Veletrh náhradních dílů pro osobní
a nákladní automobily, nářadí, servisního
vybavení a nových vizí v autoopravárenství!
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Q-SERVICE - řešení pod jednou střechou
500m2 | 8 součástí komplexního řešení
Unikátní softwarové řešení QS Professional pro správu a řízení zakázek autoservisu vyvinuté
společností Inter Cars ve spolupráci s renomovanými firmami Dat Czech Slovak, TecDoc,
Vivid a Indas.
QS Professional a jeho součásti:
• SilverDat II - software pro přesnou kalkulaci nákladů na opravu motorových vozidel
• IC_Calculator - propojení SW SilverDat II a databáze TecDoc
- identifikace dílů z nabídky Inter Cars a jejich dostupnost
- napojení na internetový obchod společnosti Inter Cars - IC_WebCat
• Modupro - modul společnosti Indas pro vedení a správu zakázek,
tvorbu databáze zákazníků a řízení skladového hospodářství
• Vivid WorkshopData - servisní program s technickými daty,
výkresy, postupy, návody a normovanými časy oprav
• Marketingové nástroje na podporu značky a loga
Prezentace
Q-SERVICE - servisní koncept
MotoIntegrator Fleet - správa oprav firemních vozových parků
MotoIntegrator - elektronický obchod

Speciální ceny na vybraný
sortiment našich dodavatelů
dílů pro osobní a nákladní
automobily, servisní techniky,
platné pouze během
Inter Cars EXPO 2012!
Akce
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Nářadí a servisní vybavení
500m2 | 10 vystavovatelů | 20 světových značek
• ukázka reálného autoservisu s většinou vybavení
ve funkčním stavu, které si budou návštěvníci moci
osahat, vyzkoušet a objednat
• premiéra 3D geometrie s unikátním
technologickým řešením
• Toolbus - VAN s prezentací servisního nářadí

automobilové díly

Dodavatelé,
Inter Cars Show TRUCK, ZF Sachs Show TRUCK
1000m2 | 32 vystavovatelů
Odborná školení a prezentace:
• BOSCH Hybrid Power
• BREMBO Brake Academy
• BOSAL tažná zařízení
• DENSO nové technologie
• RUVILLE rozvodové systémy
• TRW brzdové systémy
• EXIDE
- akumulátory pro automobily se systémem START/STOP
- posuzování reklamací akumulátorů

DOPROVODNÝ PROGRAM

1 Devín, Čunovo

Plavba výletními loděmi na Děvín a do Čunova!

3D Real racing simulátor
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Závody F1 na simulátoru, který věrně kopíruje reálné síly působící na řidiče
při jízdě v automobilu. Přetížení až 2G! A samozřejmě soutěž pro Vás!

3 Maťo Homola

Úřadující Mistr Slovenska v divizi 4 automobilů s obejemem motoru
do 2000 cm3 a jeho tým Homola Motorsport.

Inter Cars Show TRUCK
Truck společnosti Inter Cars S.A., který se rázem změní na skvěle
vybavenou prezentační místnost.
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5 ZF Sachs Show TRUCK

Truck společnosti ZF Sachs s velmi zajímavou prezentací sortimentu
tohoto prémiového dodavatele.

Tombola
20 hodnotných cen v tombole (VIP Club zájezdy, garážová technika,
elektro, příslušenství), losování v 15:00

Bierfest 2012 - večerní VIP party
Tradiční pivní slavnost tentokrát s nádechem Irska, s Guinessem
a irskou whisky.
19:00 Večeře
• 5 druhů točeného piva
• bohatá večeře v irském duchu
• skupina irských tanečníků
• hudební skupina KELTIEG
• hudební skupina U2 Revival
• pivní soutěže o zajímavé ceny, tombola
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