
   
 

„S námi jste stále ve hře!“ 
 
 
Vážení servisní partneři, 
 
v poslední době zaznamenáváme výrazný nárůst objednávek přes Inter Cars E-shop www.intercars.com/cz/eshop/ 
Zde již prezentujeme síť autoservisů Q-SERVICE jako místa odborné montáže nebo minimálně jako místa prodeje 
objednaného zboží. I Vám chceme nabídnout možnost stát se jedním z míst odborné montáže pro motoristy, kteří si 
objednají zboží (pneumatiky a baterie) i s montáží nebo jako prodejní místo objednaného příslušenství.  
 
 
Jaké jsou možnosti spolupráce? 
 

1. Objednávka, prodej s montáží nebo-li tzv. Click&Repair  
Zákazník si objedná zboží na IC E-shopu (v našem případě 4ks pneumatik). Při objednávce zvolí místo, tedy servis, 
kam si nechá pneumatiky dodat a zároveň si vybere požadovaný termín a čas montáže. Vám přijde potvrzující email 
a následně Vám zavolají operátorky IC E-shopu, aby s Vámi potvrdily či dohodly vyhovující termín montáže a 
cenu za montáž (pokud již není ceník uveden v detailu nabídky Vašeho servisu na IC E-shopu), kterou následně 
potvrdí zákazníkovi.  
 
Zboží je Vám dodáno klasickým způsobem rozvozu a je Vám naúčtováno dle Vašich dohodnutých rabatových 
podmínek s Inter Cars. Zákazník zaplatí za zboží konečnou cenu s DPH přímo u Vás v servisu + dohodnutou cenu 
za montáž a další úkony dle Vašeho ceníku služeb tzn. cenu určujete Vy, s tím, že je nutné dodržet dohodnutou 
cenu za již aktuálně objednané zboží a služby.  
 
Výhody pro servis: 
- kalendář - jednoduché nastavení volných/nevyužitých termínů pro montáž (den, čas) 
- ceny služeb/úkonů - stanovujete si cenu prováděné služby/úkonů (fixně nebo v závislosti na poptávce) 
- profit - máte další zisk z nové zakázky. Nákupní cena zboží se započítává do obratu realizovaného u IC. 
- nový zákazník - můžete motoristovi mimo náš systém nabídnout další služby Vašeho servisu, případně 
opravu zjištěných závad při výměně pneumatik (brzdy, tlumiče, olejový servis,…) 
 

2. Objednávka, prodej bez montáže 
Zde servis figuruje jako prodejní místo. To znamená, že při objednávce na IC E-shopu si zákazník vybere Váš servis 
jako místo vyzvednutí. Na základě této objednávky Vám přijde potvrzující email s informacemi o objednávce a 
konečná cena s DPH, kterou zákazník zaplatí přímo u Vás v servisu. Zboží je Vám dodáno klasickým způsobem 
rozvozu a je Vám naúčtováno dle Vašich dohodnutých rabatových podmínek s Inter Cars. Cena pro zákazníka je 
vždy vyšší než Vaše nákupní cena. 
 
Pozn.: Tuto variantu Vám s přihlédnutím a s vědomím současných rizik nabízíme jako možnost. Rozhodnutí, jestli ji chcete využít již nyní a být 
zařazeni i do této skupiny nebo počkáte na „klidnější“ období necháme na Vás. Každopádně my jsme připraveni udělat maximum pro bezpečnost 
i bezproblémovou spolupráci. 

 
Výhody pro servis: 
- profit - máte další zisk z nové zakázky. Nákupní cena zboží se započítává do obratu realizovaného u IC. 
- nový zákazník - můžete zákazníkovi nabídnout služby Vašeho servisu a dohodnout si s ním termín a rozsah 
opravy 
 
V rámci podpory Vašich servisů a Vašich služeb prezentujeme naši nabídku na předních vyhledávačích, na 
facebooku a v dalších médiích. Pro větší motivaci zákazníků objednávat pneumatiky včetně jejich montáže, získává 
každý zákazník, který koupí čtyři pneumatiky i s montáží ve Vašem servisu zdarma roční asistenční službu 
ÚAMK v hodnotě 1 050 Kč. Registraci zákazníků a aktivaci asistenčních služeb ÚAMK zajistí naše operátorky IC E-
shopu, nikoli servis. 
 
Pokud Vás naše nabídka a možnost spolupráce zaujala kontaktujte nás prosím na infoqservice@intercars.eu nebo 
na 607 007 383, kde Vám rádi poskytneme bližší informace. 
 
 
Těšíme se na spolupráci. 

 
Inter Cars Česká republika         „Zůstaňte s námi stále ve hře!“ 
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