
Vše pro profesionální autoservis srpen / 2013

Termíny
ROAD-SHOW 2013

Dočasná adresa pobočky 
Ostrava

„Mini“ ROAD-SHOW 2013
St 4. 9. České Budějovice

Čt 5. 9. Písek

„Maxi“ ROAD-SHOW 2013
Po 16. 9. Ostrava

Út 17. 9. Olomouc

St 18. 9. Brno

Čt 19. 9. Třebíč

Po 23. 9. Pardubice

Út 24. 9. Praha 9 - H. Počernice

St 25. 9. Hostivice

Čt 26. 9. Plzeň

Poznamenejte si

do kalendáře !

Predstavení nové pobocky

Predstavení nové pobocky

změna termínu vyhrazena

Tým TROST první  
na závodech  
dračích lodí
Prosluněná sobota 15. června posky-
tovala ideální podmínky změřit síly  
v závodu dračích lodí. Tradiční závod 
pořádala společnost Robert Bosch odby-
tová s.r.o. Náš dvacetičlenný tým vyrazil 
s cílem minimálně obhájit loňskou třetí 
pozici. Enormní úsilí všech členů posád-
ky, zdálky rozpoznatelné podle oranžových „afro“ paruk, nakonec 
vedlo k zaslouženému vítězství v kategorii automotive, které se zú-
častnily posádky Autocora, AD Technik, Bosch, Elit SK a Peterson.

Tipy Cenové bomby  
8/2013

Novinka
• Kontaktol sprej na elektroniku, 400 ml, Carline  
– obj. č. KONTAKTOL 75 Kč

Sezóna
• Letní směs do ostřikovačů  
 1–60 l, Carline od 6,40 Kč za litr

Doporučujeme
• Nástěnný organizér s olejovými zátkami  
 a těsněním, Dresselhaus  
 – obj. č. 4498/000/068911 4.300 Kč
• Sada pojistek 5–30 A, Bosch 
 – obj. č. 1987529037 39 Kč
• Autožárovka H4, Philips – obj. č. 12342PRC1 36 Kč
• Spojková sada, SACHS – obj. č. 2289000054 9.284 Kč

Vybrané produkty
• Čistič brzd, 500 ml, mastercare – obj. č. 10130750 29 Kč
• Pružiny podvozku, Lesjöfors od 511 Kč
• Alternátor, Delco Remy – obj. č. DRB1500 3.750 Kč

Dárek
• Sada upevňovacího materiálu, Dresselhaus  
+ gril – obj. č. 9707/000/06549 2.800 Kč
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Sada upevňovacího materiálu
Obsah sady: 
• 500x šroub do plechu s osazením 3,9 x 16–4,8 x 22
• 500x samořezný šroub do plechu s čočkovitou  
 hlavou 3,5 x 13–4,8 x 19
• 200x šroub do plechu (SPZ) 4,8 x 19
• 200x šroub do plechu 4,2 x 16 a 4,8 x 19
• 100x šroub do plechu se šestihrannou hlavou 6,5 x 20

Obj. č. 9707/000/06549

Plechový kanystr
Objem: 20 l

Obj. č. 434701

2.800,-

gril
zdarma

k sadě
 

Díly a príslušenství na osobní automobily | Náradí | Vybavení dílny

Dovolujeme si vás upozornit, že 
od 29. 7. 2013 je naše prodejna  
v Ostravě přestěhována.

od 29. 7. do 14. 9. budeme z dů-
vodu neplánovaného prodlou-
žení stavebních prací na pře-
chodné adrese CTpark ostrava 
– Hrabová, Na rovince 876.

Úplně nová pobočka pro vás 
bude k dispozici 16. 9. Nacházet 
se bude se ve stejném areálu,  
Na Rovince 981.



Rozhovor

Minutové sazby podložené videozáznamem. 
Tak se získává zákazníkova důvěra. 
Nezávislé autoservisy dokážou úspěšně konkurovat i velkým au-
torizovaným dílnám, které mají za zády výrobce nových vozů. Svůj 
recept na získání důvěry náročné klientely nám poodhalil pan Josef 
Karásek z mnichovohradišťské společnosti JoKar company s.r.o., 
kterému jsme položili několik otázek.

Nacházíme se v dílně, která ještě voní novotou. Jak dlouho 
jste na trhu?
V této nové hale jsme od podzimu loňského roku, nicméně společnost 
funguje již od roku 1995, kdy jsem začal sám opravovat auta na dvou stá-
ních u svého domu. Veškerou práci jsem ze začátku dělal sám, je to můj 
koníček, nicméně jak rostl počet zákazníků, přibral jsem dva mechaniky, 
a když počet zákazníků dosáhl 2 600, nebylo jiné řešení, než postavit 
novou halu. Vybral jsem si nějakých 12 značek, na které se specializu-
jeme, a u kterých umíme udělat většinu úkonů. Ty značky mají každá 
svou webovou adresu např. www.autoservisaudi.cz, autoservisbmw.cz, 
autoservismercedes.cz, autoservisvolkswagen.cz atd.

Firma tedy rostla poměrně rychlým tempem, jak se vám to 
povedlo?
Za prvé zkušenostmi bylo na co navazovat. Před začátkem podnikání 
jsem byl např. vedoucím servisu Opel v Liberci nebo jsem pro Škodu 
prováděl garanční audity po celé Evropě. Od začátku jsem svoji činnost 
postavil na kvalitní práci za spravedlivou cenu. Spravedlivou pro zákaz-
níka a zároveň adekvátní pro rozvoj firmy a jejich služeb. Rostoucí počet 
zákazníků mi jen potvrzoval můj přístup, že pro úspěch je potřeba získat 
zákazníkovu důvěru. Kvalita práce je toho jen jednou částí. Ruku v ruce 
s kvalitou služeb musí jít vizuální stránka firmy, vybavení umožňující i 
náročnější práce a samozřejmě jistota zákazníka, že neplatí ani korunu 
navíc, která by nebyla podložena přínosem pro něj a jeho vůz.

Vizuální stránku, vidím, máte hotovu…
Pokud k vám zákazník přijde poprvé, musí hned vědět, že firma má určitý 
standard a nebojí se tam nechat auto. I sebekvalitnější mechanik je do 
jisté míry limitován, pokud vzhled dílny a přijímací místnosti jsou o 3 úrov-
ně níže. I zde platí rčení, že šaty dělají člověka. S firmou je to podobné.  

Halu jste si navrhoval sám?
Dispozice dílny zrála postupně a dal jsem si záležet na tom, aby vše bylo 
jak má. Ohledně vybavení jsem velmi úzce spolupracoval s konzultanty 
od firmy TROST. Jednání TROSTu je na špičkové úrovni. Není tam zájem 
jen rychle vydělat, ale TROST má tu politiku udělat si VIP zákazníky a 
společně vybudovat úroveň značkového servisu. Jejich přístup mně po-
mohl i v rozhodování, zda využít zastřešení mezinárodním konceptem 
Autofit. I to je jeden z faktorů, který pomáhá dodávat potřebnou důvěru. 
Hodně nám pomohlo také zavedení komplexního softwaru pracujícího na 
bází Accesu, který zvládá vše od zprávy zakázek, klientů, účetnictví až po 
skladové hospodářství.

Co jste myslel tím neplatit ani korunu navíc?
Minutové a zároveň podložené počítání času práce. Jsem zastáncem 
toho, že zákazník má vždy platit jen za tu práci, která byla na jeho voze 
provedena a zároveň mu musím být schopen čas práce doložit. Žádné 
dělali jsme na tom někdy včera odpoledne asi tři hodiny. U nás vidí např. 
14. 6. 14.23–15.31 hod. a pak 15.45–16.06 hod. Přesně a vždy s popisem 
úkonu. Celá zakázka je vedena pod čárovým kódem, takže se čas počítá 
vždy od okamžiku, kdy mechanik začal pracovat. Vše je přísně hlídáno. 
Nemůže se stát, že by zároveň pracoval na dvou vozech nebo odešel na 
cigaretu a klient mu to zaplatil. Platí to i obráceně, pod čárovým kódem 
jsou k zakázce vyskladňovány i díly, takže se na nic nemůže zapomenout 
při fakturaci. 

Jak to klientovi ukážete?
Klientovi mohu vyjet přesné časy od kdy do kdy se na voze pracovalo a co 
se dělalo. Na minutu. Navíc celá dílna je zaznamenávána kamerami, tak-
že klientovi kdykoliv během následujících 2 měsíců ukážu videozáznam z 
času uvedeného při fakturaci. Navíc i v průběhu práce se může na webu 
po přihlášení pod svou registrační značkou podívat, v jakém stavu je jeho 
zakázka, kdy je vůz hotov a jaká je cena. 

Tomu říkám otevřenost. Co tomu říkají zaměstnanci?
Budete se divit, ale i jim to vyhovuje. Sledováním přesného čistého času 
jejich práce přesně vědí, za co jsou zaplaceni a kolik si vydělají. Mohu 
sledovat i pracovní výkonnost mechaniků a eventuelně na to reagovat ve 
smyslu přidělení práce, která je pro něj vhodnější. Každý je dobrý na něco 
jiného, má jiné znalosti a zkušenosti. Je potom efektivnější a zákazníkovi 
ušetříme peníze. 

Každý začátek i konec servisního úkonu je zaznamenán čtečkou čárových kódů.



Speciální akce

Přehled vybraných akcí pro zákazníky TROST
Monster energie od Motulu

Získejte oblečení z limitované edice!
Za nákup sortimentu Motul můžete získat jeden ze tří dárků limitované 
edice Monster. Za 9.500 Kč nákupu získáte tričko  
nebo za 17.500 Kč módní bundu  
Monster Yamaha Tech 3. 

Za každý 60l sud oleje  
2100 POWERPLUS 10W-40  
obdržíte osvěžující energy drink  
Monster (jediný tento 60l sud  
oleje se nezapočítává do  
celkového měsíčního obratu  
k výše uvedeným odměnám).

Platnost 1. – 31. 8. 2013

Léto s vůní energetických 
nápojů ...
Akční ceny vybraných produktů Sonax.

Soudek za soudek!
Za každý 60l sud oleje Liqui Moly získáte zdarma 1x 5l soudek 
plzeňského piva, za dva 60l sudy získáte 2x 5l soudek piva  
+ montérky a za každý 205l sud také 2x 5l soudek a montérky.  

Pivo a  
montérky  

zdarma 

Platnost do 31. 8. 2013Platnost 22. 7. – 31. 8. 2013

Letní nabídka pro osobní vozy 
Všem nečekaným výzvám spojeným  
s letním cestováním můžete bez problé-
mů čelit se speciálně připraveným akčním 
výběrem. Od letních provozních kapalin, 
přes držáky na kolo a chladničky na pivo 
až k odstraňovači 
hmyzu. Několik desí-
tek položek naleznete 
v letáku, který je vám 
k dispozici jak v tiště-
né tak i v elektronické 
podobě.

Platnost 18. 6. – 31. 8. 2013

V tomto měsíci naleznete v na-
bídkách TTT řadu ochranných 
pomůcek, které jistě oceníte 
nejen v dílně, dále výběr polo-
žek z oblasti zajištění nákladu. 
Také se můžete těšit na nabídku 
ocelových a hliníkových nádrží 
Borges, nebo na boxy na nářadí 
od výrobce Roweko.

Tipy Cenové bomby 7–8/2013
• Čtečka karty řidiče, Digifob  1.150 Kč
• Triangl pro Iveco Stralis, CSN Wichmann 6.450 Kč
• Setrvačník Mercedes-Benz Actros, Peters 2.790 Kč

Za každý 60l sud  
2100 POWERPLUS  

10W-40 (obj. č. 100018)

energy 
drink



Technika

Elektrická palivová čerpadla Bosch
Inovativní technologie a neustálý vývoj 
dle potřeby trhu
Ať už jde o kompletní řešení s moduly pro dodávku paliva, samostatná 
palivová čerpadla nebo naše speciální sady pro opravy — se společností 
Bosch můžete nabídnout svým zákazníkům vždy spolehlivé řešení v kva-
litě pro prvovýbavu.

Společnost Bosch trvale vyvíjí technologie budoucnosti pro potřeby after-
marketu a autoservisů, stejně jako pro požadavky prvovýbavy. 

Přední výrobci vozidel se tak mohou opřít o nejmodernější technologie 
podložené více než 40 lety zkušeností.

Projevy závad a všeobecné pokyny
Projevy závad
Následující projevy závad mohou 
ukazovat na poruchu elektrické-
ho palivového čerpadla.

• Pokles výkonu motoru
• Nepravidelný chod motoru
• Problémy se startováním
• Zvýšená spotřeba paliva
Paměť závad v řídicí jednotce k motoru indikující závadu v řízení směsi 
vzduchu s palivem nebo v systému dodávky paliva.

Všeobecné pokyny
• Vždy je nutné dbát na mimořádnou čistotu. Před montáží nového 

palivového čerpadla je nutné vyčistit celý palivový systém a proplách-
nout jej, částice nečistot by mohly poškodit nové palivové čerpadlo

• Palivová nádrž nesmí být ponechána v otevřeném stavu příliš dlou-
hou dobu: Pokud je palivová nádrž delší dobu otevřena, může dojít k 
její deformaci

• Při provádění oprav je nutné vždy vyměnit všechna těsnění: Když 
těsnění nejsou vystavena tlaku, mohou se protáhnout a nabobtnat

• Po výměně čerpadla je v některých případech nutné provést funkci 
učení. V závislosti na výrobci vozidla lze využít diagnostický tester 
nebo diagnostické zařízení pro spuštění funkce učení elektrického 
palivového čerpadla nebo senzoru hladiny paliva v nádrži

elektrická palivová čerpadla řízená na základě požadavků
• Tato palivová čerpadla dodávají množství paliva, které je aktuálně 

potřebné pro motor
• Jsou řízena signálem s pulzní šířkovou modulací (PWM) z řídicí 

jednotky motoru
• V tomto případě není potřebné zpětné vedení, přesto může být použi-

to sběrné potrubí, např. z ventilu pro omezení tlaku

Posouzení poškozeného palivového  
čerpadla
Předběžné podmínky pro testování
Před provedením všech následujících testů je nutné bezpodmínečně do-
držet následující podmínky!

• Je nutné použít ochranná zařízení a dodržovat bezpečnostní předpi-
sy týkající se manipulace s palivem

• V palivové nádrži musí být minimálně 10 litrů paliva
• Je nutné načíst paměť závad
• Napájecí napětí palivového čerpadla musí být správné. U běžícího 

palivového čerpadla nesmí úbytek napětí překračovat mezní hodnoty 
(viz specifikace výrobce vozidla)

Možné příčiny úbytku napětí
• Přechodové odpory u kontaktů elektr. napájení
• Přepálená pojistka(y)
• Vadné relé
• Došlo ke spuštění ochranné jednotky  

pro vypnutí dodávky paliva  
při nárazu

elektrické palivové čerpadlo  
lze spustit pomocí
• Zapnutí zapalování
• Testu akčních členů
• Pomocného napájení

Výhody jedním pohledem Výhody pro autoservisy Výhody pro uživatele

• Nejvyšší pokrytí trhu palivovými čerpadly 
z výroby pro prvovýbavu

• Palivová čerpadla umístěná v palivové 
nádrži s příslušnými díly pro rychlé a jed-
noduché metody oprav modulů dodávky 
paliva

• Důsledné provádění testů zajišťuje maxi-
mální spolehlivost

• Maximální spokojenost zákazníků  
se zajištěním nejvyšších standardů

• Maximální spolehlivost vede k minimální-
mu počtu reklamací

• Zjednodušená montáž díky minimálním 
rozměrům a hmotnosti

• Zvýšená bezpečnost díky vysoce kvalitním 
produktům

• Tichý chod pro příjemnou jízdu
• Vynikající funkční vlastnosti a vysoká 

servisní životnost
• Nejvyšší účinnost vedoucí ke snížení 

emisí škodlivých látek



Technika / Novinky

Měření systémového tlaku
Krok 1: Připojte tlakoměr

Krok 2: Nastartujte motor. Poznámka: V případě systému řízeného na 
základě požadavku může být tlak při startování zvýšen, aby se potlačila 
tvorba bublinek páry

Krok 3: Měřte tlak pomocí manometru a porovnejte jej se specifikova-
nou hodnotou (viz specifikace výrobce). U systému s podtlakově říze-
ným regulátorem tlaku se tlak mění mezi volnoběhem a plným zatíže-
ním (rozdíl je cca 50 kPa) 

Možné příčiny nedosažení požadovaných hodnot:
• Chyba v napájení elektrického palivového čerpadla
• Elektrické palivové čerpadlo je poškozeno
• Poškozený ventil omezení tlaku
• Poškozený regulátor tlaku

Měření dodávaného množství
> Palivový systém bez zpětného vedení paliva:

Krok 1: Spusťte elektrické palivové čerpadlo

Krok 2: Pomocí škrticího ventilu a tlakoměru nastavte testovací tlak (viz 
specifikace výrobce)

Krok 3: Zjistěte dodané množství z výtlačného potrubí do měřicí nádoby 
v čase a porovnejte s požadovanou hodnotou (viz specifikace výrobce)

> Palivový systém se zpětným vedením paliva:

Krok 1: Spusťte elektrické palivové čerpadlo

Krok 2: Zjistěte dodané množství z vratného potrubí do měřicí nádoby 
v čase a porovnejte s požadovanou hodnotou (viz specifikace výrobce)

Možné příčiny nedosažení požadovaných hodnot:
> Porucha u napájení elektrického palivového čerpadla

• Ucpaný filtr
• Únik v přívodním nebo zpětném vedení
• Vedení je zalomeno, stlačené nebo ucpané
• Elektrické palivové čerpadlo je poškozeno
• Poškozený ventil pro omezení tlaku
• Poškozený regulátor tlaku

Pozor na nekvalitní čerpadla
Montáž imitací palivových čerpadel může vést k problémům v dodávce 
paliva a k poklesu výkonu motoru v důsledku nedostatečné dodávky pa-
liva. Může také dojít k předčasnému poškození palivového čerpadla s 
vysokými náklady na následnou opravu.

elektrická palivová čerpadla Bosch jsou díly určenými pro prvový-
bavu a z hlediska kvality jsou zárukou:

• Maximální funkční spolehlivosti
• Optimálního množství dodávaného paliva
• Vysoké životnosti
• Tichého chodu, optimálního odrušení
• Nejvyšší spolehlivosti při dodávce horkého benzinu

Vinutí kotvy jako příklad. 
rizika u produktů s nízkou 
technickou kvalitou

• Materiál tělesa není odolný 
vůči teplotě, výsledkem 
může být značné poškození 
čerpadla

• Špatně konstruované vinutí 
zvyšuje protékající proud, 
a to vede k vyšší spotřebě 
paliva

Komutátor jako příklad. rizi-
ko na základě nedostatečné 
technické úrovně výrobku

• Rušení rádiových sítí a 
příjmu rádia v důsledku 
nedostatečného odrušení

• Snížení životnosti a před-
časný výpadek v důsledku 
špatné kombinace materiálů

1

1

2

2

evropský pohár tahačů má za 
sebou pět z deseti závodů a tak 
můžeme udělat malé ohlédnutí 
za první polovinou seriálu.

Po počáteční dominanci Joche-
na Hahna se přes něj díky veleú-
spěšným vystoupením ve Francii 
a Rakousku přehnal antonio 
albacete, který svou současnou 
nadvládu potvrdil i v závodech na 
německém Nürburgringu a před 
svým věčným rivalem Hahnem má 

nyní náskok 12 bodů. Absolutní nadvládu vozů MAN v seriálu pak potvr-
zuje třetí místo zatím stabilně jezdícího Markuse Oestreicha. Na záda mu 
pak se 14ti bodovým rozdílem dýchá český jezdec David Vršecký z týmu 

Buggyra, který se po výborném začátku a následných výpadcích opět 
výrazně prosadil v Německu, čímž si zajistil průběžně „bramborovou“ 
pozici. První pětici jezdců uzavírá Norbert Kiss z Maďarska, který naopak 
po dobrých závodech ve Španělsku a Francii trochu ztratil dech. 

Šestý v průběžném pořadí je další český jezdec adam Lacko, jezdící 
v barvách týmu MrK Technology. Jeho umístění je jistě velkým zklamá-
ním nejen pro Adama samotného, ale i pro tým MRK Technology. Vždyť o 
loni třetím jezdci konečného pořadí se mluvilo jako o jednom z možných 
kandidátů na titul. Ztráta propastných 94 bodů na Albaceteho se však bude 
těžko dohánět. Třetí Čech v seriálu, legendární Frankie Vojtíšek, se zatím 
nachází na šestnáctém místě, avšak v případě tohoto nestora českého 
truck racingu jde více než o výsledky o radost z jízdy.

Čeká nás celá druhá polovina seriálu, o zajímavé momenty a nečekané 
zvraty jistě nebude nouze a nám nezbývá než doufat, že štěstí se přikloní 
na stranu českých zástupců. 

Evropský pohár tahačů 
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Vedoucí pobočky Miloslav Sadílek 725 835 989

Prodejní poradci

Tomáš Bartoška 725 814 032 Praha 5, 6, 7, Rakovník, Beroun

Petr Basl 602 708 993 Praha 2, 3, 4, 10, Praha západ, Jesenice

Štěpán Bunzák 724 807150 Slaný, Kralupy n./Vltavou, Hostivice

Radek Máj 725 870 608 Ústecký kraj

Praha 9 Areál VGP park – Hala II, Vlastibořská 2790, 193 00 Praha 9 – H. Počernice  
tel.: 226 539 700-702, pocernice@trost.com
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Vedoucí pobočky Oldřich Svěrák 602 257 659

Prodejní poradci
Dušan Suchý 724 414 078 Praha 8, 9, Praha–východ, Mělník

Michal Košvanec 725 845 139 Praha–východ, Říčany, Kolín, Poděbrady,  
Lysá n./Labem, Nymburk

České 
Budějovice

Nemanická 443/2, 370 10  České Budějovice 
tel.: 389 502 955, budejovice@trost.com

Vedoucí pobočky Marek Vopátek 602 127 831

Prodejní poradci
Martin Vlček 602 496 602 České Budějovice, Český Krumlov, Prachati-

ce, Vimperk, Sušice, Vodňany, Strakonice

Jaroslav Soldát 724 052 414 Tábor, Milevsko, Jindřichův Hradec, Třeboň, 
Soběslav, České Budějovice

Příbram
Prodejní poradce František Ludvík 724 989 357 Příbram, Sedlčany, Dobříš, Hořovice, Rožmitál 

pod Třemšínem

Karlovy Vary Hroznětínská 233, 362 32 Karlovy Vary-Otovice 
tel.: 357 072 330,  vary@trost.com
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Vedoucí pobočky František Štanc 606 627 704

Prodejní poradci Václav Voříšek 602 281 835 Karlovy Vary, Ostrov, Chomutov, Kadaň

Martina Nechutná 724 817 157 Sokolov, Chodov, Fr. Lázně, Cheb, Aš

Plzeň Skladová 24, 326 00  Plzeň 
tel.: 377 241 749, plzen@trost.com

Vedoucí pobočky Jana Majerová 602 708 995

Prodejní poradci
Tomáš Ruml 724 794 332 Rokycany, Plzeň-město, Plzeň-jih, Klatovy,

Domažlice

Jan Štrunc 725 060 169 Plzeň-město, Plzeň-sever, Tachov, Stříbro,
Kralovice, Nýřany, Mariánské Lázně

Pardubice Hůrka 1832, 530 02  Pardubice 
tel.: 463 352 910, pardubice@trost.com

re
gio

ná
lní

 m
an

až
er

    
Vě

ra
 To

m
išk

ov
á  

72
4 3

63
 77

4

Vedoucí pobočky Roman Makyda 725 845 147

Prodejní poradci

Věra Tomišková 725 756 341
Letohrad, Ústí nad Orlicí, Litomyšl, Hlinsko, 
Žďár nad Sázavou, Holice, Vysoké Mýto, 
Choceň, Vamberk, Žamberk, Rychnov nad 
Kněžnou, Náchod

Maroš Marcinčák 724 134 942
Pardubice, Hradec Králové, Přelouč, Chrudim, 
Chlumec nad Cidlinou, Jaroměř, Třemošnice, 
Čáslav, Kutná hora, Nový Bydžov

Jičín Hradecká 816, 506 01  Jičín 
tel.: 319 809 910, jicin@trost.com

Vedoucí pobočky Jan Ullmann 724 790 279

Prodejní poradce Jan Verecký 724 177 363 
Jičín, Hořice, Kopidlno, Nový Bydžov,  
Nová Paka, Vrchlabí, Trutnov, Semily,  
Lomnice nad Popelkou, Železný Brod, Turnov, 
Liberec, Jablonec, Mladá Boleslav, Česká Lípa

Brno Masná 226/104, 602 00  Brno
tel.: 545 215 283, brno@trost.com
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Vedoucí pobočky Jiří Kala 606 713 042

Prodejní poradci

Jiří Lukáš 724 995 480 Brno

Jan Kunc 602 319 389 Blansko, Tišnov, Boskovice, Letovice, Jevíčko, 
Svitavy, Moravská Třebová, Vyškov

Milan Macháček 724 790 278 Slavkov, Kyjov, Dubňany, Hodonín, Břeclav, 
Mikulov, Znojmo

Ostrava Areál CTPark, Na Rovince 981, 720 00 Ostrava-Hrabová 
tel.: 555 308 900, ostrava@trost.com

Vedoucí pobočky Miroslav Spratek 606 655 705

Prodejní poradci
Petr Trčka 725 009 737 Ostrava, Havířov, Český Těšín, Orlová, 

Karviná, Bohumín, Třinec, Jablunkov

David Gluštík 724 174 368 Opava, Frýdek Místek, Nový Jičín, Příbor, 
Kopřivnice, Odry, Fulnek, Bílovec, Studénka

Olomouc VGP Park Olomouc – budova A, Dolní Novosadská 337/92, 779 00  Olomouc
tel.: 585 316 070, olomouc@trost.com

Vedoucí pobočky Martin Krejčíř 602 264 548

Prodejní poradci

Martin Otčenášek 602 475 250 Uničov, Litovel, Mohelnice, Šumperk,  
Zábřeh na Moravě, Jeseník

Jiří Matoušek 724 790 282 Olomouc, Prostějov, Přerov, Hranice 
na Moravě, Valašské Meziříčí 

Jiří Střelák 724 771 333 Zlínský kraj 

Tým pro nákladní vozidla

Manažer oddělení Tomáš Voves 602 561 271

Zákaznická linka Stanislav Hryzák
Michal Beran 840 444 777

Produktový manažer Jiří Hron 724 708 676

Prodejní poradci
Martin Kykal 724 738 296 Pardubice, Jižní a Severní Morava

Jaroslav Soldát 724 052 414 Jižní Čechy

Jan Teleki 725 852 980 Západní Čechy

Garážové vybavení a diagnostika

Manažer oddělení Jan Musil 724 319 945

Produktový manažer Radoslav Gajdoš 724 684 034

Konzultanti

Václav Mouček 725 862 529 Praha a Západní Čechy

Jan Janoško 606 622 494 Východní, Severní, Střední a Jižní 
Čechy

Josef Pečinka 724 790 281 Jižní a Severní Morava

Servis
Miroslav Staněk 602 475 247 Praha, Východní, Západní, Severní, 

Střední a Jižní Čechy
Jiří Dohnal 724 417 844 Jižní a Severní Morava

Servisní koncepty

Koncept, Pricing a Projekt 
Manager Tomáš Opočenský 725 814 031

Technická hotline 800 876 078 Pouze pro konceptové partnery

Konzultanti

Jakub Drozd 606 649 213 Severní, Východní a Střední Čechy, Vysočina

Jaromír Šnajdr 606 713 041 Jižní, Západní a Střední Čechy

Martin Lizna 724 134 952 Jižní a Severní Morava

Partnerská síť distributorů
Benešov  AUTO VASO, tel. 317 728 540 • Klatovy  Auto PB, tel. 736 681 867, 603 736 213 
Mělník  JP Autosport Pekař, tel./fax 315 626 639, mobil 602 126 119 • Písek  AUTOSTYL Písek, tel. 382 214 981, mobil 777 072 000, 777 269 940
METEOR - Martin Rigó: Třebíč  tel. 568 838 250, mobil 777 665 806 • Jihlava  tel. 567 322 701, mobil 775 672 665 • Žďár nad Sázavou  tel. 566 621 704, mobil 775 666 656

od 1. 7. 

od 16. 9. 


