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Wdrażamy nowy system  nansowo-księgowy. Informujemy o przerwie technicznej w pracy 
systemu sprzedaży centrali oraz w  liach Inter Cars SA.

Filie Inter Cars SA będą zamknięte: 

od 29.12.2012r. godz. 12:00 
do 2.01.2013r. do godz. 8:00 

 W tym czasie:
– nie będzie można złożyć zamówienia w  lii IC oraz przez IC Katalog

– nie będzie można sprawdzić stanów magazynowych (on-line) w IC Katalogu.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy i prosimy o wcześniejsze dokonanie zamówień i zakupów.

Dodatkowa informacja dla klientów centrów logistycznych.
28.12.2012 r. od 18:00  niemożliwe będzie składanie zamówień w  liach i przez IC Katalog 
w poniższych  liach:
1. Filia Mysłowice, ul. Brzezińska 59
2. Filia Komorniki, ul. Ks. Wawrzyniaka 2
3. Filia Wrocław, ul. Graniczna 8c

4. Filia Czosnów, ul. Gdańska 15

Nowy system usprawni obsługę i przyspieszy zakupy.

Wierzymy, że w przyszłości przyniesie to Państwu wiele korzyści.

ZMIANY W PRACY FILII
W OKRESIE NOWOROCZNYM
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wiecej na stronie www.intercars.com.pl



Od 2 do 15 zł dziennie! Tyle zapłacisz za 
właściwą aktualizację programów do 
urządzeń diagnostycznych i serwisowych. 
Zagrożenia i konsekwencje wynikające  
z użytkowania nielegalnych testerów będą 
znacznie kosztowniejsze.

Współcześnie wykorzystywane w warszta-
tach urządzenia diagnostyczne i serwiso-
we cechuje wysoki poziom złożoności i 
zaawansowania technicznego. Często są 
to wysokospecjalistyczne systemy prze-
twarzające informacje, pracujące w opar-
ciu o programy komputerowe, a czasem 
nawet o wiele funkcjonalnie połączonych 
programów komputerowych tworzących 
systemy informatyczne. Wykorzystując w 
działalności gospodarczej urządzenia tego 
typu, tj. obejmujące zarówno hardware, 
jak i software, należy uwzględniać prawną 
ochronę programów komputerowych. Pro-
gramy komputerowe podlegają ochronie 
przewidzianej przepisami ustawy z dnia 4 
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, 
z późn. zm.), dalej zwanej prawem autor-
skim. Jest to ochrona zarówno na gruncie 
prawa prywatnego (cywilnego), jak i prawa 
karnego. 
Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że korzy-
stając z nielegalnego oprogramowania, na-
raża się na poważne konsekwencje prawne. 
Przy wykryciu nielegalnego oprogramo-
wania wysokie grzywny, które wielokrotnie 
przewyższają wartość programów, wydają 
się być karą najlżejszą. Dodatkowo może 
nastąpić konfiskata komputerów i wykorzy-
stywanego z nielegalnym oprogramowa-
niem sprzętu diagnostycznego oraz istnieje 
ryzyko pozbawienia wolności, utrata sza-
cunku klientów i narzędzi do pracy.

Uczciwość w cenie
Niestety w gronie użytkowników oprogra-
mowania do diagnozy pojazdów czy danych 
technicznych i regulacyjnych służących do 
napraw znajduje się grupa osób, która woli 
ryzykować i pracować na „pirackim” opro-
gramowaniu, „nie wyrzucając” dodatkowych 
pieniędzy na legalne oprogramowanie. 
Ile rzeczywiście może nas „kosztować” 
wewnętrzny spokój spowodowany po-
siadaniem legalnego oprogramowania – 
jedynego z pełną gamą funkcjonalności, 
uaktualnieniami, wsparciem technicznym?  
Około 15 zł/dziennie. Tyle kosztuje nas jedno 
z najdroższych oprogramowań do diagnozy 
pojazdów wiodącego testera diagnostycz-
nego z oferty Inter Cars SA. Warto, więc się 
zastanowić, czy to rzeczywiście jest wiele, w 
stosunku do tego ile warsztat może zarobić 
dzięki tym urządzeniom.

Dodatkowo należy nadmienić, że producen-
ci programów zarówno diagnostycznych, 
jak i danych technicznych dla warsztatów 
samochodowych coraz częściej wprowa-
dzają preferencyjne warunki zakupu oraz  
promocje specjalne dla wszystkich posia-
daczy oprogramowań wykorzystywanych 
w pracy warsztatowej. Wśród bogatej ofer-
ty akcji promocyjnych i specjalnych do-
stępnych w sieci Inter Cars SA, klienci coraz 
częściej mogą skorzystać z pojawiających się 
promocji wiodących dostawców oprogra-
mowania jak:

Axes – stała opłata aktywacyjna za pomi-
nięte wersje, jeden z najtańszych abona-
mentów na rynku. 
Bosch – promocyjne ceny na wieloletni 
abonament, jednorazowe wersje oprogra-
mowania dla wybranych modeli testerów.
Delphi – nowe promocyjne ceny na abo-
nament, brak opłat za „zaległe wersje”, 
dożywotnia gwarancja na interfejs diag-
nostyczny DS150E NEW VCI w przypadku 
posiadania aktualnej, nieprzerwanej licencji. 
Możliwość wejścia w program dożywotniej 
gwarancji dla użytkowników poprzedniej 
wersji testera, poprzez zamówienie nowej 
aktualizacji do końca 2012 roku.
Hella Gutmann – pakiet specjalny dla po-
siadaczy „zaległych aktualizacji”, bezpłatne 
pakiety licencyjne do nowych testerów.
Magneti Marelli – promocyjne ceny na 
abonament, brak opłat za „zaległe wersje”, 
wymiana starego urządzenia na nowe z 
rocznym abonamentem w cenie.
Precyzja Service/Autodata – gwarancja 
stałej ceny dla wieloletnich abonentów, 
wsparcie techniczne i pomoc w użytkowa-
niu oprogramowania, atrakcyjne promocje 
dla jednostek oświaty. 
Texa – promocyjne ceny na wieloletni abo-
nament, pakiety specjalne dla posiadaczy 
„zaległych aktualizacji”
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Patroni akcji:

Patroni medialni akcji:

Jesteś piratem? Przeczytaj co Ci grozi!

CZY LEGALNE 
ZNACZY DROGIE?

Aby skorzystać z akcji promocyjnych na zakup oprogramowania, wystarczy skontaktować się ze swoim opiekunem w Inter Cars SA,  
zadzwonić pod numer 22 714 17 98 lub po prostu wysłać e-mail na adres ic.diagnostyka@intercars.eu



ilona Sar
Z-ca Kierownika ds.

Szkoleń - Szkolenia i Sieci
Serwisowe, tel.: 665 391 159

ilona.sar@intercars.eu
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KONTAKTHELPDESK
T E C H N I C Z N Y

INTERNET - IC KATALOG INSTRUKCJA
MAIL - helpdesk@intercars.eu
TELEFON - 801 80 20 20 w.5
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Znajdź profil Szkolenia 
Inter Cars na Facebook’u 

i kliknij „Lubię To”. Tu 
znajdziesz zawsze aktualne 
informacje, ciekawostki na 

temat szkoleń.

SZKOLENIA  
CZYLI WIEDZIEĆ CO, WIEDZIEĆ JAK

cezary czaplak
Specjalista ds. Help Desk  

Produktowo-Technicznego
tel.: 22 511 30 23

Przedstawiamy kilka przykładów różnych konfiguracji elektrycz-
nych pomp paliwa w układach zasilania oraz ich umieszczenie w 
stosunku do zbiornika paliwa.

Czy dzięki szkoleniom niezależne warsztaty samochodowe mogą 
dotrzymać kroku postępowi technologicznemu w motoryzacji?  
Mechanicy mogą pogłębiać swoją wiedzę w oddziałach Inter Cars 
SA. Ścisła współpraca Inter Cars SA i firmy BETiS pozwala przekazać 
Państwu wiedzę techniczną na najwyższym poziomie. Jeden z trene-
rów radomskiej firmy BETiS podczas jednego ze szkoleń organizowa-
nych dla Inter Cars SA opowiada o pogłębianiu wiedzy technicznej. 
Zapraszamy do zapoznania się z artykułem.

ELEKTRYCZNE 
POMPY PALIWA CZ.3

POBIERZ
 Świat Motoryzacji

Na rysunkach 7 i 8 pokazano schematycznie przy-
kłady układów zasilania z pojedynczą elektryczną 
pompą paliwa. Na rysunku 7 jest to pompa prze-
wodowa umieszczona pomiędzy zbiornikiem 
paliwa a silnikiem. Ze względu na konieczność 
zasysania paliwa pompa zwykle jest umieszczo-
na blisko zbiornika. W zależności od typu pompy  
i siły ssania może być ona zamontowana powyżej 
poziomu paliwa w zbiorniku lub musi być umiesz-
czona poniżej zbiornika. Na rysunku 8 przedsta-
wiono pompę zbiornikową zanurzoną w paliwie 
(wewnątrz zbiornika). 

Układ z dwiema pompami połączonymi szere-
gowo przedstawiono na rysunkach 9 i 10. Na ry-
sunku 9 pompa wstępna jest zewnętrzną pompą 
przewodową tak jak główna pompa w tym ukła-
dzie.
Zasady montażu (umiejscowienia w stosunku do 
zbiornika paliwa) wstępnej pompy są tutaj takie 

same jak przy opisie do rysunku 7. Na rysunku 10 
pompa wstępna jest pompą zbiornikową a główna  
pompą zewnętrzną przewodową. W przypad-
ku gdy pompy paliwa są połączone szeregowo i 
uszkodzeniu ulegnie jedna z nich to może wystą-
pić sytuacja, że paliwo nie będzie wcale dopływać 
do silnika. Wynika to z faktu, że przez nieruchomą 
pompę wyporową nie przepływa paliwo. Podob-
na sytuacja będzie gdy pompa wyporowa nie bę-
dzie zasilana co uniemożliwi jej pracę.

Na rysunkach 11 i 12 przedstawiono schema-
tycznie umieszczenie pomp dwustopniowych 
z kanałem odgazowania (budowę takich pomp 
przedstawiono na rysunku 6) montowanych 
odpowiednio jako pompa zewnętrzna albo we-
wnętrzna. W przypadku pompy zewnętrznej 
dwustopniowej z zespołem tłoczenia z kanałami 
bocznymi pompa musi być zamontowana poni-
żej poziomu zbiornika ze względu na konieczność 

HELP DESK
T E C H N I C Z N Y

grawitacyjnego zasilania stopnia wstępnego lub 
przynajmniej układ zasysania musi być poniżej 
zbiornika tak jak na rysunku 11. 

Pompy dwustopniowe są alternatywą dla rozwią-
zań z jednostopniowymi pompami przewodowy-
mi lub zbiornikową i przewodową umieszczonymi 
szeregowo w układzie zasilania paliwem. Uzyskuje 
się w ten sposób wyższe parametry tłoczenia pali-
wa czyli większą wydajność lub ciśnienie (najczęś-
ciej występuje wzrost obu parametrów).

http://www.swiatmotoryzacji.com.pl/Numery/pdf/112012.pdf
mailto:ilona.sar%40intercars.eu?subject=
http://www.intercars.com.pl/pliki/File/INTERCARS/wsparcie_sprzedazy/Biuletyny_Informacyjne/IC_Katalog_-_skladanie_pytan_technicznych.pdf
http://pl-pl.facebook.com
http://www.swiatmotoryzacji.com.pl/Numery/pdf/112012.pdf
http://www.swiatmotoryzacji.com.pl/Numery/pdf/112012.pdf


Marta ciesielska
Z-ca Kierownika Działu ds.

Obsługi Sieci Serwisów - Szkolenia
i Sieci Serwisowe,
tel.: 608 306 813

marta.ciesielska@intercars.eu
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WIADOMOŚCI IC - kolejny numer już w marcu! 
Przypominamy czytelnikom Wiadomości IC, że grudniowy numer Wiadomości IC nr 47 jest już dostępny. Grudniowy numer 
dwumiesięcznika zawiera m.in. podsumowanie owocnego roku ze szkoleniową ciężarówką Show Car jak i podpowiedzi fachowców 
jak dbać o akumulator zimą. Ponadto znajdziecie w nim Państwo informacje na temat aktualnych wydarzeń z branży motoryzacyjnej, 
atrakcyjnych promocji oraz sezonowych nowości. Zainteresowanych otrzymywaniem egzemplarza Wiadomosci IC zapraszamy do 
kontaktu z nami: wiadomości@intercars.eu lub pod nr tel.: 22 71 41 425

E-wydanie WIADOMOŚCI IC nr 47   WIADOMOŚCI IC - archiwum

INTER TRUCK
Przypominamy czytelnikom kwartalnika Inter Truck, że wrześniowy numer jest dostępny na stronie:  
www.intercars.com.pl, zakładka o nas/wydawnictwa firmowe/intertruck 
Gazeta dedykowana jest warsztatowcom dbającym o sprawność pojazdów ciężarowych i autobusów. W drugim numerze gazetki 
znajdziecie Państwo m.in. informacje techniczne dotyczące nowych rozwiązań w jednostkach napędowych i ich historycznych 
początków oraz artykuły szkoleniowe. Wydanie jest dostępne

BIULETYNY
Biuletyny zawierające informację o aktualnych promocjach, w których nierzadko mogą Państwo wygrać bardzo cenne nagrody, 
m.in. samochody. Biuletyny promocyjne wysyłane są do Państwa pocztą elektroniczną dwa razy w miesiącu.

Więcej na temat wydawnictw firmowych oraz archiwum publikacji, znajdziecie Państwo na stronie: www.intercars.com.plWY
DA
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ADRES REDAKCJI 
SERVICE NEWS
Inter Cars SA, Dział Marketingu i PR,
Cząstków Maz., ul. Gdańska 15, 05-152 czosnów 
tel.: 22 714 14 46
maria.zmyslowska@intercars.eu

Redaktor prowadząca: Maria Zmysłowska.
Koordynacja: Joanna Król.
Współpraca: Biuro Wsparcia Projektów i ZW – Dariusz Łukiewicz; Szkolenia – Ilona Sar;
HelpDesk Techniczny – Jarosław Szachewicz, Cezary Czaplak; Sieci serwisowe – Marta Ciesielska;
Rynek pojazdów użytkowych – Sylwia Wysocka.

Sylwia wysocka
Specjalista ds. Szkoleń- DSC,

tel.: 22 714 17 03,
665 391 179

sylwia.wysocka@intercars.eu

OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE  
WARSZTATÓW Q-SERVICE TRUCK
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SKORZYSTAJ Z RABATU  
W WARSZTACIE
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15 % RABATU WYŁĄCZNIE DLA KOBIET! 
Ruszyła kolejna kampania reklamowa w tygodniku Auto Świat. Tym razem pod  
hasłem Profesjonaliści Przyjaźni Kobietom. Skierowana jest ona wyłącznie do kobiet.

Każda klientka, która zgłosi się do warszta-
tu samochodowego w jednej z autoryzo-
wanych sieci Q-Service, Perfect Service  
i Q-Service Premium uzyska rabat w wyso-
kości 15 % na serwis - usługę.

Wejdź na strony: 
www.q-service.com.pl, 
www.perfectservice.pl, 
www.motointegrator.pl, 
www.intercars.com.pl
i sprawdź z usług jakiego warsztatu w two-
jej okolicy możesz skorzystać.

Czekamy na wszystkie kobiety, które zgło-
szą się wraz z ulotką umieszczoną w tygo-
dniku Auto Świat. 

Spotkanie składało się z dwóch bloków  
tematycznych. W pierwszej części omówio-
ne zostały tematy związane z funkcjonowa-
niem sieci oraz nowe oferty adresowane do 
uczestników Sieci Q-Service Truck. Oficjalnie 
zostały również przyjęte nowe serwisy:
1. FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA   

STACHOWIAK, Paweł Stachowiak,  
(Konstantynów Łódzki).

2. Serwis Samochodowy Sp. z o.o.  
(Jelenia Góra).

3. P.P.U. AUTOPOL-SERVICE Sp. z o.o. 
(oddział we Wrocławiu oraz Środzie 
Śląskiej).

Kolejnym elementem była dyskusja panelo-
wa na tematy prowadzenia działalności war-
sztatowej. Kierując się znaną wszystkim za-
sadą „co dwie głowy to nie jedna” chcieliśmy 
pokazać, że odpowiedzi na trudne pytania  
i sposoby rozwiązywania problemów warszta-
towych najczęściej są w nas samych a dzieląc 
się naszym doświadczeniem z innymi możemy 
również sami czerpać z pomysłów innych.

Sieć Q-Service Truck liczy 69 warsztatów  
w całej Polsce. W celu zapoznania się z infor-
macjami na temat sieci warsztatowych zapra-
szamy na stronę: 
www.truck.q-service.com.pl

W dniach 31.11-01.12.2012 r. odbyło się spotkanie właścicieli  
i menadżerów warsztatów Q-Service Truck z całej Polski.  
Spotkanie miało charakter integracyjno-roboczy.

SZKOLENIA TECHNICZNE  
DLA WARSZTATÓW CIĘŻAROWYCH W INTER CARS SA

Przypominamy, że mogą Państwo korzystać ze szkoleń dla warsztatów ciężarowych w Inter Cars SA. 
Poniżej prezentujemy najnowszy harmonogram szkoleń na I kwartał 2013 r.

Ofertę szkoleń rozszerzamy o szkolenie: „SK-
03 Manualne skrzynie biegów” (szkolenie ba-
zuje na skrzyni ZF 16S). Po szkoleniu uczest-
nik powinien umieć samodzielnie dokonać 
pełnej diagnozy układu sterującego skrzynią 
biegów. Szkolenie zapewni, iż technik odpo-
wiedzialny za naprawę skrzyni biegów wyko-
na naprawę i nastawy zgodnie z technologią 
producenta.   

Pierwsze szkolenie SK-03 Manualne skrzynie 
biegów już w lutym, w Błoniu koło Warszawy.

Harmonogram szkoleń technicznych Inter Cars SA dla rynku ciężarowego.
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 E-1 Układy elektryczne na bazie MAN klasy TG Zambrów 08-11.01.2013 r.

E-1 Układy elektryczne na bazie MAN klasy TG Lublin 15-18.01.2013 r.

EDC-4 Commonrail diagnoza Warszawa 22-25.01.2013 r.

EDC-4 Commonrail diagnoza Suwałki 29.01-01.02.2013 r.

RABAT!
Przy zakupie pakietu szkoleń SK-03 oraz SK-04, otrzymają Państwo rabat. Więcej na stronie: 
www.szkolenia.intercars.com.pl

mailto:marta.ciesielska%40intercars.eu?subject=
http://issuu.com/intercars/docs/w47_www?mode=window&viewMode=doublePage
http://www.intercars.com.pl/#/ajax_str.php?id=16
mailto:sylwia.szafranska%40intercars.eu?subject=
http://issuu.com/intercars/docs/service_trucks_nr-2?mode=window&viewMode=singlePage
http://issuu.com/intercars/docs/w46www
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zbigniew Dzido
Sprzedawca,  

Sprzedaż Bezpośrednia
tel.: 669 970 071

zbigniew.dzido@intercars.eu

ŁAŃCUCHOWE ZESTAWY ROZRZĄDU  
DO SAMOCHODÓW EUROPEJSKICH

*cena hurtowa, jeśli indywidualna cena zakupu odbiega od podanej – zapraszamy do negocjacji lepszych warunków handlowych.

ZESTAW ŁAŃCUCHA ROZRZĄDU  
VAG 1.2 (AWY, BMD) 07.01-E) 
Indeks: SW99130495 
Cena netto* 311,27 zł

ZESTAW ŁAŃCUCHA ROZRZĄDU  
OPEL VIVARO 2.0 CDTI 06.08-; 
RENAULT 2.0 DCI 
Indeks: SW99130639 
Cena netto* 704,23 zł

ZESTAW ŁAŃCUCHA ROZRZĄDU  
OPEL VECTRA B/C ASTRA G, ZA-
FIRA A (Z22SE) 
ndeks: SW99133045 
Cena netto* 552,88 zł

Przypominamy, że działa specjalna komórka, która ma na celu pomoc w zakresie części silnikowych. Dział ten służy profesjonalnym doradztwem serwisom 
mechanicznym i zakładom obróbki silników, a także serwisom sporadycznie dokonującym napraw silnikowych współpracującym z Inter Cars.

Kontakt bezpośredni: Zbigniew Dzido, tel. kom.: 669 970 071, zbigniew.dzido@intercars.eu, www.czescisilnikowe.intercars.com.pl 
Dzwoniąc na numer infolinii: 801 80 20 20, mogą Państwo zasięgnąć informacji na temat całej oferty dostępnej w Inter Cars SA, jak również złożyć zamówienie.

OFERTA INTER CARS

W ofercie Inter Cars SA mogą Państwo znaleźć elementy naprawcze rozrządu 
niemieckiej firmy SWAG. 
Dostawca ten oferuje całe zestawy naprawcze oraz poszczególne części składowe. Wszystkie te elementy 
odpowiadają pod względem jakości wymogom OE. SWAG oznacza produkty, które spełniają najwyższe 
wymagania odnośnie jakości wytwarzania i niezawodności montażu. 

W ostatnim czasie oferta Inter Cars powiększyła się o kilka nowych referencji do naprawy rozrządu. W 
asortymencie można znaleźć zestawy naprawcze do typowych silników VW, OPLA, CITROENA, FORDA. 
Poniżej prezentujemy Państwu wybrane referencje.

Redakcja Service News

Szanowni Czytelnicy, 

Boże Narodzenie to magiczny czas, kiedy można się w końcu zatrzymać, 
zdjąć nogę z gazu, wyłączyć silnik i zaciągnąć hamulec ręczny.

 To moment na odpoczynek, wyciszenie i skupienie nad tym, co w naszym życiu 
 jest najważniejsze. Święta dają też okazję do naładowania akumulatorów 
 przed wyruszeniem w kolejną podróż... podróż w Now y Rok 2013. 

  Życzymy Państwu spokojne j i komfortowej podróży 
  po życiowej i zawodowej drodze.

STRONA 

GŁÓWNA

http://www.czescisilnikowe.intercars.com.pl/

