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KIA A PAPPAS AUTO-NÁL
A Kia Motors Corporationt 1944 májusában alapították és ez Korea legrégebbi autógyára, 
mely mára a világ ötödik legnagyobb autógyártójává vált. 

Ma a Kia több mint 1.4 millió autót állít elő évente, 14 gyártó és összeszerelő egységben, 8 
országban. A járművek eladása és elosztása egy több, mint 3000 elosztóból és kereskedőből 
álló hálózaton keresztül történik, melyek 172 országot fednek le. A vállalatnak 40 000 
dolgozója van, éves bevétele pedig eléri a 17 milliárd USA dollárt is.

1948-ban alapított Pappas Holding Közép-Európa egyik legnagyobb és legújítóbb 
szellemű járműkereskedelmi vállalata és a teljes Kia palettával várja Önt a prémium 
márkáknál megszokott kiemelkedő szerviz- és kiegészítő szolgáltatásokkal.

A patinás Pappas névhez hűen törekszünk az Ön megbízható partnereként, mindent egy 
kézből, kedvezményesen biztosítani autójához.

Engedje meg, hogy segítsük és támogassuk döntését, és elsőként magát a Kia márkát 
bemutassuk Önnek!



Az ÉV Zöld márkakereskedése 
a Pappas Auto Magyarország Kft.

Eredmény:

13,62 g

KIA A PAPPAS AUTO-NÁL
2020-ban a magánszektorban 
a legtöbb KIA gépjárművet 
értékesítő márkakereskedés 
a Pappas Auto Hunyadi úti
szalonja volt.

Köszönjük bizalmukat, 
a KIA csapata 2021-ben is 
a legjobb ajánlatokat 
hozza el Önöknek!



A PAPPAS HOLDING 
TELEPHELYEI



A KIA JELENLÉTE A VILÁGBAN



J.D. POWER ELISMERÉS

A Kia Motors immár negyedszer végzett a legjobb tömeggyártóként 
a J.D. Power Kezdeti Minőség Felmérésén, az Egyesült 
Államokban.

A Kia tulajdonosok minden más, az Egyesült Államokban kapható 
tömeg-autómárkánál tapasztaltnál kevesebb kezdeti (a vásárlást 
követő első 90 napban bekövetkezett) problémáról számoltak be a 
felmérésben. A Kia Sorento és a Kia Rio is kategóriája élén 
végzett.

“Elsőnek lenni az összes nagy tömeggyártó között, négy 
éven át, egyértelműen a Kia minőségi fölényének jele.” 
Mondta Michael Cole, a Kia Motors America alelnöke. 



EURÓPAI DESIGN

A Kiánál a design több mint formák, 
vonalak és díszítés. Ez adja márkánk lelkét 
és autóink szenvedélyét. A Kia modellek 
megjelenése dinamikussá, moderné és 
egyedivé vált. Ezt tanúsítják a vásárlók, a 
sajtó és a nemzetközi bírák is.

Büszkeséggel tölt el bennünket, hogy 
Kovács Miklós személyében, hosszú idő 
óta ismét van egy kiváló és sikeres 
formatervezőnk. Miklós többek között a 
cee’d, a Venga és az Optima fő tervezője.



A Kia Sorento a Red Dot
és az iF győztese
A többszörös díjnyertes új Kia Sorento két újabb világszintű elismerést zsebelt be. 
A márka SUV zászlóshajója a termékdizájn kategóriában a Red Dot és az iF formadíjon is 
győzedelmeskedett.



KIA, A ZÖLD VÁLLALAT

• Alacsony üzemanyagköltség
• Ingyenes töltési lehetőségek
• Olajimporttól független üzemanyag
• Ingyenes parkolás
• Olcsóbb karbantartás
• Egyszerűbb hajtáslánc, kevesebb 

meghibásodás
• Nyomatékos villanymotor, dinamikus 

gyorsulás
• Nincs helyi légszennyezés
• 7 év vagy 150.000 km teljes körű 

és átruházható gyári garancia
• Magas maradványérték minden

kategóriában (EurotaxGlass’s)
• A Kia mind Európában, mind Magyarországon már évek óta a legtöbb alternatív hajtású modelleket 

értékesítő márkák között szerepel
• Adókedvezmények - 2,5 milliós állami támogatási lehetőség elektromos autókra
* Fenti felsorolás nem tartalmaz teljeskörű tájékoztatást és különböző mértékben vonatkozik a különböző alternatív hajtású KIA modellekre

ÉRVEK A KIA ZÖLD 
MODELLEK MELLETT*:



FEJLETT TECHNOLÓGIA

A Kia modellek a legújabb technológiák széles választékát kínálják. Nyugodtan támaszkodjon 
rájuk minden nap. A DRIVE WiSE a vezetőtámogató funkciók legújabb, egyre bővülő 
csoportja. A fenntartható jövő iránti elkötelezettség jegyében számos elektromos és hibrid 
meghajtással is szolgálunk. 

Intelligens Parkolást Segítő, Sávelhagyás figyelmeztetés, Online szolgáltatások, mint a 
TomTom navigáció, Android Auto™ és Apple CarPlay™. Fedezze fel az intelligens funkciókat, 
melyek a megkönnyítik a mindennapos vezetést.

A DRIVE WiSE a jövő vezetőtámogató 
technológiái. Az innovatív funkciók növelik a 
biztonságot és a vezetési élményt. Ilyen funkció 
az autonóm vészfékrendszer, a 360°-os 
kamerarendszer, a kanyarfényszórók és a 
sávtartó asszisztens is.



7 ÉV GARANCIA
Mi az, ami megkülönbözteti a Kiát a többi autómárkától? Három szó: 7 év garancia.
Piacvezető és tükrözi bizalmunkat minden modellünk irányába, így teljes nyugalmat
biztosítva Önnek 7 éven át.

A minőség védjegye
Mi nem csak beszélünk a minőségről. A folyamatosan fejlődő előírások és ellenőrzések 
végigkísérik a Kia autókat a fejlesztéstől a gyártáson át a fogyasztókig. Ezért lehetséges, 
hogy mi vagyunk az egyetlen gyártó Európában, amely 7 év / 150 000 km garanciát vállal. 
Ez a minőség hozzájárul ahhoz, hogy Kiája minden nap kiemelkedő élményt nyújtson 
Önnek. 

https://www.kia.com/hu/szerviz/7-ev-garancia/
Bővebb információ:

“A használtautó vásárlók is értékelik a hosszú garanciát, és 
hajlandók fizetni is érte.” Mondta Christof Engelskirchen az 
EurotaxGlass’s egyik igazgatója. 

Michael Cole a Kia Motors Europe ügyvezetője kifejtette: 
“Korábban is ismertük a hosszú garancia kedvező piaci 
hatásait, annak azonban különösen örülünk, hogy ezek a 
hatások a használtautók értékére is ilyen mértékben 
kiterjednek.”

https://www.kia.com/hu/szerviz/7-ev-garancia/


SZPONZORÁCIÓ

A Pappas Auto Magyarország, a Kia Motors Magyarország és a Kia nemzetközi szinten is 
elkötelezett híve a társadalmi felelősségvállalásnak és a szponzorálásnak.



KIA PLATINUM DÍJ

Európa 20 legjobb márkaképviseletét tömörítő elit csapat tagjaként és a Pappas
névhez hűen, törekszünk Önnek megbízhatóan, mindent egy kézből, kedvezményesen 
biztosítani.

A Kia Motors Corporation által alapított Platinum Prestige díjat az elmúlt években 
többször a Pappas Auto Magyarország Kft. nyerte el! 

„Ennek szellemében törekszünk a jövőben is Ügyfeleink legmagasabb
szintű elégedettségére.”



PAPPAS CASCO

Számos előnyt élvezhet, ha gépjármű-biztosítását nálunk köti!
A Pappas Csoport és a Generali Biztosító együttműködéséből született gépjármű-
biztosítási csomag teljes körű védelemmel és többletszolgáltatással biztosítja ügyfeleink 
minőségi kiszolgálását.

A Pappas Casco kizárólag a Pappas márkakereskedésekben vásárolt Mercedes-Benz, 
smart, Alfa Romeo, Jeep, Kia és Fiat személygépjárművekre és a 3,5 tonna megengedett 
össztömeg alatti tehergépjárművekre kialakított, egyedülállóan exkluzív feltételeket és 
szolgáltatásokat kínáló biztosítási termék.

Pappas Casco alapszolgáltatás
A Pappas Casco gépjármű-biztosítási csomag teljes körű védelmet biztosít, valamint 
kártérítést nyújt törés, lopás, elemi kár és üvegtörés esetére is. A biztonságos autózás 
érzését egész Európán keresztül garantáljuk Önnek. Az alapmódozathoz az önrész az Ön 
igénye szerint választható. A szállítási és tárolási költség természetesen önrész levonása 
nélkül térül meg.

További információ:
www.pappas.hu/casco

http://www.pappas.hu/casco


Köszönjük a figyelmet!


