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To nej z Chorvatska
Pláže, jídlo, hory, jachty, kluby, 
vinařství, ústřice, sport... Vyberte 
si podle svého!

Autem na Jadran 
Kompletní průvodce kudy a jak 
do Chorvatska, včetně cen, tipů 
a dalších informací. >> str. 4 >> str. 6

2/2017 NEWS NEWS
Jednou stopou do Chorvatska
Léto, krásné počasí, klikatá silnice, 
vy a váš stroj. A naše tipy na super 
moto trasy.

Vzhůru do Chorvatska 
s jistotou QS Assistance

pokračování na straně 2

Romantický ostrůvek Galešnjak
Plánujete letos o dovolené vyrazit na Jadran? Náš praktický 

průvodce vám ulehčí přípravu na cestu i pobyt na místě. 
Najdete v něm podrobný popis nejvhodnějších tras 
z České republiky. Kudy se vydat, s jakými poplatky 

musíte počítat, tipy pro motorkáře i na méně 
známé perly Jadranu.To vše s jistotou 

QS Assistance, díky které můžete prožít
 svou dovolenou bez starostí. 

Q-SERVICE Assistance si můžete sjed-
nat v  kterémkoliv servisu nezávislé sítě 
Q-SERVICE. Platí i  pro motorky, obytné 
vozy či dodávky. Limitující je pouze počet 
devíti sedadel včetně sedadla ř idiče a cel-
ková hmotnost, která je max. 3  500 kg 
v  kategorii (dle technického průkazu) L, 
M, M1 a N1. 

S NÁMI JSTE STÁLE MOBILNÍ
Je to tak, Q-SERVICE Assistance vás 

na vašich cestách nikdy nenechá ve štychu. 
Stát se bohužel může cokoli a  asistenční 
služba Q-SERVICE Assistance vás zbaví 
řady zbytečných starostí. Je speciálně na-
stavená tak, aby řešila nejčastější problé-
my a vycházela maximálně vstříc potřebám 

řidičů. Q-SERVICE Assistance pro vás pro-
stě znamená jízdu bez nočních můr z  ne-
nadálých technických nebo jiných potíží 
na cestách. A navíc za super cenu!

Samozřejmostí je například zapůjčení ná-
hradního vozidla v režimu 24/7 v kterouko-
liv hodinu, a to na dobu až 8 dnů. 

Roční Q-SERVICE Assistance 
po celé Evropě

Jen za 619 Kč 
(běžná cena 1 600 Kč)

Více na www.q-service.eu

Ušetřete téměř tisíc korun proti běžné ceně a sjednejte si Q-SERVICE 
Assistance za 619 Kč ročně bez ohledu na to, jak je váš vůz starý 
nebo jaké je značky. S námi můžete cestovat bez starostí!
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S Q-SERVICE Assistance si mů-
žete užívat dovolenou i když do-
jde k poruše auta. Prostě si jen 
počkáte na jeho opravu a jezdí-
te náhradním vozem.

Krytý je i  odtah vozidla, kte-
ré nelze opravit do  24 hodin, 
s  limitem 30 000 Kč do domov-
ského servisu. Do  servisu je 
zároveň i  do  2 hodin (v  zahra-
ničí do 3 hodin) od naložení ne-
pojízdného vozidla přistaveno 
náhradní vozidlo. Tento nárok 
vzniká za  předpokladu opravy 
delší než 4 hodiny. Rozsah od-
tahu do  domovského servisu 
plně hrazeného z  Q-SERVICE 
Assistance odpovídá zhruba 
1  000 km na  místo poruchy/
nehody a 1 000 km zpět do do-
movského servisu.

NADSTANDARDNÍ SLUŽBY
Každý vůz se sjednanou 

Q-SERVICE Assistance je auto-
maticky zaregistrován do  mezi-
národní databáze motorových 
vozidel ECCR (European Car 
Code Register), která velmi účin-
ně pomáhá při hledání a  iden-
tifi kaci odcizeného vozidla a  je 
přístupná příslušným složkám 
policie v  rámci zemí EU. Kromě 
zajištění mobility a další pomoci 
našim klientům v podobě dovozu 
PHM, startu nepojízdného vozu, 
výměny pneumatiky, vyproštění 
vozu a mnoha dalších, obsahuje 
Q-SERVICE Assistance i  různé 
nadstandardní služby. Zahrnují 
například úhradu nové pneumati-
ky s  limitem do 4 000 Kč při ná-
hodném poškození pneumatiky 
na autě nebo náhradní vozidlo až 
na deset dnů v případě krádeže 
toho vašeho. 

EVROPSKÁ Q-SERVICE SÍŤ
Ohromnou výhodou Q-SERVICE 

Assistance je prakticky celo-
evropská síť servisů Q-SERVI-
CE. Její součástí je  více než 
1  200 autoservisů na  Sloven-
sku, v  Polsku, Maďarsku, Ru-
munsku, Chorvatsku, Bulhar-
sku, Litvě a  Lotyšsku. Všude 
jsou pro vás připravené nad-
standardně vybavené servisy 
s  certifikovanými odborníky, 
kteří si dokáží poradit za  kaž-
dé situace.

Q-SERVICE Assistance posky-
tuje společnost Inter Cars Čes-
ká republika, s.r.o., provozovatel 
servisní sítě Q-SERVICE ve spolu-
práci se společnostmi VINPRINT, 
s.r.o. a Europ Assistance, a.s.

 Kontaktujete asistenční linku 
Q-SERVICE Assistance 
+420 222 74 75 74.

 Na místo poruchy vozidla 
je vyslaná odtahová služba.

 Vozidlo je odtaženo do nejbližší-
ho servisu na zjištění závady.

Servis diagnostikuje závadu.

 V případě, že servis opraví 
vozidlo do 4 hodin, počkáte si 
na vozidlo.

Příklad využití Q-SERVICE Assistance
Jedete na dovolenou do místa vzdáleného 1 000 km (například chorvatský Primošten). 
Kdekoliv po  cestě se vaše vozidlo z  důvodu poruchy stane nepojízdným, zajistíme 
vaši mobilitu.

 V případě, že servis opraví vozidlo 
do 24 hodin, je vám poskytnuto 
zdarma ubytování nebo náhradní 
vozidlo po dobu opravy.

 V případě, že vozidlo nelze opra-
vit do 24 hodin, je vám přistave-
no a zapůjčeno náhradní vozidlo 
až na 8 dnů (ne však déle, než 
na dobu opravy vozidla). Zároveň 
je vaše vozidlo odtaženo do do-
movského servisu v místě vašeho 
bydliště, kde bude opraveno. Vy 
pokračujete v cestě a o vaše vozi-
dlo je postaráno.

Odtah vozidla Q-SERVICE Assi-
stance je plně hrazen do částky 
30 000 Kč ( jízda odtahového 
vozidla tam a zpět).

S QS Assistance
máte zdarma
•  Náhradní auto až 

na 8 dnů, v případě 
krádeže na 10 dnů

• Dovoz PHM

• Výměnu pneumatiky

• Tlumočníka na telefonu

• Nouzové ubytování

• A řadu dalších služeb

Asistence bez starostí

QS-Tip
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Dálnice do Chorvatska je nabitá a autem na ní 
můžete trčet pěknou řádku hodin, pokud v hlav-
ní sezóně chytnete ty nejexponovanější dny. 
Na motorce vás kolony tolik trápit nemusí. Mi-
mochodem, údajně silniční motorka udělá rych-
lostní průměr až dvojnásobně vyšší než auto. 
Takže chorvatská Pula vzdálená cca 1100 km 
trvá autem asi 12 – 14 hodin, na motorce osm, 
devět hodin i  s přestávkami. Vy se rozhodně 
tolik štvát nemusíte, ale můžete si užít vychy-
tané motorkářské trasy cestou do Chorvatska 
i na jadranském pobřeží.

1. Krásná trasa Slovinsko – Chorvatsko, 
přes Babno Polje do  Lučice, silnice 

č.  32. Kvalitní asfalt, super zatáčky, přejezd 
přes národní park Risjak, kde si můžete dát 
i  ferratu během pauzy a  pokračovat v  cestě. 
Z Lučice to máte k moři za půl hodiny.

Léto, krásné počasí, klikatá silnice, vy a váš stroj. Ten pocit 
svobody a bezstarostné jízdy nic nevyváží. A v Chorvatsku 
si můžete užít skvělé motorkářské trasy podél moře.

Pár motorkářských 
fíglů na dlouhé trasy
•  Máte mokro v rukavicích? Za-

stavte na benzince a na ruku si 
pod rukavice navlečte igelitové 
jednorázovky z nejbližšího stoja-
nu. Udělá se takové mikroklima, 
že ruce nebudou v mokru, ani 
studit.

•  Pořádně se ochladilo během 
vaší cesty? Rozhodně nejlíp 
to vyřeší obyčejný denní tisk, 
kterým se jednoduše pod kom-
binézou vycpěte. Dělal to tak už 
i Franta Štastný a ten, panečku, 
něco věděl o jízdě na motorce.

•  Vždycky s sebou mějte sprej 
na opravu pneumatiky, vejde se 
všude a často se hodí.

Jednou 
stopou 
do Chorvatska

2. Když si chcete užít víc než 50 kiláků 
(cesta tam a zpět) zatáček a taky su-

per vyhlídek na Makarskou a vnitrozemí, dej-
te si trasu z Podgody do Sveti Jure v národním 
parku Biokovo. Je to takové chorvatské Pas-
so a vyplatí se hlavně těm motorkářům, kteří 
zamíří na Makarskou a okolí. Pozor, není tam 
žádné občerstvení. Na druhou stranu k moři to 
máte jen 3 kilometry – tedy vzdušnou čarou.

3. Na cestě do Chorvatska si dejte pauzu 
v Klagenfurtu (v  okolí super jezero se 

spoustou motorkářských tras v  Korutanech). 
Odtud si dejte trasu do slovinského Tržiče (sil-
nice č. 91 – E652). Čeká vás pěkně kroucených 
téměř 50 km plných serpentin a  horských vý-
hledů. Ale pozor, není to rozhodně trasa pro 
začátečníky. V Tržiči si dejte skvělé jídlo v Gos-
tisce Karavla Koren. Stojí to za to!

4. Úzké silnice, zatáčky, olivy, strmé 
útesy, opuštěné pláže a hodně zába-

vy – to je cesta na ostrově Cres do Lubenice. 
Stejně úchvatná je jízda po poloostrově Pelje-
šac ze Stonu do Orebiče. Vyrábějí tady výbor-
né červené víno, ve  Stonu můžete navštívit 
například vinařství Milos nebo v Orebiči Korta 
Katarina Američanů Lee a Penny Andersono-
vých. Je to trochu snobárna, ale krásná.

5. Na www.motorbikeeurope.com, kde 
najdete TOP 100 bikerských tras 

v Evropě, je na 25. místě. Vede z Dubrov-
níku do Kotoru v Černé Hoře a měří kolem 
100 km. Bikerská trasa jako hrom, ale vy-
hněte se jí raději v  hlavní sezóně, protože 
bude dost zasekaná auty. V  Dubrovníku 
můžete navštívit místa, kde se točil seri-
ál Hra o  trůny, a  v Kotoru si dejte mořské 
plody v  restauraci Tanjga za  fakt dobré 
ceny. A cestou se prostě kochejte pohledy 
na moře, zátoky, zálivy, loďky a když se vám 
podaří pozorovat západ slunce, nabije vás 
to energií na celý zbytek roku. 
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 radí

osobní auta Chorvatsko Rakousko Slovensko Slovinsko Maďarsko Bosna a 
Hercegovina

Rychlostní limit 
na dálnici 130 km 130 km 130 km 130 km 130 km 130 km

Rychlostní limit 
mimo město 90 km 100 km 90 km 90 km 90 km 80 km

Rychlostní limit
ve městě 50 km 50 km 50 km 50 km 50 km 50 km

Denní svícení ano – v zimním 
období ne ano ano ano ano

Refl exní vesta ano ano ano* ano* ano ano

Výstražný 
trojúhelník ano ano ano ano ano ano

Lékárnička ano ano ano ano ano ano

Hasicí přístroj ano ne ne ne ne ne

Orientační cena PHM
Natural 95/Diesel 33,10 Kč / 30,80 Kč 29,10 Kč / 26,70 Kč 30,80 Kč / 26,30 Kč 32,80 Kč / 30,70 Kč 29,50 Kč / 29,30 Kč 29,30 Kč / 28,60 Kč

Autem 
na Jadran

1. TRASA PRAHA –> PULA

851 km cca 9,5 hodin
České Budějovice – Linz
– Salzburg – Villach –
Ljubljana – Koper – Pula

Poplatky za cestu tam i zpět:
•  rakouská dálniční známka (desetidenní 

8,9 Eur)
•  rakouské tunely (37 Eur)
•  slovinská dálniční známka (měsíční 30 Eur)
• Chorvatsko – Umag – Pula (82 Kun) 
• náklady na pohonné hmoty cca 4 000 Kč

Celková cena (tam a zpět) 
cca: 6 – 6 700 Kč

2. TRASA PRAHA –> SPLIT

1 085 km cca 11 hodin
Brno – Mikulov – Vídeň –
Graz – Maribor – Záhřeb
– Split

Poplatky za cestu tam i zpět:
•  rakouská dálniční známka (desetidenní 

8,9 Eur)
•  slovinská dálniční známka (měsíční 30 Eur)
•  Chorvatsko – Trakošcan – Zaprešič 

(96 Kun)  
• Chorvatsko – Záhřeb – Dugopolje (362 Kun)
• náklady na pohonné hmoty cca 5 000 Kč

Celková cena (tam a zpět) 
cca: 8 – 8 700 Kč

3. TRASA PRAHA –> DUBROVNÍK 

1 290 km cca 15,5 hodin
Brno – Bratislava – Gy�r
– Budapest – Sarajevo –
Dubrovník

Poplatky za cestu tam i zpět:
•  slovenská dálniční známka (desetidenní 

10 Eur)
•  maďarská dálniční známka (měsíční 

4  780 HUF, týdenní s  platností 9 dní 
2 975 HUF)

•  Chorvatsko – Osijek – Dakovo (30 Kun)
•  Bosna a Hercegovina – Zenica – Saraje-

vo (12 BAM)
•  náklady na pohonné hmoty cca 6 000 Kč

Celková cena (tam a zpět) cca: 7 – 7 500 Kč

Užitečné dopravní informace

Pro průjezd 50 km slovinské dálnice v úseku Spielfeld – Ptuj potřebujete známku za 15 eur/týden, 30 eur/měsíc. Zapla-
títe tedy více než 800 Kč v případě např. 14denní dovolené. Dálnice se dá objet několika trasami, tu podél dálnice a přes 
město Maribor nedoporučujeme, bývá ucpaná. Oproti jízdě po dálnici budete o cca 45 minut pomalejší, ale za tu úsporu 
to rozhodně stojí. Aktuální objízdné trasy zkontrolujte před svým odjezdem, mohou se průběžně měnit!

Objížďka slovinské dálnice

QS-Tip

* Refl exní vesta je povinná pro každého, kdo vystupuje při mimořádné události z motorového vozidla
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 radí

Praha

Vídeň

TRASA 1

TRASA 2

TRASA 3

Bratislava

Brno

Mikulov

Wiener Neustadt

Szombathely

Zalaegerszeg

Nagykanizsa

Mosonmagyaróvár

Čakovec

Lanžhot

Graz

Maribor

Pula Labin

České 
Budějovice

Dolní
Dvořiště

Linec

Salzburg

Villach

Koper

Budapešť

Záhřeb

Split

Lublaň

Sarajevo

Pristina

Bělehrad

Zadar

Dubrovník

Šibeník

Siófok

Kaposvár

Szekszárd

LudbregVaraždin
Donja Pušća

Petrinja

 Sisak

Trgovišće
 Bedekovčina

Koprivnica

Virje

Solin

Pakrac Slavonski Brod

Zenica

Doboj

Đakovo

Osijek

Vinkovci

Požega

Rijeka -Viškovo
Rijeka

Drivenik

Senec

Dunajská Streda

Trnava
Chtelnica Piešťany

Holíč

Stupava

Vukovina

A1

A10 A2

Q-SERVICE 
– autoservisy v zahraničí

Kdy bude na silnicích
opravdu husto
Vyhněte se sobotám (výměna tur-
nusů) a v srpnu počítejte s příjez-
dem početné skupiny německých 
turistů. V Bavorsku a Bádensko-
-Württembersku jsou totiž hlavní 
prázdniny.

Alternativa
pro Pulu/Istrii
Kdo jede na sever Chor-
vatska, může využít cestu 
přes Villach a Lublaň, ale 
na této trase zaplatíte 
za průjezd tunely cca 
500 Kč. Navíc bývá v létě 
přetížená, jezdí tudy 
Němci i Holanďané. Příliš 
nedoporučujeme.



Pro rodiny s dětmi 
Punta Rata – patří mezi deset nejkrásněj-

ších pláží světa. Najdete ji v Brele na Makar-
ské riviéře. Je oblázková, obklopená pinio-
vými lesy, s blankytně průzračným mořem. 
Sen všech romantiků.

Zlatni rat – v přehledu chorvatských „nej“ 
patří k  absolutní špičce. Nachází se na  jižní 
straně dalmatského ostrova Brač. Je ale dost 
plná, na dobré místo si musíte přivstat!

Ručica – ostrov Pag, příjemná oblázková 
pláž, tichá zátoka, ideální podmínky k plavá-
ní i šnorchlování. Nikdy nekončící pohoda.

Tučepi – Makarská Riviéra, nejdelší a nej-
krásnější pláž celé oblasti. Více než 4 km 
nádherné přímořské promenády, spousta 
aktivit a zábavy. Užije si celá rodina!

Duče u Omiše – idylka i s nejmenšími dět-
mi, pozvolný vstup do moře a písek. Pokud 
si rodiče mezi sebou vzájemně prohodí hlí-
dání, mohou si užít i noční zábavu v historic-
kém centru Omiše.

Sunčana uvala – ostrov Lošinj, oblázko-
vá pláž pro všechny aktivní vyznavače vod-
ních hrátek a sportů. 

Pro pařmeny a nespavce
Pláž Zrče – ostrov Pag, šest open air klu-

bů, kultovní klub Papaya. Nikdy nekončící 
mejdany, párty na mořském břehu, festiva-
ly, koncerty. Tady to žije!

Pro samotáře
Zátoka Stiniva – ostrov Vis, romantické 

koupání v  příjemném zátiší strmých skal. 
Pro milovníky klidu opravdový poklad.

Pupnatska Luka – zátoka a pláž na  jižní 
straně ostrova Korčula. Klid, pohoda, místo 
pro relaxaci jako stvořené. Krásné osamění. 

Za dobrodružstvím
Závrty a kopce pohoří Biokovo

Jedno z  nejkrásnějších krasových pohoří 
Chorvatska se zvedá kolmou, 1  500 m vy-
sokou skálou nad přímořský resort Baška 
Voda. Skvělý výhled na  pláže v  Makarské, 
super kardio výstup, ale vezměte si s sebou 

dostatek vody. Vyražte brzy ráno, ať zdolá-
te nejvyšší horu sv. Jure, 1 700 m n.m. 

Pekelně divoká Malá Paklenica
Velká a  Malá Paklenica jsou dvě sou-

těsky, které mají zcela odlišný charakter, 
a můžete je projít obě během dvoudenního 
výletu. Na procházku Velkou Paklenicí sami 
asi nebudete, ale přesto stojí za to podívat 
se na jeskyni Manita Peč nebo si vylézt za-
jištěnou skalku Aniča Kuk. V  planinárském 
domu Paklenica můžete přespat, poblíž je 
dokonce přírodní koupaliště. Druhý den si 
můžete dát kaňon Malé Paklenice. A  tady 
teprve začíná to pravé dobrodružství. Ně-
která místa jsou jištěna lanem či skobami, 
kaňon je uzounký a  skály porostlé pichla-
vými keříky. Ale můžete si tu vychutnat 
naprosté ticho a taky samotu, sem mnoho 
turistů nezamíří.

Neznáte Lastovo? V pořádku. Nezná ho 
nikdo.

Jeden z  nejvzdálenějších chorvatských 
ostrovů leží v  jižní Dalmácii a  nesmírně se 
odlišuje od všech těch „roztomilých“ předra-

To nej z Chorvatska

Pláže, jídlo, hory, jachty, kluby, vinařství, 
ústřice, sport... Chorvatsko má prostě 
všechno! Začněme u zdejších top pláží.

TIPY06  I  Inter Cars Group

Pláž Zlati rat Zátoka Stiniva – ostrov Vis Závrty a kopce pohoří Biokovo
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nec dáte zdejší specialitu, 
úhoře, ochutnáte to nej-
lepší, co nabízí chorvat-
ská gastronomie.

Tajemné mumie
Chorvatské měs-

tečko Vodnjan se 
pyšní něčím zcela 
unikátním – sbírkou 
pozoruhodných mumií odpočíva-
jících za hlavním oltářem v  kněžišti 
farního kostela sv. Blažeje. Vodnjanští 
ve  svých informačních materiálech rádi 
upozorňují na  to, že za pozoruhodnými mu-
miemi už dnes nemusí nikdo putovat až do Egyp-
ta a že oni vlastní nejmystičtější mumie v celé Ev-
ropě. Něco na  tom bude, protože jak jinak vysvětlit 
skutečnost, že tato těla jsou stará – a zřejmě i vysta-
vená – po celá století, a přitom nebyla nikdy ani nabal-
zamována ani hermeticky uzavřena. I  pro vědce, včetně 
těch z laboratoří vatikánských muzeí, se jedná o naprosto 
nerozlousknutelný oříšek, který však věřící vysvětlují velmi 
jednoduše: Jsou to přece těla svatých.

A nakonec ještě o chorvatské kuchyni. Je fantastická!
Za zážitkem nemusíte jen do drahých restaurací. Čas-

to stačí se místních zeptat, kde dobře vaří. Dostanete 
tip na malou místní hospůdku (gostionica nebo konoba). Každá oblast 
Chorvatska se chlubí typickými specialitami. Vůni křehkého jehněčího z grilu 
pocítíte na ostrovech Pag a Cres, palčivost pikantní papriky ve Slavonii, Dalmácie 
láká na ústřice a pražmany. Lanýže, démant kuchyně, v hitparádě kulinářských spe-
cialit naprostá špička, zase rostou na chorvatském poloostrově Istrie. Ta vás dostane 
i vynikajícím pršutem, sýry, ústřicemi z Limského zálivu, skvělými místními víny – ale čím 
vás uchvátí, jsou lanýže a divoký chřest! Další pochoutku najdete na ostrově Pag. Ori-

ginální ovčí sýr. Kapky mořské vody zanese 
silný vítr k trávě a bylinám na ostrově. Ovce 
je spasou a díky tomu je chuť jejich mléka zce-
la jedinečná. Pažský sýr skvěle chutná serví-
rovaný s červeným vínem a touha labužníků 
po jeho chuti ještě vzrostla po roce 2010. Sýr 
tehdy získal hned ve  třech kategoriích pres-
tižní cenu World Cheese Awards. A chorvat-
ský olivový olej? Prostě lahůdka!

žených městeček s  kavárnami, restaura-
cemi a  krámky se suvenýry. Tady není nic 
a nikdo sem nejezdí. Ostrov byl až do pádu 
komunismu vojenským územím, což určitě 
ostrované nelibě nesli. Dnes je však jejich 
ostrov paradoxně naprostou perlou Středo-
moří. A zatím nevytěženou turisty.

Do kraje úhořů
Delta řeky Neretvy ús-

tící do  Jadranu je neobyčej-
ně zvláštní bažinaté území, 
protkané desítkami říčních 
ramen, kanálů a  jezírek. 
Snadno se sem dostanete  z jihodalmatských 
letovisek, ale i  z  jižní části Makarské riviéry. 
Výlet originální loďkou – trupicí – do netknuté 
přírody plné nádherných peliká-
nů, orlů i  labutí je skvělým 
zážitkem. A pokud si nako-

Punta Rata

Zlatni rat

Závrty a kopce 
pohoří Biokovo

Duče u Omiše

Sunčana uvala
ostrov Lošinj

Vodnjan
poloostrov Istrie

Pláž Zrče ostrov Pag
Pula

Zadar

Split

Dubrovník

Malá Paklenica

Tučepi – Makarská 
Riviéra

Zátoka Stiniva
ostrov Vis

Pupnatska Luka
ostrov Korčula

Ostrov 
Lastovo

Delta řeky Neretvy Paklenica Mořské plody Chorvatska



SLUŽBY A GARANCE Q-SERVICE

infocz@q-service.eu, www.q-service.eu

SÍŤ SERVISŮ 
Q-SERVICE

Váš Q-SERVICE

Kompletní péče 
o vozidla všech značek

Služby Q-SERVICE
• běžná údržba a opravy vozidla
•  inspekční prohlídky vozidla podle servisního plánu
•  diagnostika systémů vozidla
•  mechanické opravy motorů a převodovek
•  mechanické opravy podvozkových skupin (brzdy, řízení, 

pérování, tlumiče, výfuky)
•  kontrola a seřízení geometrie náprav a řízení
• opravy autoelektriky
•  opravy komfortní elektroniky
•  servis a opravy klimatizací
• pneuservis
•  autoklempířské opravy a lakování
•  montáž tažných zařízení a mechanického zabezpečení

Garance Q-SERVICE
•  profesionální a kompletní péče 

pro vozidla všech značek
•  prvotřídní kvalita každé opravy
•  férová odpovídající cena
•  profesionální vybavení, 

stejná data a postupy, 
jako mají autorizované 
servisy

•  autorizovaný servis 
i pro vozy v záruce

•  nejširší sortiment 
kvalitních náhradních 
dílů

ČESKÁ LÍPA

LIBEREC

CHRASTAVA

DALEŠICE

ÚSTÍ NAD LABEM

ZÁLUŽÍ U LITVÍNOVA

LITOMĚŘICE

VELVARY KRALUPY NAD VLTAVOU

LYSÁ N. LABEM

ČESKÝ BROD CHRUDIM

KOLÍN

JIŘICE

PRAHA-5

LÁZNĚ TOUŠEŇPRAHA-6
PRAHA-9

PRAHA-10

SLANÝ LIDICE
KLADNO

SEDLČANY
VLAŠIM

ZHOŘ U TÁBORA

SOBĚSLAV

ČESKÉ BUDĚJOVICE

TRHOVÉ SVINY

JINDŘICHŮV HRADEC

NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM

ZÁBŘEH

OSLAVANY

PROSIMĚŘICE DRSLAVICE

OLOMOUC

HRANICE

MĚŘÍN
PELHŘIMOV

JIHLAVA

ZNOJMO RAKVICE

VYŠKOV

BRNO

IVANČICE STAROVIČKY

BŘECLAV

CITONICE

MIKULOV

BUČOVICE

PASKOV
OSTRAVA

ČESKÝ TĚŠÍN

OPAVA

HLUK

ZLÍN

BYSTŘICE POD HOSTÝNEM

PÍSEK

VESTEC

JINCE

ROKYCANY

HORNÍ BŘÍZA

ZBIROH

ZÁLUŽÍ

PLZEŇ

STOD

STUDENEC

 JIČÍN  ČESKÁ SKALICE

JAROMĚŘ

HRADEC KRÁLOVÉ

ČE

TR

P

GARANCE 

PRVOTŘÍDNÍ 

KVALITY

KAŽDÉ 

OPRAVY

Inter Cars Group



Inter Cars Group


