byli uctěni. 

Naštěstí děvčata napekla také nějaké to sladké překvapení a během odpoledne byly podávány lahůdky typu: 

chlebíčky se salámem. Hosté si naše pestré menu pochvalovali. Mnozí pánové se nechali slyšet, že pomalu už 

nevědí, jak chutná teplé jídlo, a naše božská mana jim připomněla také mládí strávené ve školních jídelnách. Potom 

následovalo předání dárků, které dětem poslal pražský Mikuláš, a děti na oplátku předvedly neformální vánoční 

program, jehož motto znělo: Předvedu, co umím, případně i to, co neumím, a nechám se dlouho přemlouvat. Všichni 

jsme se báječně bavili, hlavně u scének, jež předváděli Pat a Mat. 

Také jsme naše kamarády provedli základní školou, kam chodí většina našich dětí za vzděláním. Celá budova byla 

otevřena v rámci oslav 100.výročí založení a byly v ní umístěny zajímavé expozice. Potom už nás čekala večeře 

a loučení, protože naši kamarádi měli před sebou dlouhou cestu domů. Už se těšíme na další setkání!

Za několik dní přišel ještě další dárek v podobě dvou praček, které nám prostřednictvím Inter Cars věnovala 

fi rma Electro World. To jsme ale museli být moc hodní, když nás ten pražský Mikuláš má tak rád! Moc děkujeme 

a zdravíme všechny dobré lidi z Inter Cars i jejich obchodní partnery.

Krásné vánoční svátky, v novém roce pevné zdraví, osobní i pracovní úspěchy přejí děti a zaměstnanci z Dětského 

domova ve Strážnici.
 

Olga Lysá



Sachs, Boge, Lemförder a ZF Parts – čtyři znač-

ky začleněné do koncernu ZF, čtyři významní 

dodavatelé autodílů nejen do atermarketu, 

ale především do prvovýbavy. Důkazem 

toho, že je o jejich kvalitní výrobky zájem,  je 

fakt, že přibližně 80 procent jejich veškeré 

produkce putuje do prvovýbavy.  Značnému 

zájmu výrobců osobních  automobilů se těší 

například dvouhmotové setrvačníky značky 

Sachs. Těch se za posledních 8 let vyrobilo už 

více než 10 milionů kusů, z toho jen v posled-

ním roce 2,5 milionu. Mnozí řidiči ani nevědí, 

že ve svém autě dvouhmotové setrvačníky 

vůbec mají, ale nebýt jich, sami by to poznali 

nejen na jízdním komfortu, ale především na 

jízdních vlastnostech vozidla. 

Jakmile začal narůstat počet vznětových 

motorů, vyvstala potřeba větší produkce 

dvouhmotových setrvačníků. Firma ZF na 

potřeby trhu pružně zareagovala, a tak se 

zároveň stala jedním z předních dodavatelů 

těchto dílů na trh. Především pak do prvový-

bavy. Nezbytný vývoj, vysoká kvalita a dlou-

há životnost těchto výrobků šly ruku v ruce. 

Dvouhmotový setrvačník značky Sachs 

s extrémně vysokou životností v současnosti 

najdeme ve více než 60 modelech vozidel na 

celém světě.

Dvouhmotový setrvačník funguje jako nor-

mální setrvačník. Zajišťuje, aby motor běžel 

pravidelně – roztočen svojí kinetickou ener-

gií umožní bez zakolísání otáček překonat 

kompresní zdvihy motoru. A čím méně má 

motor válců, tím větší setrvačník potřebuje. 

Od normálního se však liší tím, že jeho hlavní 

těžká část je rozdělena na dva díly, primární 

a sekundární, které jsou vzájemně pružně 

spojeny pomocí integrovaného tlumiče. 

Tento tlumič torzních kmitů  je tvořen sadou 

pružin a kluzných dílů, které jsou umístě-

ny mezi sekundární a primární hmotou. 

Jeho hlavním úkolem je absorbovat vibra-

ce a zajišťovat, aby motor běžel pravidelně. 

Redukce rotačních kmitů snižuje nejen hluč-

nost motoru, ale šetří také celý hnací trakt 

a přispívá ke zvýšení jeho životnosti. Umož-

ňuje i jízdu s vyšším komfortem, nízkým hlu-

kem a vibracemi a snižuje emise škodlivých 

látek i spotřebu paliva. 

Nejsou to ovšem jen setrvačníky, které nesou 

značku Sachs. Toto výrobní označení najde-

me také na tlumičích pérování, u pružin, 

spojek či viskózních spojek ventilátorů chla-

dicí soustavy. Značka Sachs patří do rodiny 

obchodní společnosti ZF Trading GmbH 

koncernu ZF. Kromě toho zastupuje ZF Tra-

ding na českém trhu s automobilovými 

komponenty také značky Boge, Lemförder 

a ZF Parts. Každoročně tyto značky nabízejí 

spoustu novinek, a to až v řádech tisíců. „ZF 

Trading GmbH rozšiřuje svůj program pro-

duktů každoročně v průměru o šest procent. 

V současnosti má tedy k dispozici přibližně 

32 000 výrobků již zmiňovaných značek,“ 

upřesňuje šéf českého zastoupe-

ní ZF Trading GmbH Jiří Kropá-

ček. Proto jsou stále žádány nejen 

u výrobců automobilů v oblasti 

prvovýbavy, ale bez nadsázky lze 

také říci, že ZF Trading patří se 

svým portfóliem ke špičkovým spo-

lečnostem v mezinárodním nezá-

vislém aftermarketu. Díly z jejich 

obsáhlé nabídky se používají nejen 

u osobních a dodávkových vozidel,  

ale i u nákladních,  traktorů, staveb-

ních a speciálních strojů.  

Není bez zajímavosti, že v osobním vozidle 

může být až  70 různých produktů ZF Lemför-

der (klouby kol, spojovací tyče řízení, příčná 

ramena, výkyvné vzpěry a díly uložení). Tyto 

komponenty mají rozhodující vliv nejen 

na spolehlivost a jízdní komfort, ale důleži-

tou roli hrají i z hlediska bezpečnosti jízdy. 

V nabídce ZF Boge najdeme celou škálu 

pryžokovových  dílů, automatické tlumiče 

pérování či kompletní sady uložení pružino-

vých jednotek. Pod značkou ZF Parts se zase 

dodávají vysoce kvalitní převodky řízení 

a čerpadla posilovače řízení pro osobní a leh-

ká užitková vozidla. 

Vedle kvality výrobků hraje u ZF Trading tra-

dičně důležitou roli také kvalita servisu. Proto 

také existují servisní koncepce pro všechny 

značky koncernu ZF. „Vysoce hodnotná tech-

nika na nejvyšší úrovni kvality sama v sou-

časné konkurenci již nestačí. Vždy musí být 

provázena dobrými servisními opatřeními,“ 

doplnil Jiří Kropáček s tím, že toto pro ZF Tra-

ding GmbH zajišťuje vlastní obchodní a tech-

nické centrum.

Čtyřčlenná rodina
ZF Trading nabízí jen kvalitu

Otázka znie: Dá sa v rakete, ktorá 
strieľa z nuly na sto pod 4s a na dves-
to pod 11s, dotknúť pri plnom plyne 
prístrojovky oboma rukami? Aby 
som to zistil, vybral som si akcele-
račný pobyt all inclusive v CLK DTM 
AMG s osobným šoférom. Schválne! 
Uzavrite stávky. Potom sa zhlboka 
nadýchnite a zahryznite sa do časá-
ku. Azda nečakáte, že vám to prezra-
dím hneď na úvod?!

V lete 2004 zverejnil Mercedes podrobnosti 

o prísne limitovanom (100 ks) špeciáli CLK 

DTM AMG. Vychádza zo sotva pomalého či 

slabého, a v žiadnom prípade nie sériového 

CLK 55 AMG. Na rozdiel od atmosférického 

5,5-litrového V8 s výkonom asi 347 k a 510 

Nm má táto beštia v rodnom liste tieto cifry 

– 5,4 l V8 kompresor, 428 kW (582 k) a 800 

Nm, maximálku limitovanú na 320 km/h, 

zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 3,8 s, na 200 

km/h za 10,7 s, prítlak na zadnej náprave 

pri dvestovke 36 kg, rozsiahle použitie kar-

bónu, 5-bodové pásy, kompletne odľahče-

ný interiér.. Neskutočné! Najextrémnejšia 

mašina z dielní AMG pre bežnú premávku. 

Jedna z nich je i v Bratislave a ja som ju raz 

poobede okoštoval! 

Tak si to rozoberme. Riešiť to, či je normál-

ne a morálne dať za auto vyše 10 meló-

nov, nebudem. Ako tak sledujem, dnes sú 

ľudia schopní dať neskutočné peniaze za 

mnoho pre mňa nepochopiteľných vecí... 

Ale nie každá investícia do auta musí byť 

nevyhnutne zlá len preto, lebo to poveda-

la mama či strýc. 

MercedesMercedes
Benz CLKBenz CLK
DTM AMGDTM AMG
rok výroby 2005rok výroby 2005

Motor:Motor:
zážihový, ľahkozliatinový V8, prepĺňanýzážihový, ľahkozliatinový V8, prepĺňaný
kompresorom, uložený vpredu naprieč,kompresorom, uložený vpredu naprieč,
objem 5 439 l, 3 ventily na valec,objem 5 439 l, 3 ventily na valec,
rozvod 2 x OHC, kompresný pomerrozvod 2 x OHC, kompresný pomer
10,5 : 1, max. výkon 434 kW (582 k)/10,5 : 1, max. výkon 434 kW (582 k)/
6 100 ot., obmedzovač 7 000 ot., max.6 100 ot., obmedzovač 7 000 ot., max.
krútiaci moment 800 Nm/3 500 ot.,krútiaci moment 800 Nm/3 500 ot.,
litrový výkon 80,4 kW (110 k)/l.litrový výkon 80,4 kW (110 k)/l.

Pohon:Pohon:
5-stupňová, automatická prevodovka5-stupňová, automatická prevodovka
s možnosťou radenia páčkami nas možnosťou radenia páčkami na
volante, hydrodynamický menič,volante, hydrodynamický menič,
samozáverný diferenciál,samozáverný diferenciál,
pohon zadných kolies.pohon zadných kolies.

Podvozok:Podvozok:
nezávislé zavesenie kolies na lichobežníkovýchnezávislé zavesenie kolies na lichobežníkových
nápravách s nerovnakýminápravách s nerovnakými
ramenami, kotúčové 6-piestikovéramenami, kotúčové 6-piestikové
karbónové brzdy rozmerov 36 xkarbónové brzdy rozmerov 36 x
360 mm vpredu a 4-piestikové kotúče360 mm vpredu a 4-piestikové kotúče
s rozmermi 24 x 330 mm vzadu,s rozmermi 24 x 330 mm vzadu,
hrebeňové riadenie s posilňovačom,hrebeňové riadenie s posilňovačom,
ESP, ABS, TC.ESP, ABS, TC.

Kolesá:Kolesá:
ľahkozliatinové kované disky AMGľahkozliatinové kované disky AMG
s rozmermi 9 x 19“ vpredu a 10 x 20“s rozmermi 9 x 19“ vpredu a 10 x 20“
vzadu, športové plášte Dunlop Sportvzadu, športové plášte Dunlop Sport
Maxx s rozmermi 225/35 R19Maxx s rozmermi 225/35 R19
a 285/30 R20.a 285/30 R20.

Dynamické parametre:Dynamické parametre:
max. rýchlosť – 320 km/h (limitovaná),max. rýchlosť – 320 km/h (limitovaná),
zrýchlenie z 0 na 100 km/h – 3,8 s,zrýchlenie z 0 na 100 km/h – 3,8 s,
zrýchlenie z 0 na 200 km/h – 10,7 s,zrýchlenie z 0 na 200 km/h – 10,7 s,
1/4 míle – pod 12 s.1/4 míle – pod 12 s.
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Ak očakávate, že vám prinesiem zážitky 

spoza volantu, radšej otočte list. Ak v ča-

se kúpy toto zviera stálo asi 10 miliónov 

korún, je veľmi pravdepodobné, že dnes 

stojí ešte viac. Pod ťarchou týchto informá-

cií sa mi vlastne ani nechce pýtať si mies-

to za volantom. Stavím sa, že len predný 

spojler, ktorý podľa bližšieho pohľadu už 

na našich cestách svoje zažil, stojí viac 

než celé moje auto. Pri všetkých svätých! 

Ani len nechcem myslieť na to, čo by bolo, 

keby som mu nejako ublížil. Myslím, že 

jediné, čo by mi ostalo urobiť, je ukázať 

na anonymný fl iačik zeme, ktorá ma ticho 

prikryje. 

Povedzte, o koľko exkluzívnejšie auto môže 

niekto mať? Toto je jeden zo sto kusov na 

svete. Samozrejme, sú i kúsky, ktorých 

nevyrobili viac než 25. Viem o takých, kto-

rých je menej než 10, a i vy poznáte káry, 

ktoré existujú len v jedinom exemplári. 

OK, všetko beriem. Ten podstatný rozdiel 

je v tom, prečo ich je tak málo. Najčastej-

ším dôvodom je fakt, že ich napriek snahe 

boháči nechceli. Alebo preto, že jedinečný 

kúsok si dal postaviť budúci majiteľ priamo 

na želanie a v žiadnom prípade nechcel, 

aby kdekoľvek na svete naďabil na to isté. 

Týchto špičkových pretekárskych dvoj-

miestnych mašín upravených pre použitie 

v bežnej premávke vyrobili v AMG pre celý 

svet presne sto. Verte, že by ich všetky pre-

dali len v Nemecku, keby chceli. Záujem 

bol násobne väčší. Dokonca taký, že o dva 

roky neskôr sa Mercedes rozhodol ponúk-

nuť neodbytným fajnšmekrom otvorenú 

štvorsedadlovú verziu. Samozrejme, pre 

zachovanie totálnej exkluzivity tiež s prís-

ne obmedzeným počtom 80 ks. Čo mys-

líte? Našlo sa dosť tých, čo 

majú bubáky, 

vkus, cit a dokážu oceniť takéto fáro? Že 

váhate! Po CLK DTM AMG Cabrio, kto-

ré bolo, logicky, ešte drahšie, sa tiež len 

zaprášilo. Všetkých 100 kupé a 80 kabrio-

letov je fuč a záujem neutícha. Že táto kára 

stojí za všetky prachy, azda potvrdí fakt, že 

kabrio doma majú Mika Häkkinen a Juan 

Pablo Montoya, a takéto kupé napríklad 

i Kimi Räikkönen. Internetom už kolujú 

prvé foto novej verzie CLK DTM AMG pre 

rok 2008. Videli ho trpieť tvrdé testovanie 

na severnej slučke Nürburgringu. Z toho, 

čo som videl, to už nebude také zviera ako 

to, na ktoré zízate. Niežeby nemalo mať 

výkon... Ten bude, podľa všetkého, ešte 

väčší. Ale tvar už nebude pripomínať žralo-

ka - ľudožrúta. Navyše Mercedes nemôže 

podviesť svojich pravoverných stúpencov, 

ktorí s exkluzivitou rátali a kúpili si tie-

to verzie. Nové CLK-DTM preto musí byť 

o dosť iné – aby sa nedalo hovoriť o rov-

nakom aute. 

Nad akým autom sa tu teda roztekám? Nad 

autom, ktoré vyzerá, znie, jazdí, brzdí i žerie 

práve tak, ako by ho práve vytiahli z boxov 

do bežnej premávky. Nad autom, ktorého 

charakter i podstatu inšpirovali úspechy 

Mercedesu zo začiatku tohto desaťročia 

v seriáli DTM. S détéemkom prišiel i môj 

známy. So šelmou má dostatok skúseností 

i najazdených kilákov na to, aby nám z jej 

schopností čo to predviedol. Poznáme sa 

z 9. Autotuning zrazu. Bol VIP hosť v sku-

pine tých najdrahších a najkrajších mašín 

Car Exclusive. Postavil sa i na šprint. 403 

metrov, teda 1/4 míle preletel na dráhe 

na druhýkrát za skvelých 12,18 s. Vtedy 

mi hlavou preblesla myšlienka podrobnej-

šieho predstavenia superšelmy v časáku. 

Vidíte, podarilo sa. Ale na všetko dobré si 

treba počkať. Alebo si to zaslúžiť? Nech je, 

ako chce. Prešiel polrok a môj sen, moje 

želanie špičkovej káry pre vás je skutočné. 

Som nesmierne hrdý na fakt, že žiaden 

iný magazín u nás, a iste ani v Čechách, 

svojim čitateľom nič takéto neprinesie. Ak 

tam fešáci píšu o kárach, ako je táto, vždy 

sú to preložené články zo zahraničných 

časákov. Ja mám pre vás originál! 

Stretnutie je dohodnuté na nedeľu polud-

nie. Kámoš mi volá dobrú hoďku vopred. 

Neuvedomujem si, že šelmu nestačí len 

vyvliecť z garáže a natočiť kľúčom alebo 

gombíkom a vyraziť. Jasné, dá sa to. Ale 

určite je lepšie ju pred jazdou dobre zahri-

ať, následne pomaly zajazdiť a až potom 

nakladať. Toto v žiadnom prípade nie je 

každodenné vozenie, i keď objem kufra by 

pre bežné potreby iste postačoval. Vnútri 

je všade samý karbón. Nevyhnutne očalú-

nené karbónové škrupiny nastaviteľné len 

pozdĺžne, karbónové tapacírovanie dverí, 

vybraté zadné sedadlá, minimum tlmenia 

a okná tenšie než obvykle. Naopak, sú tu 5-

bodové pásy pre oboch pasažierov, otvo-

rený priestor za sedadlami, priečna rozpe-

ra tiež z karbónových vlákien a ultra tenký 

koberec. Dohromady nič, čo by radikálne 

bránilo zvuku motora a hlavne výfukov 

prenikať dnu. Strašný rev! Stále častejšie 

ma v ostatnom čase po zážitkoch v super-

športoch, ktoré vám v každom vydaní pri-

nášam, štve obmedzenosť písaného preja-

vu. Už keby som vám to rozprával, bolo 

by to neporovnateľne živšie, šťavnatejšie, 

farbistejšie, a čo ja viem aké ešte. Ani nech-

cem uvažovať o tom, aké by to bolo dostať 

to všetko na kameru pre TV! Nepochybne 

druhá najlepšia vec po osobnom zážitku. 

Ale my robíme časák. A tak mi neostáva 

iné, len sa tu trápiť a hľadať tie správne 

slová a formulácie, aby som vám síce fi ltro-

vane, no pútavo opísal neskutočne jedi-

nečný zážitok. Početné dielce karosérie 

sú vyrobené z kompozitných spevnených 

plastov. Zadné krídlo ani difúzer v nárazní-

ku nie sú žiadne drsne vyzerajúce atrapy. 

Tu aerodynamika skutočne funguje. Sakra, 

musí, keď niekto chce krotiť v podstate 

pretekárske auto. Prítlak 36 kg na zadnej 

náprave pri rýchlosti 200 km/h hovorí za 

všetko. Pod prednou kapotou je 5,4-litro-

vý kompresorom prepĺňaný V8 odvodený 

zo špeciálu SLR. Táto verzia má ešte viac 

spevnený blok, iné piesty a predĺžené časy 

otvorenia výfukových ventilov. Prepĺňací 

tlak kompresora je tiež o čosi väčší. V AMG 

prepracovali i systém chladenia motoro-

vého a prevodovkového oleja, i chladenia 

motora. A nielen to. Samostatné chladenie 

tu majú i predné brzdy s odvetraním žia-

brami v predných blatníkoch. Vzhľadom 

na reálnu spotrebu tesne pod 30 litrov na 

100 km má táto smädná beštia 2 palivové 

nádrže. Klasickú 62-litrovú a polovičnú 

prídavnú priamo nad zadnou nápravou. 

Už chápem, prečo má détéemko viditeľne 

menší kufor o zvýšené dno v ňom. O pohon 

zadných kolies cez samozáverný diferen-

ciál sa stará špeciálny 5-stupňový auto-

mat. Práve diferák má pri zadnej náprave 

samostatne vyvedený chladič oleja. Radiť 

prevody je možné veľkými páčkami pod 

volantom, alebo jazdiť s automatom. Na 

Ferrari F430, tiež s automatom, a s rade-

ním páčkami pod volantom, ktoré si tiež 

párkrát vyskúšal, preferuje môj kamoš na 

„Talianovi“ manuálny režim a plný auto-

mat na „Nemcovi“. Ferrari má vraj ostrej-

šiu a živelnejšiu prevodovku, keď radí on, 

mercedes je naopak besnejší, keď si to 

robí sám. Podvozok je hotová veda. Ťažko 

povedať, či má so sériovým CLK spoločné 

vôbec názvy prvkov. O dielcoch ani neroz-

mýšľam. Pruženie samotné je nastaviteľné 

v niekoľkých charakteristikách podľa chuti, 

či povrchu. Presne podľa fi lozofi e trojcípej 

hviezdy je i tento špeciál, bez ohľadu na 

jeho surovosť a brutalitu, vybavený via-

cerými elektronickými systémami, ktoré 

pomáhajú vodičovi káru udržať na ceste 

a ovládať. Už len tá šírka naháňa strach. 

Rozchod vpredu je oproti CLK 55 AMG šir-

ší o celých 75, zadný dokonca o 110 mm! 

Doslova pretekárske nastavenie pruženia 

umožňuje káre na sériových plášťoch, 

ktorými sú Dunlop Sport Maxx, potiah-

nuť v zákrute preťaženie až 1,35 g! A to už 

vážne bolí. Nielen v rebrách v nekompro-

misných sedačkách, nielen v hlave, ale i na 

duši... Pritom sa stále bavíme o síce špeci-

álne odľahčovanom športiaku, ktorý stále 

váži až 1 750 kg. 

Technici v AMG venovali svojmu špeciá-

lu extra pozornosť. Musí to byť nádherná 

práca testovať prototyp CLK DTM na asi 

50 000 kilákoch, z ktorých je 10 000 km pri-

amo na Nürburgringu, ďalších 20-tisíc na 

iných okruhoch a 30-tisíc v premávke. Len 

pridávať však nestačí. Takú šelmu treba 

i riadne krotiť, inak sa otočí i proti svojmu 

pánovi. Predné 19“ sú kvôli azda najväčším 

brzdám, aké som v bežnej premávke na 

vlastné oči videl úplnou nevyhnutnosťou. 

Zadné 20“ zas pre zabezpečenie dobrého 

kontaktu s povrchom a akými-takými šan-

cami preniesť naň i tú šialenú silu. A teda 

i funguje. Klaus Ludwig, bývalý jazdec DTM 

a testovací jazdec, s touto šelmou zajazdil 

Nürburgring za 7 m 45 s. Každé auto, ktoré 

to tu dokáže pod 8 minút, je ikonou, hrdi-

nom a nami zbožňovaným kúskom.

Žralok predsa len obsahuje i prvky, kto-

ré jeho použitie spríjemňujú. Centrálne 

zamykanie, klíma, audiosystém a elek-

trické sťahovanie okien. Nebyť ich, môj 

pohľad zo superpevných sedačiek na stre-

dovú konzolu, na ktorej sú štyri prepínače, 

by napovedal, že sedím v okruhovom špe-

ciáli s funkčnými svetlami a značkami. Ale 

keď to hučí, keď sa len tak brnká po plyne, 

znie to presne tak! Presne ako niektoré 

veľkoobjemové pretekárske autá, ktoré 

som stretol na potulkách v pitstopoch. 

Keď po asi dvojhodinovom fotení konečne 

nemám na gigabajtovej karte miesto na 

ďalšie foto, ideme sa znova povoziť. Pri-

chádza môj test. Prichádza moment prav-

dy. Už dávnejšie mi kamoši, ktorí mali tú 

česť sedieť v autách, ktoré spravia stovku 

pod 5 sekúnd, že sa im počas plnej akce-

lerácie na nízkych stupňoch nepodarilo 

dotknúť sa prístrojovky. Zabudol som sa 

ich opýtať, či sa vtedy odpútali. 5-bodové 

pásy tohto kúska by mi to nedovolili, ani 

keby sme na plno cúvali... Bežné športové 

autá s klasickým 3-bodovým pásom to tiež 

nedovolia, pretože moderné pásy sú vyba-

vené systémom, ktorý ich vyťahovanie pri 

dynamickej jazde nedovoľuje. Odopínam 

sa preto, ešte počas jazdy, a skúšam siahať 

na palubovku tesne pod okno oboma ruka-

mi pri ustálenej rýchlosti. Dočiahnem tam, 

môžeme na vec. Hľadáme pár sto metrov 

voľnej hladkej cesty (v Bratislave takmer 

nemožné požiadavky). Spomaľujeme asi 

na 50 km/h. Je tam dvojka a vzápätí pod-

laha. Načahujem sa dopredu. Gestikuláci-

ou si pripadám podobne, ako keď dieťaťu 

beriete obľúbenú hračku či sladkosť. Žiad-

ne brušáky nerobievam. Viem, mal by som. 

Ale nerobím. Moje brušné svalstvo je asi 

v zlom stave. Načahovanie sa mi ide veľmi 

ťažko. Všetko trvá niekoľkonásobne dlhšie. 

Ak sa v stojacom aute dotknem palubovky 

v priebehu 0,2 s, teraz mi to trvá minimál-

ne 5-krát dlhšie. Zdá sa mi to nekonečné. 

A stále máme podlahu. Už tam je trojka, 

ideme slušne cez kilo a ja som sa stále 

nedotkol. Trápim sa, ale stále sa približu-

jem. Na koniec sa mi to predsa len darí. 

Obe ruky mám na prístojovke v momente, 

keď ideme asi 120 – 140 km/h. Nevidím na 

rýchlomer a musíme spomaliť. Celé si to 

dávame ešte raz. A potom znova. Nebolo 

to ľahké, tak chcem vedieť, či to nebola 

náhoda. Nebola. Už nie som žiaden atlét 

a posilke sa vyhýbam. Mám však výhodu. 

Nevážim veľa. Keď by tu na mojom mieste 

sedel povedzme 100-kilový chalan s lepší-

mi svalmi, asi by mu to nešlo o nič ľahšie. 

Silnejšie svaly by museli pohnúť podstatne 

väčšou váhou... Dá sa teda dotknúť prístro-

jovky v káre, ktorá dokáže kilo pod 4 s? Ja 

som do opakovane dokázal. Ale nebolo to 

jednoduché. Viem si predstaviť ľudí, 

pre ktorých by to bolo 

nemožné...

Ž
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E X E D Y  –  E X C E L L E N T  &  D Y N A M I C
Před více než půl stoletím se zakladatel společnosti EXEDY, Kazuma Adachi, rozhodl, že svůj život zasvětí automobilovému 

průmyslu, a začal svědomitě pracovat na vývoji lepší spojky. Výsledkem jeho úsilí byla nová spojková lamela, která 

dokáže zamezit přenosu hluku a vibrací z hnacího zařízení.

Tyto spojkové lamely začaly používat přední výrobci automobilů, kteří tvoří základnu současné 

společnosti.

Získali jsme důvěru předních světových výrobců automobilů a naše vysoké standar-

dy kvality a spolehlivosti musí být zachovávány i nadále. Abychom tohoto docí-

lili, pokračujeme v inovaci a pravidelně představujeme nové nápady. Rov-

něž dodržujeme standardy kontroly kvality ISO/TS 16949 a ISO – 14001. 

V současnosti má EXEDY díky vysoké kvalitě svých výrobků tu čest být 

hlavním dodavatelem originálních spojkových dílů pro všechny 

japonské automobilové výrobce.  

N A Š I  Z Á K A Z N Í C I :N A Š I  Z Á K A Z N Í C I :
Daihatsu MotorDaihatsu Motor

Fuji Heavy Industries Fuji Heavy Industries 
(Subaru)(Subaru)

Hino MotorsHino Motors
Honda MotorHonda Motor

Isuzu MotorIsuzu Motor
Mazda Motor Mazda Motor 

Mitsubishi MotorsMitsubishi Motors
Mitsubishi Fuso TruckMitsubishi Fuso Truck

& Bus Co. & Bus Co. 
Nissan Diesel MotorNissan Diesel Motor

Nissan MotorNissan Motor
Suzuki MotorSuzuki Motor

Toyota Motor  Toyota Motor  

Adam Opel AGAdam Opel AG
Magyar SuzukiMagyar Suzuki
Mitsubishi Fuso Truck Mitsubishi Fuso Truck 
Europe Europe 
Honda of the UK Manu-Honda of the UK Manu-
facturing Ltd facturing Ltd 

2009: Vylepšené do-2009: Vylepšené do-

dací lhůty do střednídací lhůty do střední

a východní Evropya východní Evropy

Od ledna 2009 splníme Od ledna 2009 splníme 

další z dlouhodobých další z dlouhodobých 

závazků vůči evropské-závazků vůči evropské-

mu trhu, a to schop-mu trhu, a to schop-

nost EXEDY Clutch nost EXEDY Clutch 

Europe Limited prová-Europe Limited prová-

dět dodávky do střední dět dodávky do střední 

a východní Evropy přes a východní Evropy přes 

distribuční kanály pří-distribuční kanály pří-

mo ze skladu v Tatabanyimo ze skladu v Tatabanyi

v Maďarsku.v Maďarsku.

Pro více informací:
http://www.exedy.co.uk:

EXEDY Clutch Europe Limited,

Runcorn United Kingdom & Tatabanya Hungary

http://www.exedy.co.jp:

EXEDY Corporation, Osaka, Japan – Worldwide HQ

E-mail: info@exedy.co.uk 

Spoločnosť Inter Cars Vám prináša  prehľad ponuky univerzálnych katalyzátorov (pre moto-
ry dieselové a benzínové) značky Bosal. Diely výfukových systémov tohto výrobcu sa vyzna-
čujú vysokou kvalitou a spoľahlivosťou. Katalyzátor efektívne redukuje škodlivé motorové 
plyny a chráni tak životné prostredie. Je zásadnou časťou moderného systému kontroly 

emisií. Všetky novšie typy automobilov sú vybavené katalyzátorom. 

BOS099-999
Univerzálny katalyzátor keramický pre dieselové 
motory do obsahu 4.200 ccm, tvar oválny, priemer 
trubky 65 mm, výška 100 mm, šírka 175 mm, dĺžka 
450 mm.

BOS099-988
Univerzálny  katalyzátor pre  dieselové  motory do 
obsahu  4.200 ccm, tvar oválny priemer trubky 52 
mm, výška 100mm, šírka 160 mm, dĺžka 320 mm.

BOS099-949
Univerzálny katalyzátor keramický pre benzínové 
vozidlá pre obsah motoru do 2.500 ccm, tvar guľa-
tý, priemer trubky 55 mm, výška 155 mm, dĺžka 
345 mm.

BOS099-948
Univerzálny katalyzátor keramický pre benzínové 
vozidlá pre obsah motoru do 2.500 ccm, tvar ovál-
ny, priemer trubky 55 mm, výška 155 mm, dĺžka 
345 mm.

BOS099-999 6 895 SK
228,87 EUR

BOS099-988 3 118 SK
103,50 EUR

BOS099-949 3 206 SK
106,42 EUR

BOS099-948 3 206 SK
106,42 EUR
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Na základě pozvání od jednoho z na-

šich významných dodavatelů, společnosti

Kayaba – KYB, jsme měli v polovině 

letošního malebného podzimu možnost 

prodloužit si „babí léto“ výletem na jih 

Evropy, konkrétně do Itálie, země nejen 

výborného jídla a pití, krásných a tempe-

ramentních žen, ale především kolébky 

sportovních vozů a motocyklů, které byly 

i naším cílem. Prostě, čekal nás opravdo-

vý románový sladký život se vším všudy 

– pravý La Dolce vita. Ale hezky popořád-

ku, abych nezapomněl na nic důležitého 

a zajímavého. 

 

Našimi hostiteli se pro následující dny stali 

reprezentanti společnosti KYB, Václav Uhlíř, 

zástupce pro celé Česko a Slovensko, a Radek 

Palka z evropské centrály v Polsku. Popisovat 

cestu asi nemá význam, byla dlouhá, ale 

očekávání nás hnalo kupředu téměř raketo-

vou rychlostí, a tak jsem se již ve středu 15. 

října v podvečer ubytovávali v hotelu Alfi eri, 

který se nachází v centru krásného městečka 

Sirmione, ležícího na břehu jižní části jezera 

Lago di Garda nedaleko Brescii. 

Sirmione bylo postaveno na termálních 

pramenech Boiola, které se využívají i dnes 

k léčení. V samotném historickém centru se 

nachází mnoho kulturních památek, křivola-

kých uliček, obchůdků a zajímavých zákoutí 

protkaných příjemnou jižanskou atmosfé-

rou. Dominantou je pak především hrad

z r. 1259, ze kterého je krásný výhled na jeze-

ro i na okolní přírodu a hory. Za zhlédnutí 

stojí i kostel St. Pietro in Mavino z 11. stole-

tí a z novodobých dějin pak vila operní divy 

Marii Callasové. Toto místo je opravdu kouzel-

né a určitě stojí za návštěvu, navíc je pomysl-

ným středobodem mezi místy, která jsme měli 

v plánu navštívit v následujících dnech. Večer 

probíhal v duchu seznamování se s ostatními 

„účastníky zájezdu“ při tradiční italské večeři

á la pizza a těstoviny a s pokračováním v neda-

lekém kubánském koktejl baru.

A už tady byl první z dnů „D“ – 16. říjen a my 

jsme po zajímavé prezentaci společnosti KYB, 

představení její historie, současnosti i výhle-

du do blízké i vzdálené budoucnosti, vyráželi 

směrem do Modeny, konkrétně do 140 kilo-

metrů vzdáleného městečka Sant´Agata 

Bolognese, „rodiště“ jedněch z nejrych-

lejších, nejdražších a také nejkrásnějších 

sportovních automobilů – Lamborghini. 

Zde nás čekalo nejen muzeum s modely, 

které tato automobilka během své histo-

rie vyprodukovala, ale především pohled 

do zákulisí, přímo do výroby. U zrodu této 

automobilky byl Ferruccio Lamborghini 

(1916-1993), který začínal s vývojem spor-

tovních automobilů ve spolupráci s Enzem 

Ferrarim, ale jejich cesty se po čase spoluprá-

ce rozešly a každý začal rozvíjet svou vlastní 

značku, což je pro nás, obdivovatele sporťá-

ků, dobře. Nejdříve jsme si prohlédli muze-

um, kde až oči přecházely. Jeden skvost vedle 

druhého. Tato jednopatrová budova ve svém 

přízemí skrývala starší, ale skvostné modely 

jako například Silhouette (r. v. 1976, 250 koní, 

260 km/h, 55 ks), Miura S (1969, 370, 285, 

338), Islero (1968, 350, 260, 155), Countach 

LP 400 (1973, 375, 300, 151), Espada (1968, 

350, 260, 1227), dále pak obdobu dnešního 

Hummera, a to modelu LM 002 (1986, 444, 

210, 301). Ani jsem netušil, že se Lamborghi-

ni vydal i tímto směrem. To už jsme se ale 

dostali do prvního patra, kde na nás čekaly 

vozy ryzí současnosti a blízké budoucnosti 

v podobě různých konceptů. Z těch sou-

časných nemůžeme zapomenout asi na 

průlomový model Lamborghini, a to Diablo 

GT (1999, 575, 338, 83), následovaný Murci-

élagem R-GT (2004, 540, 310, 13) a Gallardem 

(2003, 560, 324), cena kteréhožto modelu se 

pohybuje kolem 160 000 € přes exkluzivní 

novinku Reventón (2007, 650, 340, 20) inspi-

rovanou stíhačkou F22 Raptor jíž cena je

1 milion €. I přes vysokou cenu jsou všechny 

modely již prodány. Absolutní novinkou je 

4dveřový sedan Estoque, který byl předsta-

ven na letošním autosalonu v Paříži. 

To už jsme se ale přiblížili ke zlatému hřebu 

dne a tím byla samotná výroba. Před vstu-

pem do haly jsme museli odevzdat telefony 

a foťáky a teprve potom jsme byli vpuštěni 

do areálu. Hned po vstupu na  nádvoří jsme 

stáli jako přikovaní, naskytl se nám neuvě-

řitelný pohled na 2 dlouhé řady různých 

provedení posledních modelů Lamborghini, 

odhadem tak 60 nablýskaných kousků. K naší 

nelibosti nám bylo průvodkyní oznámeno, 

že už jsou bohužel všechny prodané. Ale to 

už jsme vcházeli k samotné výrobní lince, 

která, více než cokoliv jiného, připomínala 

švýcarskou hodinářskou fabriku. Vše přesně 

defi nované, nastavené, prostředí jak na ope-

račním sále. Každá součástka, která byla do 

skeletu montovaná, měla své přesné místo, 

každý díl obsahoval svůj vlastní packing list, 

kde byl uveden i odběratel, např. Omán, 

USA, Skotsko. Na 15 pracovištích jsme mohli 

vidět automobily v různém stadiu rozpra-

covanosti, jako například montáže jednotli-

vých komponentů, palubní desky a přístro-

jů, elektroinstalace, sedadel. Vše ruční práce 

včetně ručně šitého polstrování. Každý vůz 

je 100% originál. Postupně jsme se dostali 

k jednomu zkompletovanému „exempláři“, 

který byl ještě zavěšen na posuvné rampě. 

Tady nám technik řekl, že za 2 minuty, až 

naběhnou všechny kontrolní přístroje, bude 

tohle „miminko“ startovat. Čekání opravdu 

stálo za to. Tak čistý, neposkvrněný a ryzí 

první zvuk je opravdu zážitkem na celý život. 

Touto třešničkou na pomyslném dortu jsme 

se s Lamborghini rozloučili a vyrazili zpět 

do základního tábora v Sirmione. Po malé 

večerní procházce historickou částí městeč-

ka jsme už tradičně zakotvili ve svém již oblí-

beném kubánském baru, kde jsme pokračo-

vali v utužování obchodních vztahů.

Následující den 17. října nás čekaly další per-

ly motoristického nebe, kterými bezpochyby 

jsou motocykly Ducati a automobily Ferrari. 

Hned po snídani jsme vyrazili do Bologni, 

do výrobního závodu a muzea Ducati. Tady 

bylo pořadí opačné než předchozí den. Nej-

dříve výroba a opět striktní zákaz pořizování 

jakýchkoliv záznamů a pak muzeum. Výro-

ba probíhala jen v minimální míře, bylo po 

sezoně, a tak větší hlad po těchto dvouko-

lových miláčcích přijde zase na jaře a výroba 

se zase rozjede na plné obrátky. I přesto bylo 

na co koukat. Na jedné lince vznikaly mode-

ly, které si již své místo na trhu vydobyly, 

jako například Monster 1100, nebo klasika 

v novém kabátě, a to Sport Classic GT 1000. 

Naši největší pozornost však připoutala 

absolutní novinka Streetfi ghter s 1099 cm3 

a 115 koníky pod kapotou. 

Pomalu jsme začali stoupat po schodech do 

muzea, které bylo, jak jinak, retrospektivou 

vývoje značky od samotného prvopočátku, 

kdy fi rmu v roce 1926 založili bratři Ducati, 

jejichž první moto počin bylo motokolo 

Cucciolo. Pak už následoval rychlý rozvoj 

a vývoj nových a nových závodních modelů 

až po dnešní superbiky, kroužící po závod-

ních tratích v rámci Moto GP a sbírající různé 

trofeje. Z těch nejúspěšnějších z novodobé 

historie jmenujme alespoň Caseye Stonera, 

Lorise Capirossiho nebo Troye Baylisse. Za 

zmínku jistě stojí i fakt, že fi rma Ducati kou-

pila značku Cagiva, která se pak stala několi-

kanásobným vítězem Rallye Paris–Dakar. To 

už se nám pomalu, ale jistě krátil čas urče-

ný našim motorkářským srdcím, ale smutni 

jsme nebyli, protože nás čekal vrchol všech 

vrcholů automobilového světa, a tím bylo 

Maranello.

V Maranallu, konkrétně na Via D. Ferrari, se 

nachází muzeum Ferrari. I nezasvěcený 

a absolutní motoristický ignorant ví, co je 

Ferrari a jaká je základní barva. Samozřejmě 

rudá. Pomineme-li fakt, že před muzeem 

stálo vedle sebe několik milionů v podobě 

nablýskaných krasavců s monackými znač-

kami, může vám připadat, že je v Itálii Fer-

rari takové lidové vozítko. Potkáte jej tady 

na každém kroku. Teď ale vzhůru do rudého 

ráje. Už po vstupu na vás dýchne závodní 

prostředí se dvěma simulátory F1 a za nimi 

se již skrývá expozice s přehledem historie 

a vývoje všech závodních modelů, od prv-

ních Ferrari 500 F2 z roku 1952 přes celou 

řadu dalších velmi úspěšných modelů včet-

ně legendární formule F312 T5 z roku 1980 

pilotované Gillesem Villeneuvem, přes Niki-

ho Laudu až k závodnické ikoně, Michaelu 

Schumacherovi. Pro výčet jeho úspěchů by 

nám asi nestačilo ani celé toto vydání IC 

Journalu. Měli jsme možnost vstoupit do 

věrné kopie závodního boxu připomínající-

ho operační sál z Chicago Hope, podívat se 

na control desk cílové rovinky a vše si téměř 

naživo osahat. Teprve tady dostává sen reál-

nou podobu, ale to už se pomalu kolem 

původní pracovny Enza Ferrariho přesouvá-

me do horního patra k sériovým vozům. Od 

Ferrari 288 GTO (1984), Testarossa (1984), F40 

(1987), F50 (1995) přes 550 Barchetta (2000) 

a F430 Spider, polozávodní „osobák“ Enzo 

(2002) až po dříve nemyslitelnou čtyřseda-

dlovou variantu v podobě absolutní novinky 

California (2008) s 4 300 cm3 a 460 koňmi 

pod kapotou. Měli jsme možnost zhlédnout 

vývoj motorů od těch nejjednodušších k těm 

nejsložitějším a nejvýkonnějším. Zjednodu-

šeně řečeno, na tomto místě muselo plesat 

srdce každého motoristického labužníka, ale 

to už se blížil konec naší procházky rudým 

rájem a návrat do reality. Nezbývalo než 

zamávat vzpínajícímu se oři ve znaku Ferrari 

a doufat, že se sem ještě někdy vrátíme. Po 

návratu na hotel jsme se po společné večeři 

odešli „rozloučit“ do proslulého a nám dobře 

známého kubánského baru.

Poslední den pro nás naši hostitelé, fi r-

ma KYB, připravili oddechové dopoledne 

v malebné a romantické Veroně. Už chápu, 

proč si Shakespeare vybral toto město jako 

dějiště dramatu o Romeovi a Julii. Různá 

zákoutí, krásné paláce, kostely a především 

jedna z dominant města, římská aréna, dnes 

amfi teátr ležící na rušném náměstí Piazza 

Bra, pověstný Juliin balkon na Casa di Giu-

lietta atd. Na každém kroku na vás dýchne 

historie a představy soubojů Monteků 

a Capuletů jsou daleko reálnější a předsta-

vitelnější. Ve všech průvodcích je napsáno, 

že na podrobnější prohlídku Verony potře-

bujete alespoň dva dny a naše hodiny se 

bohužel už začaly naplňovat. Víme ale zcela 

určitě, že se sem ještě v budoucnu vrátíme, 

třeba s našimi zákazníky v rámci VIP Clubu 

Inter Cars. 

Nezbývá než ještě jednou poděkovat spo-

lečnosti KYB, zastoupené pány Uhlířem 

a Palkou, za její pozvání a pohostinnost. 

Děkujeme.
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Na základě přání mnoha našich zákaz-

níků jsme do našeho sortimentu nově od 

konce loňského roku zahrnuli diagnostic-

ká zařízení od společnosti Texa. 

Italská společnost Texa nabízí rozsáh-

lou řadu diagnostických přístrojů, kte-

ré jsou schopny diagnostikovat osobní 

vozy, lehké užitkové vozy, nákladní 

vozy, návěsy, autobusy a motocykly. 

V tomto čísle časopisu IC Journal vám 

blíže představíme diagnostické zařízení 

Texa Tribox, které je schopné diagnosti-

kovat vozidla v již zmíněném rozsahu.

Diagnostika Texa Tribox pracuje na bázi 

diagnostického programu, který je insta-

lován ve vlastním přenosném počítači, 

který pomocí bezdrátové komunika-

ce komunikuje do vzdálenosti 100 m 

s modulem, který je připojen pomocí 

předepsané zásuvky k vozidlu. Pro při-

pojení k vozidlu je standardně dodáván 

kabel ve formátu pro OBD (EOBD) nor-

mu, ostatní kabely pro jiné normy vstupů 

do vozidel jsou dodávány kusově nebo 

v celých sadách, a to pro osobní vozy, 

nákladní vozy a motocykly. Tyto kabely 

nejsou součástí základní dodávky. Texa 

Tribox diagnostikuje následující systémy 

na vozidlech: vstřikování (benzin i diesel), 

ABS, ASR, ESP, EBS, Airbag, automatické 

převodovky, imobilizér a další systémy, 

které jsou součástí komfortní výbavy. 

Zařízení Texa Tribox při diagnostikování 

systému vozidel nabízí následující funk-

ce: čtení závad, výmaz závad, parametry 

uváděné v reálném čase, aktivace a při-

způsobení komponentů, grafi cké zná-

zornění provozního stavu komponentů 

u daných systémů. Diagnostika Texa Tri-

box umožňuje další rozšíření podle vašich 

potřeb. Lze do ní nainstalovat dvoukaná-

lový osciloskop a od první poloviny roku 

2009 i čtyřkanálový osciloskop. 

 

Součástí prodeje veškerých diagnos-

tik od výrobce Texa je návštěva našeho 

technika a předvedení přístroje přímo 

u vás v dílně na vozidle a při zakoupení 

diagnostiky zaškolení a předání přístroje 

také přímo u vás. 

V sortimentu výrobce Texa se najde ještě 

mnoho jiných diagnostických systémů, 

které si představíme v příštích vydáních 

časopisu IC Journal.

�  Texa Tribox

�    vzdálená diagnostika vozidel za jízdy

�  připojení k zobrazovací jednotce pro-

střednictvím: USB nebo sériového 

kabelu, Bluetooth wireless technolo-

gie nebo GPRS

�  možnost použití pro osobní vozidla, 

nákladní vozidla a motocykly

�  elektronický spínač pro automatickou 

volbu autodiagnostického komuni-

kačního portu

�  integrovaná IDC3 databáze

�  Rozměry: 220x160x160 mm

�  Napájení: 8÷32 voltů

�  Spotřeba: 12 V: 2, 0 A max. 24 V: 1, 2 A 
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Technická specifi kace:

Švédská kvalita v naší nabídce
Rádi bychom vám představili další novinku v širokém sortimentu 

společnosti Inter Cars. Je jí švédské nářadí Ferax, které zahrnuje širo-

kou paletu standardního nářadí i speciálních přípravků pro autodílny. 

Výrobcem tohoto nářadí je švédská společnost Luna sídlící nedaleko 

Göteborgu ve městě  Alingsås. Tento výrobce je na skandinávském 

a britském trhu považován za významného dodavatele nářadí a pří-

pravků pro autoservisy i výrobce aut (např. Volvo).

Nářadí Ferax splňuje přísná kritéria koncernu Luna, a to jak po stránce 

kvality, tak po stránce použití pokrokových technologií při výrobě. 

Přednosti nářadí Ferax:
� vysoká kvalita
� použití pokrokových technologií
� použití metaluogie při výrobě 
� rozsáhlý sortiment
� dobrá cena
� atraktivní design
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Nekupujte pověstného „zajíce v pytli.“ Rozhodněte se 

pro kvalitní a prověřené vybavení. Každý, kdo uvažu-

je o rozšíření svého dílenského vybavení, má mož-

nost podrobně se seznámit s nabízeným sorti-

mentem.

Využijte jedinečné příležitosti a uve-

dený sortiment si sami vyzkoušejte, 

otestujte a podrobně se seznam-

te s konkrétními technickými 

parametry. Na základě tak-

to získaných informací se 

pak můžete lépe roz-

hodnout, jestli vám 

uvedená nabídka 

vyhovuje. 

Dokončili jsme vše 

nezbytné pro provoz 

nového předváděcího vozi-

dla. Jedná se o tzv. Toolbus, který 

bude k dispozici všem našim regionál-

ním zastoupením v Česku i na Slovensku. 

Toolbus je vybaven vestavbou skříněk a speciální 

úpravou stěn uzpůsobených k výstavě nářadí a vybavení 

dílen. V předváděcím vozidle je nainstalováno přes 260 kusů 

nářadí, dílenský vozík s nářadím, diagnostické zařízení, plnička 

klimatizací a další vybavení.  Postupem času budeme výběr sortimentu 

optimalizovat a obměňovat na základě poptávky zákazníků.

január
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Historie těchto závodů není nikterak dlou-

há. Její kořeny sahají do roku 1996 a závo-

dy pod názvem Polini Cup fungovaly pět 

sezon. Ale protože je obliba a prodej skút-

rů rok od roku větší a větší, proběhlo v roce 

2005 znovuvzkříšení a hned na následují-

cí rok byly vypsány tři závody v Písku na 

motokárové trati. Pro další sezonu 2007 

přibyly další tři podniky, tentokrát však 

na Slovensku. O závody skútrů je stále 

větší zájem a těší se čím dál větší popula-

ritě. Proto letos vznikl ofi ciální Skútr klub 

v AČR a závody se tak jely pod hlavičkou 

Autoklubu České republiky, tentokrát už 

v počtu pěti závodů a současně s třídou 

silničních motocyklů 50–70 ccm. Proto 

přibyl i okruh ve Vysokém Mýtě.

 

Rozpis tříd závodů skútrů je následující: do 

50 ccm serie, 50 ccm racing, 70 ccm 10“ kola, 

70 ccm 12+13“ kola (v sezoně 2009 bude už 

třída 70 ccm bez dalšího rozdělení) a serie 

Open, kde je omezení do 180 ccm. Na to, 

abyste mohli o víkendu vytáhnout skútr 

na závody místo nákupu do večerky, vám 

postačí licence skupiny B pro silniční závody, 

za kterou zaplatíte 1 000 Kč. Málokdo ví, že 

i Vale Rossi absolvoval několik závodů ital-

ského Polini Scooter Cupu. Pokud byste tedy 

zamířili o něco výše a nebavilo vás se honit 

ve volné třídě s messengery, vězte, že závod-

ní skútr je od toho klasického úplně někde 

jinde (tím nemyslím, že stojí v jiné garáži 

nebo za rohem, už jsem je viděl i pohroma-

dě, myšleno technicky). Z klasického skútru 

zůstává většinou jen rám, blok motoru a kola. 

Zbytek je vyměněn za speciální díly. Tunin-

govat můžete prakticky všechno. Jednou 

z fi rem a zároveň náš zákazník zabývající se 

tuningem skútrů a mající svůj tým je MotoVi-

sion z Modřan. Martin Moravec dokáže tak-

řka nemožné v dílně, zatímco Honza Němec 

to prodá velmi dobře na okruhu (celkově 

první místo ve třídě 70 ccm s 12+13“ koly). 

Právě na takto nadopovaném skútru potom 

není problém dosáhnout rychlosti 140 km/

h, zrychlit z 0 na 100 km/h za 4 s a dostat jej 

na zadní kolo jen plynem třeba v 60 km/h.

Jak již bylo výše zmíněno, jelo se pět podni-

ků, a to třikrát Vysoké Mýto a dvakrát Písek. 

Nebudu se rozepisovat o jednotlivých závo-

dech, ale připomeneme si alespoň slavnost-

ní vyhlášení ve Sport Parku Stromovka.

Předání cen nebylo na nikom jiném než na 

jezdci Moto GP 250 Lukáši Peškovi. Spolu 

s partnery závodního seriálu rozdal ceny ve 

všech kategoriích. Ve velmi přátelské a uvol-

něné atmosféře se po rozdání zasloužených 

cen všichni mohli věnovat plnému baru 

a zábavě.

Jak vidíte, nejedná se pouze o nějaké 

„sranda“závody, ale o plnohodnotné závo-

dění se vším všudy. Díky poměrně nízkým 

pořizovacím cenám jak samotných skútrů, 

tak i závodních dílů můžete zažít „racing“ na 

velmi dobré úrovni se vším všudy ve srovná-

ní s jinými motocyklovými sporty za přijatel-

né peníze. Samozřejmě vše záleží na tom, 

kdo se do toho jak pustí. To máte závodní 

válec, klika, variátor, karburátor, výfuk, brzdi-

če, nejlépe radiální, kotouče, opletené hadi-

ce, a to zdaleka není všechno. (Hvězdičkáři 

už vědí, nejlevnější zedník v kraji toho času 

Na samotě u lesa.) A pokud si nejste jistí, 

jestli jsou závody skútrů pro vás to pravé, 

není nic jednoduššího než vyzkoušet právě 

již zmiňovanou sériovou třídu bez úprav za 

pouhou tisícovku z vašeho prasátka za star-

tovné. Uvidíte sami, že nakonec prasátko 

rozbijete, protože vás přestane bavit šťourat 

v něm špejlí a dolovat to po kouskách. Jako 

každé motocyklové závodění je i tohle velmi 

návykové. Mezi námi, ještě jsem neviděl žád-

né, které by nebylo. Sám bych potřeboval asi 

tak deset motorek. Pro přihlášky, kontakty, 

pravidla a nebo více informací mrkněte na 

www.scooter-racing.cz

No a jestli pro vás maximální fyzický výkon 

představují šachy a domino, můžete se 

zúčastnit coby divák. Rozhodně se bude na 

co dívat a po velmi vydařeném letošním seri-

álu nás určitě čeká ještě lepší, bo zkušenosti 

jsou zkušenosti, a těch si letos kluci odnesli 

víc než dost.

Miloslav Hodek, Inter Cars-PrahaVestec
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Žiarovky BOSCH
Žiarovky, ako súčasť svetelnej sústavy, patria medzi základné a pre bezpečnosť diaľničnej  premávky veľmi dôležité auto-
mobilové diely. Práve preto patria náhradné žiarovky do povinnej výbavy každého vozidla. Spoločnosť Bosch je dlhoročným 
špecialistom, pretože má v oblasti svetelnej techniky skúsenosti už od roku 1913. V súčasnej dobe má vo svojej ponuke 
množstvo žiaroviek v rámci 6-, 12-, a 24-voltového programu. Základnou a najpredávanejšou radou 12V programu sú v súčas-
nej dobe žiarovky z „Quick“ programu. Táto pomerne nová rada pokrýva viac ako 90% akýchkoľvek typov automobilov, navi-
ac v kvalite zrovnateľnej s OE výrobkami. Žiarovky rady Quick samozrejme nájdete v ponuke spoločnosti Inter Cars, rovnako 
ako osvedčené Bosch Standard či Xenon Blue. Všetky tieto žiarovky nesú pečať kvality GTÜ za vynikajúcu kvalitu výrobkov.
Málokto vie, že každá piata nehoda s ublížením na zdraví, ktorá je zavinená technickými nedostatkami, je spojená s nespráv-
nym osvetlením vozidla. Doprajte zákazníkovi vďaka kvalitným žiarovkám Bosch bezpečnejšiu jazdu, veď len zdravý zákaz-
ník je spokojný zákazník.

Uvedené ceny sú maloobchodné v EUR a SK s DPH. Zmena cien vyhradená. Konverzný kurz: 1€ = 30,1260 SK    

 

Žiarovky QUICK
Objednávacie 

číslo Popis Napätie Výkon Cena
EUR

Cena
SK

1 987 302 920 H1QUICK 12V 55W 2,45 74
1 987 302 922 H3 QUICK 12V 55W 2,37 71
1 987 302 923 H4 QUICK 12V 60/55W 3,08 93
1 987 302 924 H7 QUICK 12V 55W 4,58 138
1 987 302 925 P21W QUICK 12V 21W 0,41 12
1 987 302 926 P21/5W QUICK 12V 21/5W 0,63 19
1 987 302 927 R10W QUICK 12V 10W 0,40 12
1 987 302 928 R5W QUICK 12V 5W 0,40 12
1 987 302 929 W5W QUICK 12V 5W 0,36 11
1 987 302 930 T4W QUICK 12V 4W 0,40 12
1 987 302 931 1,2W W2X4,6d QUICK 12V 1,2W 0,30 9
1 987 302 936 P21/4W QUICK 12V 21/4W 1,23 37

Žiarovky Xenon Blue
Objednávacie 

číslo Popis Napätie Výkon Cena
EUR

Cena
SK

1 987 302 015 H1 Xenon Blue 12V 55W 9,64 290
1 987 302 035 H3 Xenon Blue 12V 55W 11,65 351
1 987 302 045 H4 Xenon Blue 12V 60/55W 10,47 315
1 987 302 075 H7 Xenon Blue 12V 55W 16,71 503

Žiarovky 24 V
Objednávacie 

číslo Popis Napätie Výkon Cena
EUR

Cena
SK

1 987 302 411 H1 70W 24V 70W 5,41 163
1 987 302 431 H3 70W 24V 70W 5,14 155
1 987 302 441 H4 70W 24V 70W 6,00 181
1 987 302 471 H7 70W 24V 70W 11,14 336
1 987 302 501 P21W 24V 21W 0,81 24
1 987 302 505 R10W 24V 10W 0,66 20
1 987 302 506 R10W Heavy Duty 24V 10W 1,22 37
1 987 302 508 2W 24V 2W 0,76 23
1 987 302 510 R5W 24V 5W 0,51 15
1 987 302 512 T4W 24V 4W 0,66 20
1 987 302 514 1,2W 24V 1,2W 1,22 37
1 987 302 517 W3W 24V 3W 0,51 15
1 987 302 518 W5W 24V 5W 0,51 15
1 987 302 524 P21/5W 24V 21/5W 2,05 62
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Febersl„Feberslide“ = kluzný povrch, jenž rozpohybuje váš náklad !!!

Nový rok 2009 je v inovativní a dynamicky se rozvíjející společnosti Inter Cars zahájen ve znamení nástupu a uplatnění nových 
technologií a materiálů při výrobě sklápěcích návěsů. Ve spolupráci s výrobním závodem Feber přichází společnost Inter Cars 
Česká republika, s. r. o., generální importér sklápěcích návěsů značky Inter Cars na český trh, s nabídkou využití moderních 
komponent v sestavách svých nabízených produktů.
Zákazníci mají nyní možnost vybavit svůj nový sklápěcí návěs zn. Inter Cars dodatečným zesílením podlahy proti oděru. Tímto 
zcela unikátním typem vyobložení, s odolným a zároveň mimořádně kluzným povrchem, je materiál, který nese obchodní název 
„Feberslide“ (slovní spojení názvu výrobního závodu Feber a anglického výrazu „slide“ – v doslovném překladu „klouzačka“).

Parametry:
�  Nízká hmotnost.
�  Vynikající kluzné vlastnosti pro rychlé a snadné vykládání nákladu.
�  Extrémně vysoká odolnost proti opotřebení – minimálně o 50 % menší opotřebitel-

nost než u klasického materiálu z hliníku.
�  Pozoruhodnou vlastností je menší přilnavost k mazlavým materiálům, a to i bez při-

mrzání za nízkých teplot pod bodem mrazu (odpadá tedy nutnost klasického vyhřívá-
ní podlahy návěsu).

�  Bezpečnější výsyp nákladu – díky potřebnému nižšímu sklonu úhlu výsypu.
�  Kratší časové prostoje, bez zbytečných cest kvůli čištění úložného prostoru.
�  Použitý materiál je odolný vůči značnému počtu kyselin a roztoků žíravin.
�  Rychlá a jednoduchá instalace.
�  Přijatelná cena.

Složení a barevnost:
Kluzné zesílení je vyrobeno z PE polymeru (tloušťka 12 mm) a je dostupné ve čtyřech 
barvách:
�  Premium Blue 859 (modrá)
�  Premium Red Heat 354 (rubínově červená)
�  Premium White (bílá)
�  Top Gray 732 (tmavě šedá)

Přepravovaný materiál:
Mocnost/hrubost přepravovaného materiálu je až 200 mm.

Osazení:
Vyobložením lze pokrýt celou plochu podlahy nástavby.

Životnost:
Při plném provozním zatížení a při současném dodržení doporučených provozních poky-
nů je životnost vyobložení kalkulována okolo 3 let. Části vyobložení jsou poté jednoduchým 
a rychlým způsobem opětovně vyměnitelné.
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Z důvodu expanze Inter Cars Group na 

další trhy východní Evropy došlo k reor-

ganizaci aktivit společnosti v zahraničí 

a tím k vytvoření struktury dvou meziná-

rodních skupin. 

První z nich je Inter Cars North Interna-

tional Group – Severní mezinárodní sku-

pina Inter Cars, která se skládá z Ukrajiny 

a Litvy a zahrnuje také obchodní zastou-

pení v Belgii a Itálii. Pozici ředitele IC

North zastává Tomasz Piluch.

Druhou skupinou je Inter Cars South 

International Group – Jižní mezinárodní 

skupina Inter Cars, která je složena z Čes-

ka, Slovenska, Maďarska, Chorvatska 

a Rumunska. Do pozice ředitele této sku-

piny byl jmenován Tomáš Kaštil.

Obě skupiny budou kontrolovány mezi-

národním týmem, složeným z odborníků 

z různých oborů, kteří mají značné zku-

šenosti s řízením v rámci skupiny Inter 

Cars. Jejich cílem je přenášet know-how 

mezi jednotlivými zeměmi, zabezpečit 

bezchybný komunikační proces, posta-

rat se o to, aby byly všechny IC postupy 

aplikovány ve všech zemích a koneč-

ně také zajistit podporu všem státům 

v jejich snaze dosáhnout těch nejlepších 

výsledků.
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Miroslav Točoň

Auto BDM, s. r. o.

Autokol Mária Kolčáková

Štefan Bozó

Pavol Bolčo AutodieľňaAuto Sys s.r.o.

Imrich Boďo

Robert Kulifaj - Cartec

Marcel Tencer

Dvoran, s. r. o.

Elemír Podoben

M.B. Autocentrum, s. r. o.

Daniel Dvorák

Július Pittner – Autodiely

Róbert Putovný Global Autosúčiastky, s. r. o.

Ing. Petr Krempaský – Automonti

Autospol Ondrej Orbán

Ing. Peter Kaňuk

SC Servis, s. r. o.

A Profi t

UNI Racing, s. r. o.

Autocentrum – Cséfalvay, s. r. o.

Július Ziman - Autoservis

Marián Hrabinský

Juraj Molota – MBH

AMD servis, s. r. o.

Stanislav Hilka

Jaroslav Prekop – Autoškola

Veľká jesenná akcia Inter Cars.
Rozdali sme 31 skútrov Piaggio.
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...autoservis 3. milénia

Staòte se èlenem evropské sítì 
profesionálních autoservisù!

Aktuální pokrytí Èeské a Slovenské Republiky 
celoevropskou servisní sítí AutoCrew

Co nabízíme?

spojení se silným a spolehlivým partnerem v oblasti dodávek náhradních dílù

stabilní zázemí celoevropské servisní sítì 

speciální nákupní podmínky a bonusy

spoleèný a cílený marketing na celostátní i regionální úrovni

finanèní podporu na školení, reklamu, marketing a vybavení autoservisu

kompletní softwarové øešení pro profesionální autoservis

znaèné konkurenèní výhody

možnost èlenství ve 

AutoCrew

VIP Clubu Inter Cars

Co nabízíme?

spojení se silným a spolehlivým partnerem v oblasti dodávek náhradních dílù

stabilní zázemí celoevropské servisní sítì AutoCrew

speciální nákupní podmínky a bonusy

spoleèný a cílený marketing na celostátní i regionální úrovni

finanèní podporu na školení, reklamu, marketing a vybavení autoservisu

kompletní softwarové øešení pro profesionální autoservis

znaèné konkurenèní výhody

možnost èlenství ve VIP Clubu Inter Cars

Vaše pøedpoklady:

jste nezávislý profesionální autoservis

máte alespoò 4 servisní stání

disponujete odpovídajícím servisním vybavením

poskytujete široké spektrum profesionálních servisních služeb

Váš autoservis se nachází v obchodnì zajímavé lokalitì

máte stálé pøipojení k internetu a odpovídající IT vybavení

máte chu� se dále rozvíjet

Vaše pøedpoklady:

jste nezávislý profesionální autoservis

máte alespoò 4 servisní stání

disponujete odpovídajícím servisním vybavením

poskytujete široké spektrum profesionálních servisních služeb

Váš autoservis se nachází v obchodnì zajímavé lokalitì

máte stálé pøipojení k internetu a odpovídající IT vybavení

máte chu� se dále rozvíjet

Provozovatelem servisní sítì AutoCrew v ÈR a SR je spoleènost Inter Cars Èeská a Slovenská republika 

Hlinsko
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Opět je mou příjemnou povinností vám 

oznámit, že od 1. 8. 2008 se servisní síť 

AutoCrew v České republice rozrostla 

o dalšího člena. Je jím relativně mladá 

fi rma Autoservis Hauser-Peřina se sídlem 

v Českých Budějovicích. Na sérii již tradič-

ních otázek nám dnes odpovídal jeden 

z jejích majitelů, pan Vladimír Peřina. 

Společně s ním věříme, že AutoCrew bude 

tou nejlepší cestou jak poskytovat kvalitní 

služby našim i zahraničním motoristům.

Kdy byla vaše společnost založena a co 

tomu předcházelo?

S podnikáním jsem začal hned po revoluci, 

to jsem se svým kamarádem začal opravo-

vat tehdejší motopark v  garáži u  rodinné-

ho domu. V našem oboru se nám dařilo, 

po několika letech jsme se přestěhovali do 

areálu, kde sídlíme dodnes, a začali jsme 

vystupovat pod názvem „Autoservis Hauser 

-Peřina s. r. o.“  Během několika následujících 

let se naše fi rma rozrostla do dnešní podo-

by, servisní plocha je 1100 m2, počet zaměst-

nanců je prozatím čtrnáct.

Jaké spektrum služeb poskytujete ve 

svém autoservisu?

Ve svém servisu poskytujeme širokou škálu 

služeb jak na osobní, užitková, tak i náklad-

ní vozidla. Zákazníkovi nabízíme kompletní 

autoservis, měření emisí, přípravu a vyřízení 

STK, zabezpečení vozidel, čištění interiérů, 

pojištění vozů, prodej automobilových dílů. 

Snažíme se zákazníkovi zajistit vše potřebné 

pro jeho automobil.

Začátkem srpna 2008 se váš autoservis 

stal členem servisní sítě AutoCrew. Proč 

jste se rozhodli zapojit do servisní kon-

cepce AutoCrew a co očekáváte od člen-

ství v ní?

Po prostudování různých nabídek jsme se 

rozhodli právě pro servisní síť AutoCrew, 

protože se nám zdála být perspektivní, 

v Čechách neokoukaná a do budoucna 

zajisté silným konceptem pro náš servis. 

A naše očekávání? Technická a marke-

tingová podpora ze strany zaměstnanců 

AutoCrew a Inter Cars zároveň, dostupnost 

informací, nových technologií a postupů 

při opravách stále složitějších automobilů 

a v neposlední řadě možnost školení. Dalším 

přínosem je zajisté propagace servisu a tím 

i přísun nových  zákazníků. V servisní  kon-

cepci AutoCrew vidím silného partnera pro 

naši fi rmu.

Provozovatelem servisní sítě AutoCrew 

je společnost Inter Cars, která je také 

jedním z dodavatelů náhradních dílů pro 

váš servis. Jak zatím hodnotíte spoluprá-

ci s Inter Cars?

Pobočka Inter Cars v Českých Budějovicích 

se nám snaží vyjít maximálně vstříc a kolektiv 

dělá vše pro to, aby byla spolupráce na pro-

fi  úrovni. Sortiment fi rmy je pro nás velkým 

plusem, vždy si můžeme vybrat z nabídky 

různých výrobců a cen a poskytnout svým 

zákazníkům možnost volby.

Plánujete v tomto roce i další aktivity 

nebo rozšíření nabídky služeb?

Do půl roku bychom chtěli zprovoznit 

novou halu s geometrií, co dál, to ukáže čas, 

nějaké možnosti tu pořád máme. Doufáme, 

že k dalším aktivitám nám dopomůže námi 

zvolený servisní koncept AutoCrew.

Na závěr našeho rozhovoru bych se ješ-

tě rád zeptal, jak trávíte volný čas, když 

nejste právě ve vašem servisu?

Práce nám všem zabere hodně času, ale 

i volno má v mém životě své místo. Mým 

koníčkem je jachting a voda celkově, když 

je možnost, jedu na Lipno na plachetničku, 

a když mi můj kolega dovolí pár dní dovči 

(řečeno s úsměvem na rtech), jedu se rád 

ohřát k moři.

Váš AutoCrew team

www.autocrew.cz
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Predstavujeme partnera servisnej siete 

AutoCrew – Autoservis Špirek v Bardejove.

Bardejov, mesto ležiace v severovýchodnom 

kúte Slovenska blízko hraníc s Poľskom. Sta-

robylé mesto, ktoré píše už vyše 760 ročnú 

históriu - pýcha Šariša. Najkrajšou časťou 

mesta je Radničné námestie s nádhernými 

gotickými domami a Bazilikou Sv. Egídia. 

Čím je však Bardejov preslávený asi najviac, 

sú jeho svetoznáme Bardejovské kúpele. 

Preslávili sa už v minulosti, keď prvá zmienka 

o nich pochádza z roku 1247. V súčasnosti 

sú vyhľadávané kvôli svojim minerálnym 

vodám, ktoré blahodarne pôsobia na trávi-

aci trakt. Do jedného z centier kúpeľníctva 

na Slovensku sme však prišli s trochu iným 

zámerom. Radi by sme Vám predstavili part-

nera servisnej siete AutoCrew, pána Mirosla-

va Jajka a jeho autoservis.

Začiatky podnikania v automobilovej bran-

dži pána Jajka sa viažu k roku 1993, kedy sa 

s rozrastajúcim počtom zahraničných áut v 

regióne Bardejov zvýšil záujem o náhradné 

komponenty do nich. Vzhľadom k ich ťažkej 

dostupnosti sa rozhodol zriadiť malú predaj-

ňu v provizórnych priestoroch obuvníckeho 

učilišťa.  V čase po rozpade Československa 

absentovala na samostatnom Slovensku 

obchodná spoločnosť, ktorá by logisticky 

zabezpečovala celoslovenskú distribúciu sor-

timentu náhradných dielov. Pán Jajko začal 

preto spolupracovať s inými regionálnymi 

spoločnosťami a aj vďaka tejto spolupráci sa 

začala rozrastať ponuka sortimentu v jeho 

predajni. Aj napriek ťažkým začiatkom sa už 

o rok predajňa sťahuje z provizórnych priesto-

rov do vlastných väčších priestorov. Význam-

ným míľnikom pána Jajka na jeho ceste k 

autoopravárenstvu  sa stal rok 1998. V tomto 

roku začína jeho spolupráca so spoločnosťou 

Renault. Ako regionálny distribútor tejto znač-

ky áut mal v priestoroch okrem „showroomu“ 

a predaja aj autoservis, ktorý zabezpečoval 

servisné služby pre svojich zákazníkov. Na 

základe skúseností a záujmu o servisné služ-

by sa o rok neskôr rozhodol postaviť vlastný 

neznačkový autoservis pre všetky typy áut. 

V súčasnej dobe prevádzkuje pán Jajko dva 

nezávisle neznačkové autoservisy zapojené 

do servisných konceptov.  Autoservis Špirek, 

ako znie obchodné meno autoservisu zapo-

jeného do celoslovenskej siete AutoCrew, 

nájdeme na Kúpeľnej ulici v užšom centre 

Bardejova. Servis ponúka široké spektrum 

služieb bez zamerania na konkrétnu značku 

áut  Servis disponuje tromi zdvihákmi a celko-

vo štyrmi servisnými státiami. Medzi najčastej-

šie poskytované služby pre svojich zákazníkov 

sa radia mechanické a karosárske práce, pneu-

servis a geometria. Samozrejmosťou, ktorá by 

určite nemala chýbať je aj diagnostika. Servis 

je spojený s predajňou, takže tu zákazník ná-

jde všetko, čo pre chod svojho auta potrebu-

je. Osadenstvo servisu tvorí stabilný kolektív 

automechanikov a príležitosť dostávajú aj 

mladí budúci automechanici z odborného 

učilišťa strojárskeho v Bardejove.

Zaujímavosťou je spolupráca so spoloč-

nosťou InterCars, ktorá začala ešte pred  

príchodom značky InterCars na Slovensko. 

Pán Jajko je jedným z prvých zákazníkov tej-

to spoločnosti na Slovensku, keď v minulosti 

nadviazal spoluprácu s poľskou pobočkou 

spoločnosti InterCars v Rzeszówe. Na základe 

dobrých vzťahov pokračuje jeho spolupráca 

aj po príchode značky InterCars na Slovensko. 

Dnes už zabezpečuje distribúciu komponen-

tov pre zákazníkov Autoservisu Špirek dva-

krát denne prešovská pobočka spoločnosti 

InterCars. Pán Jajko oceňuje na spolupráci 

hlavne dobré obchodné vzťahy, logistiku a 

široké spektrum ponuky sortimentu.

Od roku 2007 je autoservis pána Jajka zapo-

jený do celoslovenského servisného kon-

ceptu AutoCrew, ktorého prevádzkovateľom 

je spoločnosť InterCars. Pre vstup do tejto 

servisnej siete sa rozhodol hlavne na základe 

dobrej spolupráce so spoločnosťou Inter-

Cars. Zapojenie svojho servisu do koncep-

tu AutoCrew hodnotí zatiaľ kladne. Medzi 

hlavné výhody, ktoré oceňuje na servisnom 

koncepte AutoCrew, by zaradil marketingo-

vú a reklamnú podporu značky AutoCrew, 

sezónne akcie pre zákazníkov a členstvo v 

celoeurópskej servisnej sieti AutoCrew.

Riadenie dvoch autoservisov a predajne 

väčšinou zamestnáva pána Jajka na plný 

úväzok, ale minimálne raz za týždeň si nájde 

čas a ide si zahrať so svojimi kamarátmi fut-

bal, ktorý je preňho dlhoročným koníčkom 

a spôsobom ako si udržať kondíciu. V lete sa 

rád vyberie na dovolenku, či už s vlastnou 

rodinou alebo ako tomu bolo tento rok aj 

s rodinou zákazníkov InterCars, keď v rámci 

VIP klubu navštívil exotickú Čínu. 

Na záver našej návštevy v kúpeľnom mes-

te Bardejov by sme radi poďakovali pánovi 

Jajkovi za úspešnú spoluprácu a zaželali mu 

veľa spokojných zákazníkov. 

Váš AutoCrew team

www.autocrew.sk
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Spoločnosť Filtron je európskym 

výrobcom a distribútorom olejových, 

vzduchových, palivových, kabínových, 

hydraulických a priemyselných fi ltrov 

pre motorové vozidlá, stroje a moto-

ry a poskytuje rozsiahly výber týchto 

produktov aj na našom trhu. Filtron 

funguje už viac ako 25 rokov a svo-

je výrobky dodáva aj do prvovýroby 

takých automobilových značiek ako 

sú napríklad Ford, Volkswagen, GM, 

Seat či Land Rover, čo svedčí o kvalite 

fi ltrov, ktoré táto fi rma vyrába.

My Vám dnes v predajnom tipe prináša-

me ponuku vzduchových fi ltrov. Vzdu-

chové fi ltre zadržiavajú drobné častice 

a zaisťujú tak maximálnu možnú čistotu 

vzduchu, ktorý je nasávaný do motora. 

Produkcia fi ltrov podlieha nezadržateľ-

nému vývoju, a vďaka tomu sa dnes 

väčšina fi ltrov, a samozrejme aj tie od 

fi rmy Filtron, vyznačujú vysokou mie-

rou nepriepustnosti týchto škodlivých 

čiastočiek. Filtračným materiálom je 

väčšinou fi ltračný papier na báze celuló-

zového vlákna impregnovaného feno-

lovými, epoxidovými alebo akrylovými 

pryskyricami. Účelom impregnácie 

celulózového vlákna je ochrana vláki-

en proti vplyvu vody, oleja a výparov 

paliva. U súčasných materiálov sa často 

používa prímes syntetických vlákien, 

ktorá zlepšuje fi ltračný účinok a schop-

nosť pohlcovať nečistoty. Sú taktiež 

navrhované čisto syntetické fi ltračné 

materiály - vlákniny, ktoré sú schopné 

vďaka svojej špecifi ckej štruktúre, pri 

zachovaní vysokej účinnosti a nízkeho 

prietokového odporu, zadržať niekoľko 

násobne viac nečistôt ako tradičný 

papier. Zvlášť dobré výsledky je možné 

docieliť pri použití dvoch- a dokonca 

trojvrstvových materiálov, kde každá 

vrstva má inú štruktúru a fi ltračné vlast-

nosti. Vzduch je v tomto fi ltri selektívne 

očistený od nečistôt rôznej veľkosti pri 

prechádzaní jednotlivými vrstvami. Tie-

to vlastnosti umožňujú značný nárast 

absorpcie a pritom je udržaná vysoká 

efektivita fi ltrácie. Filtre sú nielen veľmi 

účinné, ale ich súčasná trvanlivosť je 

dlhšia ako v minulosti, aj napriek tomu 

sa postupom času zanášajú a z tohto 

dôvodu je ich výmena v pravidelných 

intervaloch nutnosťou.
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Použitie Objednávacie číslo Cena EUR Cena SK

Alfa Romeo 147 1.6i 16V, 2.0i 16V AP 024/2 14,81 446

Ford Focus 1.4i 16V, 1.6i 16V, 1.8i 16V  AP 074/1 10,07 303

Honda Civic  1.4,  1.5, 1.6 16V  AP 104/2 12,21 368

Mazda 323 1.7TD, Lantis 1.3i 16V, 1.5i 16V, 1.8i 16V  AP 168 14,34 432

VW Polo, Seat, Skoda 1.2 16V AP 183/1 10,23 308

Opel Omega 2.3D/TD, 3.0-3.6 24V, Frontera A 2.0-2.8TD AP 056 8,26 249

Nissan Almera 1.5i, 1.8i, Bluebird 2.0i, 2.0D; Opel Astra 1.7TD AP 154/1 9,05 273

Peugeot 206, Citroen C3 1.4 HDI, Ford Fiesta  1.4 TDCi AP 130/3 7,86 237

Opel Astra II 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.7TD, 1.8 16V, 2.0D 16V, 2.0 16V AP 051 10,63 320

Volkswagen Golf IV 1.4i, Lupo 1.4i AP 183 8,26 249

Audi A4 1.6/1.8/1.9TDI AP 179/2 10,23 308

Seat Cordoba 1.6CLX, 1.8i,GT, Toledo 1.6, 1.8, Ibiza 1.8CLX, 2.0GTi AP 060 5,89 177

Opel Vectra 1.6i 8V, 1.6i 16V, 1.8i 16V AP 152 8,49 256

Ford Mondeo 1.6i, 1.8i, 2.0i 16V AP 074 8,26 249

Citroen Saxo/106 1.1/1.4/1.6 AE 311 5,49 165

Mercedes 190D 2.0 Seria W 201, 200D, 200TD Seria W124 AP 010 8,65 261

BMW 520i 24V, 525i 24V  AP 031 9,05 273

Fiat Tipo 1.4, 1.6, Uno 1.4, Lancia Dedra 1.6ie AP 042 4,07 123

Ford Fiesta 1.2i SE 16V, 1.4i 16V SE, Courier 1.3i                                        AP 151 7,86 237

Seat Alhambra 1.9TDi, 2.0i, Volkswagen Sharan 1.9TDi, 2.0i CL  AP 159 11,81 356

Seat Ibiza 1.6i 16V, Skoda Fabia 1.4 16V, VW Golf IV 1.6i 16V                AP 149/3 6,28 189

Opel Corsa C AP 051/1 6,68 201

Ford Mondeo 1.8i, 2.0i, 2.0DI, 2.5i V6 AP 074/3 6,00 181

Opel Vectra B 2.2DTI 16V AP 020/2 9,84 296

Renault Laguna 1.9DCI, 1.9DTI, Megane Scenic 1.9DTI AP 134/2 5,10 154

Honda Concerto 1.8TD; Rover 218SD, GSD, 418SD, GSD AP 187/3 12,21 368

Volvo S60, V70 2.3/2.4/2.4D/2.5 AP 165/2 9,05 273

Mazda 626 2.0 , Hyundai Accent 1.3 AP 114 11,02 332

Hyundai Lantra 1.6 AP 108/2 13,59 409

Hyundai Coupe 1.6i 16V, 2.0i 16V AP 177/1 13,55 408

Peugeot 306 1.8, 2.0, 405 SRI 1.8, STI 2.0; Renault Clio II AP 080 7,47 225

Honda Civic 1.3, 1.5, Integra 1.5 12V; Suzuki Swift 1.0, 1.3, 1.6  AR 278 8,49 256

Toyota Avensis 1.6 16V, 1.8 16V, 2.0 16V AP 184 9,05 273

Toyota Corolla  1.4/1.6/1.8 16V AP 142/3 12,21 368

Uvedené ceny sú maloobchodné v EUR a SK s DPH. Zmena cien vyhraden. Konverzný kurz 1€ = 30,1260 SK
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3.1. 2009 odstartoval 31. ročník nejtěžší-

ho motoristického závodu na světě. Moto-

cykly, osobní automobily i kamiony tento-

krát namísto tradičních afrických destinací 

sváděly náročné souboje v atraktivních 

oblastech Argentiny a Chile.

Změněná logistika samozřejmě vyžaduje 

i přizpůsobení na straně účastníků. Posádky 

ostrých i asistenčních vozů, podobně jako 

novináři a vůbec všichni, kdo mají s Dakarem 

něco společného, se samozřejmě do Buenos 

Aires, kde závod odstartoval, přepravovali 

letecky. Závodní i doprovodná technika však 

putovala do Jižní Ameriky okolo pětadvaceti 

dní na lodi, konkrétně pak z francouzského 

přístavu Le Havre, kde již 27. listopadu probí-

haly technické přejímky.

Celoroční průběžná příprava v posledních 

měsících před závodem nabrala na intenzi-

tě. Poznatky získané během Středoevropské 

rallye, ve které jsme v nabité konkurenci zís-

kali třetí místo, se nám podařilo promítnout 

do mnoha technických vylepšení. Baja Hun-

gary 2008, která byla z pohledu Loprais Tat-

ra Teamu spíše testem, potvrdila správnost 

zvolené cesty, i když z prvního místa máme 

samozřejmě radost. Následné testy nám 

umožnily doladění techniky pro podmínky, 

které jsme očekávali v Argentině a Chile. 

Variabilita povrchů a extrémní teploty dosa-

hující až pětačtyřiceti stupňů podle všeho 

prověří celé startovní pole mnohem více 

než Afrika.

V souvislosti s Dakarem 2009 došlo ke změně 

na pozici navigátora. Láďa Lála, který Aleše 

navigoval v průběhu posledních dvou let, se 

po diskusi s týmem rozhodl přerušit závodní 

kariéru: „Původně jsem chtěl jet Dakar jako 

novinář a napsat o tomto fenoménu kníž-

ku,“ prohlašuje Láďa. „Nakonec jsem skončil 

v kabině ostrého kamionu a bylo to skvělé. 

S příchodem k Loprais Tatra Teamu jsem 

povýšil na místo navigátora a s týmem strá-

vil nádherné dva roky. Je pravdou, že frustra-

ce spojená se zrušením Dakaru 2008 byla 

obrovská. Plnohodnotně se věnovat Dakaru 

znamená hodně času a cestování a není úpl-

ně lehké to skloubit s prací, rodinou a dal-

šími projekty, kterým se věnuji. Letos jsem 

navíc začal komentovat MS motocyklů pro 

Českou televizi, čemuž bych se rád věnoval 

i do budoucna. Nepovažuji se za závodníka, 

i když adrenalin spojený se závoděním je 

nepředstavitelný.“

Znamená to tedy, že Láďa Lála do Argentiny 

nepojede? „Člověk nikdy nepozná, o co při-

šel, dokud se to opravdu nestane. Poslední 

tři roky byl pro mne Dakar vším a nechci 

úplně odejít, pouze zvolnit. Využil jsem pro-

to nabídku jet do Argentiny v novinářském 

autě a rád bych pomohl propagaci tohoto 

fenoménu. Chtěl bych upřímně poděkovat 

celému Loprais týmu za všechno. Mám ty 

kluky prostě rád, zažili jsme spolu neskuteč-

né věci. Třeba se časem k závodění vrátím, 

nikdy neříkej nikdy, čas ukáže.“

Na otázku, co považuje za svůj největší 

zážitek, odpovídá Láďa: „Těch zážitků bylo 

opravdu hodně. V autě se během závodů 

i testování odehrávají příběhy, na které nikdy 

nezapomenete. Takovou veselou historkou 

z natáčení byly loňské testy v Tunisu, kde 

jsme na jednom skoku ladili, kam až se dá 

s autem jít. Milan Loprais pořídil tento záběr, 

kdy jsme jeli zhruba 90 km/h. Na štěstí

/bohužel nikdo zvenčí neviděl a nevyfotil 

průjezd při rychlosti o cca 30 km/h vyšší. 

Devadesátková díra je dodnes symbolem 

pro nebezpečné místo na trati.“   

Davy novinářů a příznivců vyprovodily 

tým před odjezdem do Le Havre

Stovky hodin závěrečných příprav vždy 

skončí s odjezdem z dílen a cestou na tech-

nické přejímky. Loprais Tatra Team vyrazil za 

velkého zájmu fanoušků i médií. 

Po úvodní štaci u ostravské radnice zamířil 

celý tým na pražskou akci, která se konala 

v budově známého dealerství Emil Frey. 

Nebylo divu – nový navigátor Aleše Lopra-

ise Vojta Štajf právě s podporou importéra 

Subaru závodí v klasických rally. Tým vyrazil 

v mírně omezeném personálním počtu – 

pouze závodní posádka vyrazila v komplet-

ním složení. Šestikolku Babču odvezl do Le 

Havre Leo Loprais, novou asistenční dvouná-

pravovou Tatru zase mechanik Luboš Kýpeť. 

Jeho spolujezdec z kamionu Michal Ptáček 

zase odvezl týmovou Navaru, novinář Jiří 

Vintr pak zapůjčené Subaru, jímž se posádky 

později vrátily domů.

„Všechno z toho, co jsme věnovali v přípravě, 

směřuje k jedinému cíli, a tím je dojet do cíle 

na stupních vítězů. Nikdy jsme nebyli připra-

veni tak dobře. Ve srovnání s tím, s čím jsme 

vyjeli v lednu do Lisabonu, jsme minimálně 

o 30 procent dále, a to ve všech ohledech, 

včetně týmového zabezpečení. Ve výsled-

kových listinách sice svítí jedno jméno, ale 

tohle je skutečně týmový sport,“ prohlásil na 

tiskové konferenci Aleš Loprais.

Vyjádřil zároveň víru v to, že nová podoba 

slavného Dakaru se bude líbit: „Nejde ani 

tak o to, zda se ta soutěž geografi cky ode-

hraje v západní Africe. Dakar se stal znač-

kou a celosvětovým symbolem pro nejtěžší 

a nejprestižnější automobilový maraton 

světa. V nové podobě bude velmi rozmanitý 

a obtížnost určitě neztratí, naopak.“

Cesta na Dakar vede přes Le Havre…

Tradiční kolorit Dakaru, administrativní 

a technické přejímky, tentokrát postrádaly 

tradiční patinu velkého očekávání. Do startu 

rallye přece jen zbývalo přes měsíc a odehrál 

se tisíce kilometrů od přejímek… 

Přejímková část se odbyla v pohodě v jed-

né z přístavních hal, zvané Ocean Café. Na 

rozdíl od minulých let administrativní část 

odsýpala podstatně rychleji, i když záleží 

na subjektivním pohledu. Vojta Štajf, znalý 

poměrů z mistrovství světa v rally, byl pře-

kvapen spíše negativně: „Nechápu, jak je 

možné, že na největším závodě světa se ješ-

tě najdou komisaři, kteří nemluví anglicky.“ 

Inu, francouzská soutěž…

Celý tým si přejímky odbyl rozdělen na dvě 

skupinky. Závodní posádka si svou část odbyla 

sama, druhá polovina týmu řešila přejímky pro 

press car a oba asistenční kamiony. Na řadu 

šly posádky asi hodinu po kompletní „sbor-

né“ z týmu Kamaz. Komisaři tentokrát nevzali 

technickou část příliš podrobně. Stačilo nale-

pit čísla a nezbytnou soutěžní identifi kaci vozi-

del a poté následovala jen velmi zběžná kont-

rola bezpečnostního vybavení. Hlavní komisař 

závodu Fabien Calvet převážil všechny favori-

zované kamiony (mimochodem, s lety propíra-

ným hmotnostním handicapem značky Tatra 

to vůbec není tak zlé, kopřivnický závodní vůz 

je hmotnostně plně srovnatelný a na stejné 

úrovni s hlavními soupeři) a zaplomboval tur-

bodmychadla. „Bylo to poměrně jednoduché, 

Fabien problémy nedělal. Naše auto dobře zná 

a ví, že homologace Tatry je poctivě udělaná,“ 

dodal Aleš Loprais.

Po nezbytném zdokumentování přejímek 

bylo třeba odbavit s konečnou platnos-

tí i press car. Technická přejímka se u něj 

omezila hlavně na kontrolu bezpečnostního 

vybavení, tentokrát už velmi podrobnou. 

Druhá část přejímek proběhla v Buenos Ai-

res. Týkala se zejména osobních dat všech 

účastníků, zdravotního stavu i povinného 

očkování. Stejně tak došlo k vyřešení všech 

otevřených bodů novinářských akreditací.

Všechna vozidla se z přejímkové haly ode-

brala na zhruba desetikilometrovou cestu 

vstříc přístavnímu doku, kde se všem nasky-

tl impozantní pohled na všechna vozidla, 

včetně organizátorských, vzorně seřazená 

pro nalodění. Stačilo odevzdat klíče orga-

nizátorům a přidat návod na to, jak vozidla 

nastartovat a rozjet, a tím pro všechny tenhle 

nesoutěžní prolog skončil. K nalodění všech 

vozidel došlo v prvním týdnu prosince.

Bohaté týmy, jako například Volkswagen 

nebo Mitsubishi, posílaly soutěžní techniku 

do Buenos Aires letecky (v Le Havre byly jen 

jejich doprovody), aby ve slaném prostředí 

lodního podpalubí nedoznala újmy.

Startovní čísla vozů Loprais Tatra Teamu:

502 Aleš Loprais, Milan Holáň, Vojtěch Štajf 

850 Leo Loprais, Michal Ptáček 

851 Ladislav Csekey, Lubomír Kýpeť 

913 Karel Loprais, Milan Loprais, Jiří Vintr, 

Ladislav Lála 

Jiří Vintr, Loprais Tatra Team
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Vývoj elektronického katalogu společnosti Inter Cars je nekončí-

cí proces a jeho tvůrci se neustále snaží vybavovat tento produkt 

stále novými nástroji, které přinášej jeho uživatelům vyšší komfort 

a rychlost při práci. V poslední době je průměrný interval aktuali-

zace programového vybavení jeden měsíc. Tedy každý měsíc může 

uživatel v IC_Katalogu nalézt nějakou další „utilitku“, která mu 

pomůže při práci.

V tomto vydání IC_Journalu se budeme věnovat nejzajímavějším 

novinkám v programovém vybavení, o které byl IC_Katalog oboha-

cen v posledních měsících.

Asi nejdůležitějším vylepšením jsou bezesporu nástroje pro usnadnění 

a zrychlení vyhledávání. Prvním z těchto nástrojů je textové pole pro 

rychlé vyhledání vozu podle jeho značky a modelu, které je umístěno 

v záložce Automobily. Zde lze zadat celý název (např. Skoda Fabia) ane-

bo postačí dokonce zadat jen pár počátečních písmen modelu (např. 

„fab“) a v interaktivním seznamu pod tímto polem se současně při zadá-

vání prvních písmen modelu zobrazují všechny modely, které těmito 

písmeny začínají. Tato funkčnost umožňuje mnohem rychlejší vyhledání 

vozu, než je standardní procházení stromové struktury vozového parku.

Ve stejné záložce najde uživatel nově také další dvě pole pro vyhledávání 

vozu podle kódu motoru a vyhledávání v katalogu podle čísla. Po zadání 

kódu motoru do prvního pole se rozsáhlá stromová struktura vozového 

parku omezí pouze na část vozového parku, ve které se nacházejí vozy 

s daným kódem motoru. Druhé pole slouží pro přímé vyhledání v apli-

kačním katalogu v záložce Výsledky podle čísel dílů, a to jak dílů z nabíd-

ky Inter Cars, tak originálních čísel, popřípadě čísel jiných výrobců.

Obdobným způsobem ulehčuje a zrychluje vyhledávání také podle 

produktových skupin textové pole umístěné v záložce Kategorie. Zde 

lze zadat počáteční písmena hledané produktové skupiny. Není ovšem 

nezbytně nutné, aby se jednalo o počáteční písmena – zadá-li uživatel 

jakýkoliv řetězec a potvrdí výběr klávesou Enter, dosáhne tohoto výsled-

ku také. Uživatel tedy může namísto zadávání textu např. „brzdová des-

tička“ zadat jen text např. „desti“ a potvrdit.

Dalšího zlepšení se dočkala funkčnost Historie vyhledávání, která nyní 

uchovává kompletní historii hledaných dílů namísto pouze posledních 

20, jak tomu bylo v minulosti.

Následuje celá řada dalších úprav, kterých 

se IC_Katalog dočkal a které zefektivňují 

používání tohoto produktu. Jak zde již bylo 

zmíněno, aktualizace programu IC_Katalog 

je v průměru každý měsíc, a proto součástí 

programu je i nástroj pro pohodlný upgrade 

na vždy aktuální verzi. Tento nástroj nalezne 

uživatel v panelu nástrojů  Komunikace > 

Kontrola nové verze programu IC_Katalog.

IC
_K

at
al

og
 –

 s
tá

le
 n

ěc
o 

no
vé

ho
IC

_K
at

al
og

 –
 s

tá
le

 n
ě

co
 n

o
vé

h
o

Zdálo by se, že již není v programu IC_Katalog co vymýšlet, ale jeho programátoři dokazují, že opak je pravdou. A proto IC_Katalog 

překvapuje své uživatele stále něčím novým.

nové vyhledávání podle kódu motoru

nové vyhledávání podle produktových skupin

historie vyhledávání

nástroje pro usnadnění a zrychlení vyhledávání
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Inter Cars Bratislava
Rožňavská (areál R1 centrum)

831 04 Bratislava

Tel.: 02/44 630 555
Fax: 02/44 630 777

E-mail: bratislava@intercars.sk

Inter Cars Trnava
Bratislavská 45
917 02 Trnava

Tel.: 033/55 33 522
Fax: 033/55 33 272

E-mail: trnava@intercars.sk

Inter Cars Nitra 
Vašinová 70

949 01 Nitra

Tel.: 037/64 10 044
Fax: 037/64 10 045

E-mail: nitra@intercars.sk

Inter Cars Žilina 
Saleziánska 89
010 08 Žilina

Tel.: 041/76 33 377
Fax: 041/76 33 378

E-mail: zilina@intercars.sk

Inter Cars Banská Bystrica
Partizánska 89

974 01 Banská Bystrica

Tel.: 048/47 00 888
Fax: 048/47 00 889

E-mail: banska.bystrica@intercars.sk

Inter Cars Poprad
Partizánska ulica 86/A

058 01 Poprad

Tel.:  052/78 803 51-3
Fax:  052/78 803 50

E-mail: poprad@intercars.sk

Inter Cars Košice 
Lubina 1

040 11 Košice

Tel.: 055/72 77 7 11-15
Fax: 055/72 77 710

E-mail: kosice@intercars.sk

Inter Cars Prešov
Kúpeľná 8

080 01 Prešov

Tel: 051/74 85 011-3
Fax: 051/74 85 010

E-mail: presov@intercars.sk

Inter Cars Trenčín
Zlatovská 24

911 05 Trenčín

tel.: 032/32 60 222
fax.: 032/32 60 229

E-mail: trencin@intercars.sk
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Optimální ochrana
Řada žhavících svíček D-Power vás  připraví  na zimu, protože D-Power nabízí :

● Výborná technologie žhavících svíček a know-how z oblasti OE.
● Perfektní studené starty při velmi  nízkých teplotách..
● Široké pokrytí trhu
● Krátký systém značení D-Power pro snadné skladování

Chcete vědět více o D-Power?
Zeptejte se vašeho prodejce.
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