
akár 50 000 Ft értékű ajánlási kupon

Nagyon örülnénk, ha a Pappas Auto elégedett vevőjeként továbbajánlana minket 
a barátai nak, ismerőseinek. Új ügyfélért* az Ön jutalma Mercedes-Benz, Jeep, Alfa 
Romeo típusú gépjármű vásárlása esetén egy bruttó 50 000 Ft, smart vásár lása 
esetén egy bruttó 20 000 Ft értékű kupon, amit a Pappas Auto-nál a legközelebbi 
alkalommal történő butiktermék-vásárláskor érvényesíthet.

Új ügyfélért* az Ön jutalma KIA vagy bármely Fiat típusú gépjármű vásárlása esetén 
egy bruttó 20 000 Ft értékű kupon, amit a Pappas Auto-nál a legközelebbi alka-
lommal történő alkatrész/tartozékvásárláskor érvényesíthet. MINTA



A Pappas Auto Magyarország Kft. kuponakciójának általános feltételei
A Pappas Auto Magyarország Kft. (továbbiakban: PAM) minden vevőjének, aki bármelyik magyarországi PAM-szalonban új Mercedes-Benz, smart, Alfa 
Romeo, Kia, Jeep vagy Fiat személygépkocsit vásárol, és hozzájárul, hogy a továbbiakban a PAM hírlevelet küldjön a címére, a jármű átadásakor egy 15 
különböző kedvezményre jogosító kupont tartalmazó csomagot kap ajándékba. A jelen akció visszavonásig érvényes. 
A kuponok a gépjármű forgalomba helyezésének dátumától számított 4 éven belül válthatók be, ha a kupon maga nem tartalmaz ettől eltérő lejárati dátumot. 
A kuponok bármelyik magyarországi PAM-szalonban/szervizben beválthatók. (1133 Budapest, Kárpát utca 21., 1117 Budapest, Hunyadi u. 6., Szeged, Pécs, 
Debrecen, Székesfehérvár) 
A kupon átruházható, beváltására azon jármű mindenkori tulajdonosa vagy üzemeltetője jogosult a kupon eredeti példányának átadásával, amely jármű 
vásárlásához a Pappas Auto a Kuponfüzetet adta. 
A kedvezmény készpénzben történő kifizetésére vagy a fel nem használt kupon utólagos beszámítására nincs lehetőség. 
Az egyes kuponok egymással vagy egyéb kedvezményekkel nem vonhatók össze és csak a kuponon feltüntetett kedvezményekre jogosítanak. 
A kedvezmény mindig bruttó összegre vonatkozik, amely a számla végösszegéből kerül levonásra.

Vásárló adatai és elérhetőségei (név, cím, telefon, e-mail cím), akinek az ajánlás szól:

Autó márkája:  típusa: 

gyártási éve:  

* Új ügyfélnek azok minősülnek, akik személyautó-vásárlóként és/vagy érdeklődőként nem szerepelnek a Pappas Auto vevő-nyilvántartási rendszerében.
A kupon a forgalomba helyezés dátumától számított négy évig érvényes. 

MINTA



100 000 Ft  értékű jármű-beszámítási kupon

Amikor Ön a következő alkalommal új gépjár művet vásárol a Pappas Auto-nál, 
és nálunk számíttatja be régi autóját, akkor a használt gépjárművéért maximum 
100 000 Ft értékű jármű-beszámítási kupont kap.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy kupon felhasználási szándékát már az ajánlat 
megkéré sénél jelezze az értékesítő kollégáinknak. 

A kupon a forgalomba helyezés dátumától számított négy évig érvényes. MINTA



A beszámításra kerülő gépjármű márkája:  típusa: 

gyártási éve:  rövid leírása:  

futott kilométere:  ajánlati ára:  A gépjármű esetében az ajánlatban 

szereplő  forintos árra egy  forint értékű becserélési bónuszt adunk.

Vásárló adatai és elérhetőségei (név, cím, telefon, e-mail cím), akinek az ajánlás szól:

A Pappas Auto-nál történt vásárlás adatai – dátum:  a jármű adatai (márka/típus): 

A Pappas Auto Magyarország Kft. kuponakciójának általános feltételei
A Pappas Auto Magyarország Kft. (továbbiakban: PAM) minden vevőjének, aki bármelyik magyarországi PAM-szalonban új Mercedes-Benz, smart, Alfa Romeo, Kia, Jeep 
vagy Fiat személygépkocsit vásárol, és hozzájárul, hogy a továbbiakban a PAM hírlevelet küldjön a címére, a jármű átadásakor egy 15 különböző kedvezményre jogosító 
kupont tartalmazó csomagot kap ajándékba. A jelen akció visszavonásig érvényes. 
A kuponok a gépjármű forgalomba helyezésének dátumától számított 4 éven belül válthatók be, ha a kupon maga nem tartalmaz ettől eltérő lejárati dátumot. A kuponok 
bármelyik magyarországi PAM-szalonban/szervizben beválthatók. (1133 Budapest, Kárpát utca 21., 1117 Budapest, Hunyadi u. 6., Szeged, Pécs, Debrecen, Székesfehérvár) 
A kupon átruházható, beváltására azon jármű mindenkori tulajdonosa vagy üzemeltetője jogosult a kupon eredeti példányának átadásával, amely jármű vásárlásához 
a Pappas Auto a Kuponfüzetet adta. 
A kedvezmény készpénzben történő kifizetésére vagy a fel nem használt kupon utólagos beszámítására nincs lehetőség. 
Az egyes kuponok egymással vagy egyéb kedvezményekkel nem vonhatók össze és csak a kuponon feltüntetett kedvezményekre jogosítanak. 
A kedvezmény mindig bruttó összegre vonatkozik, amely a számla végösszegéből kerül levonásra.

MINTA



Ingyenes  csereautó

A Pappas Auto-val mindig mobilis marad! Ha járműve javítás céljából a Pappas Auto 
műhelyében van, két napig terjedő időtartamra ingyenes csereautót* biztosítunk 
Önnek, hogy problémamentesen és pontosan teljesíthesse programját.

A kupon a forgalomba helyezés dátumától számított négy évig érvényes. 

*  A csereautó igénylés esetén előzetes egyeztetés szükséges, az ajánlatot a mobilitás autóink szabad kapacitása 
esetén tudjuk csak biztosítani. 
A gépjármű Magyarország közigazgatási határain belül használható.MINTA



A Pappas Auto Magyarország Kft. kuponakciójának általános feltételei

A Pappas Auto Magyarország Kft. (továbbiakban: PAM) minden vevőjének, aki bármelyik magyarországi PAM-
szalonban új Mercedes-Benz, smart, Alfa Romeo, Kia, Jeep vagy Fiat személygépkocsit vásárol, és hozzájárul, 
hogy a továbbiakban a PAM hírlevelet küldjön a címére, a jármű átadásakor egy 15 különböző kedvezményre 
jogosító kupont tartalmazó csomagot kap ajándékba. A jelen akció visszavonásig érvényes. 

A kuponok a gépjármű forgalomba helyezésének dátumától számított 4 éven belül válthatók be, ha a kupon maga nem 
tartalmaz ettől eltérő lejárati dátumot. A kuponok bármelyik magyarországi PAM-szalonban/szervizben beválthatók. 
(1133 Budapest, Kárpát utca 21., 1117 Budapest, Hunyadi u. 6., Szeged, Pécs, Debrecen, Székesfehérvár) 

A kupon átruházható, beváltására azon jármű mindenkori tulajdonosa vagy üzemeltetője jogosult a kupon eredeti 
példányának átadásával, amely jármű vásárlásához a Pappas Auto a Kuponfüzetet adta. 

A kedvezmény készpénzben történő kifizetésére vagy a fel nem használt kupon utólagos beszámítására nincs 
lehetőség. 

Az egyes kuponok egymással vagy egyéb kedvezményekkel nem vonhatók össze és csak a kuponon feltüntetett 
kedvezményekre jogosítanak. 

A kedvezmény mindig bruttó összegre vonatkozik, amely a számla végösszegéből kerül levonásra.MINTA



A rendszeres szervizelés gondoskodik az üzembiztos működésről, és fontos  
szerepet játszik az értékállóság megőrzésében is.  
Most ráadásul 10 000 forintot is megtakarít a szervizelés során!

A kupon a forgalomba helyezés dátumától számított négy évig érvényes. 

10 000 Ft  értékű szervizkupon

MINTA



A Pappas Auto Magyarország Kft. kuponakciójának általános feltételei

A Pappas Auto Magyarország Kft. (továbbiakban: PAM) minden vevőjének, aki bármelyik magyarországi PAM-
szalonban új Mercedes-Benz, smart, Alfa Romeo, Kia, Jeep vagy Fiat személygépkocsit vásárol, és hozzájárul, 
hogy a továbbiakban a PAM hírlevelet küldjön a címére, a jármű átadásakor egy 15 különböző kedvezményre 
jogosító kupont tartalmazó csomagot kap ajándékba. A jelen akció visszavonásig érvényes. 

A kuponok a gépjármű forgalomba helyezésének dátumától számított 4 éven belül válthatók be, ha a kupon maga nem 
tartalmaz ettől eltérő lejárati dátumot. A kuponok bármelyik magyarországi PAM-szalonban/szervizben beválthatók. 
(1133 Budapest, Kárpát utca 21., 1117 Budapest, Hunyadi u. 6., Szeged, Pécs, Debrecen, Székesfehérvár) 

A kupon átruházható, beváltására azon jármű mindenkori tulajdonosa vagy üzemeltetője jogosult a kupon eredeti 
példányának átadásával, amely jármű vásárlásához a Pappas Auto a Kuponfüzetet adta. 

A kedvezmény készpénzben történő kifizetésére vagy a fel nem használt kupon utólagos beszámítására nincs 
lehetőség. 

Az egyes kuponok egymással vagy egyéb kedvezményekkel nem vonhatók össze és csak a kuponon feltüntetett 
kedvezményekre jogosítanak. 

A kedvezmény mindig bruttó összegre vonatkozik, amely a számla végösszegéből kerül levonásra.

A kedvezmény bruttó 50 000 Ft érték feletti szerviz szolgáltatás megrendelése esetén érvényesíthető.MINTA



Szeretné, hogy személyautója még álló helyzetében is sokkal gyorsabbnak tűnjön? 
A Pappas Auto a világ legismertebb tuningmárkáinak termékeit kínálja. Ezek segít-
ségével igazán egyedivé teheti gépjárművét. 

A kupon a forgalomba helyezés dátumától számított négy évig érvényes. 

*  Brabus esetében a kedvezmény keréktárcsára, optikai külső átépítésre, küszöb fellépőre, dízel teljesítménynövelő 
elektronikára, emblémára és típusjelzésre vonatkozik.A
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15% kedvezmény  tuningra

MINTA



A Pappas Auto Magyarország Kft. kuponakciójának általános feltételei

A Pappas Auto Magyarország Kft. (továbbiakban: PAM) minden vevőjének, aki bármelyik magyarországi PAM-
szalonban új Mercedes-Benz, smart, Alfa Romeo, Kia, Jeep vagy Fiat személygépkocsit vásárol, és hozzájárul, 
hogy a továbbiakban a PAM hírlevelet küldjön a címére, a jármű átadásakor egy 15 különböző kedvezményre 
jogosító kupont tartalmazó csomagot kap ajándékba. A jelen akció visszavonásig érvényes.

A külső-belső takarítás csak abban az esetben vehető igénybe ingyenesen, ha autóját szervizünkbe hozza javításra. 
A takarítást a szervizt követően végezzük el.

A kuponok a gépjármű forgalomba helyezésének dátumától számított 4 éven belül válthatók be, ha a kupon maga nem 
tartalmaz ettől eltérő lejárati dátumot. A kuponok bármelyik magyarországi PAM-szalonban/szervizben beválthatók. 
(1133 Budapest, Kárpát utca 21., 1117 Budapest, Hunyadi u. 6., Szeged, Pécs, Debrecen, Székesfehérvár) 

A kupon átruházható, beváltására azon jármű mindenkori tulajdonosa vagy üzemeltetője jogosult a kupon eredeti 
példányának átadásával, amely jármű vásárlásához a Pappas Auto a Kuponfüzetet adta. 

A kedvezmény készpénzben történő kifizetésére vagy a fel nem használt kupon utólagos beszámítására nincs 
lehetőség. 

Az egyes kuponok egymással vagy egyéb kedvezményekkel nem vonhatók össze és csak a kuponon feltüntetett 
kedvezményekre jogosítanak. 

A kedvezmény mindig bruttó összegre vonatkozik, amely a számla végösszegéből kerül levonásra.MINTA



Ugyanolyan tisztának szeretné tudni az autóját, mint az első napon? A Pappas Auto 
csapata ragyogóvá varázsolja a gépjárművét, kívülről és belülről egyaránt. Az autója 
tisztításához kiváló minőségű anyagokat és professzio nális gépeket használunk.

A kupon a forgalomba helyezés dátumától számított négy évig érvényes. 

Ingyenes  külső-belső takarítás

MINTA



A Pappas Auto Magyarország Kft. kuponakciójának általános feltételei

A Pappas Auto Magyarország Kft. (továbbiakban: PAM) minden vevőjének, aki bármelyik magyarországi PAM-
szalonban új Mercedes-Benz, smart, Alfa Romeo, Kia, Jeep vagy Fiat személygépkocsit vásárol, és hozzájárul, 
hogy a továbbiakban a PAM hírlevelet küldjön a címére, a jármű átadásakor egy 15 különböző kedvezményre 
jogosító kupont tartalmazó csomagot kap ajándékba. A jelen akció visszavonásig érvényes.

A külső-belső takarítás csak abban az esetben vehető igénybe ingyenesen, ha autóját szervizünkbe hozza javításra. 
A takarítást a szervizt követően végezzük el.

A kuponok a gépjármű forgalomba helyezésének dátumától számított 4 éven belül válthatók be, ha a kupon maga nem 
tartalmaz ettől eltérő lejárati dátumot. A kuponok bármelyik magyarországi PAM-szalonban/szervizben beválthatók. 
(1133 Budapest, Kárpát utca 21., 1117 Budapest, Hunyadi u. 6., Szeged, Pécs, Debrecen, Székesfehérvár) 

A kupon átruházható, beváltására azon jármű mindenkori tulajdonosa vagy üzemeltetője jogosult a kupon eredeti 
példányának átadásával, amely jármű vásárlásához a Pappas Auto a Kuponfüzetet adta. 

A kedvezmény készpénzben történő kifizetésére vagy a fel nem használt kupon utólagos beszámítására nincs 
lehetőség. 

Az egyes kuponok egymással vagy egyéb kedvezményekkel nem vonhatók össze és csak a kuponon feltüntetett 
kedvezményekre jogosítanak. 

A kedvezmény mindig bruttó összegre vonatkozik, amely a számla végösszegéből kerül levonásra.MINTA



Lepje meg a barátait vagy akár saját magát a Mercedes-Benz butikban megvásárol-
ható kiegészítőkkel! Nálunk minden alkalomra talál megfelelő kiegészítőt, ráadásul 
a vásárláskor 10% kedvezményt is kap.

Mindegy, hogy egy új vonóhorogra vagy éppen egy új kerékpártartóra van szüksége, 
mert tartozékok vásárlása esetén ezzel a kuponnal a Pappas Auto 10% kedvezményt ad.

* A kupon téli-és nyárigumi, illetve komplettkerék vásárlására nem váltható be, illetve  más kedvezménnyel nem vonható össze. 

10% kedvezmény Mercedes-Benz butik termékekre vagy tartozékokra

MINTA



A Pappas Auto Magyarország Kft. kuponakciójának általános feltételei

A Pappas Auto Magyarország Kft. (továbbiakban: PAM) minden vevőjének, aki bármelyik magyarországi PAM-
szalonban új Mercedes-Benz, smart, Alfa Romeo, Kia, Jeep vagy Fiat személygépkocsit vásárol, és hozzájárul, 
hogy a továbbiakban a PAM hírlevelet küldjön a címére, a jármű átadásakor egy 15 különböző kedvezményre 
jogosító kupont tartalmazó csomagot kap ajándékba. A jelen akció visszavonásig érvényes.

A kuponok a gépjármű forgalomba helyezésének dátumától számított 4 éven belül válthatók be, ha a kupon maga nem 
tartalmaz ettől eltérő lejárati dátumot. A kuponok bármelyik magyarországi PAM-szalonban/szervizben beválthatók. 
(1133 Budapest, Kárpát utca 21., 1117 Budapest, Hunyadi u. 6., Szeged, Pécs, Debrecen, Székesfehérvár) 

A kupon átruházható, beváltására azon jármű mindenkori tulajdonosa vagy üzemeltetője jogosult a kupon eredeti 
példányának átadásával, amely jármű vásárlásához a Pappas Auto a Kuponfüzetet adta. 

A kedvezmény készpénzben történő kifizetésére vagy a fel nem használt kupon utólagos beszámítására nincs 
lehetőség. 

Az egyes kuponok egymással vagy egyéb kedvezményekkel nem vonhatók össze és csak a kuponon feltüntetett 
kedvezményekre jogosítanak. 

A kedvezmény mindig bruttó összegre vonatkozik, amely a számla végösszegéből kerül levonásra.MINTA



Salzburg tartomány 190 nevezetessége 
és kirándulóhelye, belépődíj nélkül!
További információk: salzburgerland.com

   UTALVÁNY INGYENES 
SALZBURG TARTOMÁNY 
    KÁRTYÁRA

MINTA



Ismerje meg Salzburg tartomány híresen szép alpesi régióit!  
A salzburgi hegyekben legalább 7 napra fixen lefoglalt szállásához ezzel az utalvánnyal 
6 napos Salzburg tartomány kártyát kap ingyen, max. 2 felnőtt részére.

A Salzburg tartomány kártya 190 salzburgi nevezetesség és kirándulóhely ingyenes belépője. Ez a május 1. és október 26. közötti időszakra kiállítható kártya hegyi  
felvonókra és termálfürdőkbe, várakba és múzeumokba, természeti látnivalókhoz, panorámautakra, látványbányákba szól. Kérjük, küldje el a kitöltött utalvány és a fix 
szállásfoglalás másolatát a card@salzburgerland.com címre, vagy hívja a +43 662 668 874 számot (németül vagy angolul), és hivatkozzon a Pappas Auto kuponfüzetére. 
Ez az utalvány 2019. májustól 2022. októberig érvényes. Az ajándék kártya másra nem ruházható át és nem váltható készpénzre. Kérjük, igénylését időben küldje el, 
hogy a kártyákat időben eljuttathassuk szálláshelyére.

www.salzburgerland.com

név a kísérő neve 

lakóhely, ir. szám utca, házszám

a Salzburg tartománybeli szállás megnevezése

az érkezés és az elutazás dátuma

e-mail cím

Ez az utalvány ingyenes
Salzburg tartomány kártyára szól

MINTA



A szűrővizsgálatok célja a panaszt nem okozó, a páciens által nem 
ismert betegségek minél korábban történő diagnosztizálása.
Szakembereink olyan szűrőcsomagokat állítottak össze, melyek 
segítségével a leggyakoribb, legtöbb problémát okozó betegségek 
nagy része korán diagnosztizálható.
Az egymás után következő vizsgálatok között pácienseinknek nem 
kell várakozniuk. A vizsgálatok végeztével azok eredményéről 
belgyógyász szakorvosunk egy személyes konzultáció alkalmával 
ad kiértékelést és életmódtanácsokat.

Bővebb információ:    www.drrose.hu   + 36 1 377 67 37
1051 Budapest Széchenyi tér 7/8.

Az engedmény más kedvezménnyel nem vonható össze.

15% KEDVEZMÉNY A DR. ROSE
MAGÁNKÓRHÁZBAN ELÉRHETŐ
KOMPLEX SZŰRŐCSOMAGOK ÁRÁBÓL.
 

DR. ROSE MAGÁNKÓRHÁZ DR. ROSE ORTOPÉDIAI CENTRUM DR. ROSE SZÜLÉSZET
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A Pappas Auto Magyarország Kft. kuponakciójának általános feltételei

A Pappas Auto Magyarország Kft. (továbbiakban: PAM) minden vevőjének, aki bármelyik magyarországi PAM-
szalonban új Mercedes-Benz, smart, Alfa Romeo, Kia, Jeep vagy Fiat személygépkocsit vásárol, és hozzájárul, 
hogy a továbbiakban a PAM hírlevelet küldjön a címére, a jármű átadásakor egy 15 különböző kedvezményre 
jogosító kupont tartalmazó csomagot kap ajándékba. A jelen akció visszavonásig érvényes.

A kuponok a gépjármű forgalomba helyezésének dátumától számított 4 éven belül válthatók be, ha a kupon maga nem 
tartalmaz ettől eltérő lejárati dátumot. A kuponok bármelyik magyarországi PAM-szalonban/szervizben beválthatók. 
(1133 Budapest, Kárpát utca 21., 1117 Budapest, Hunyadi u. 6., Szeged, Pécs, Debrecen, Székesfehérvár) 

A kupon átruházható, beváltására azon jármű mindenkori tulajdonosa vagy üzemeltetője jogosult a kupon eredeti 
példányának átadásával, amely jármű vásárlásához a Pappas Auto a Kuponfüzetet adta. 

A kedvezmény készpénzben történő kifizetésére vagy a fel nem használt kupon utólagos beszámítására nincs 
lehetőség. 

Az egyes kuponok egymással vagy egyéb kedvezményekkel nem vonhatók össze és csak a kuponon feltüntetett 
kedvezményekre jogosítanak. 

A kedvezmény mindig bruttó összegre vonatkozik, amely a számla végösszegéből kerül levonásra.MINTA



20%
KEDVEZMÉNY

* A kedvezmény minden termékre vonatkozik. Más akcióval nem vonható össze. 
A beváltás feltétele a kupon átadása. A kupon a forgalomba helyezés dátumától 
számított 1 évig érvényes.

www.opticworld.hu

AJÁNDÉK 
LÁTÁSVIZSGÁLAT

+

MINTA



OPTIC WORLD ASTORIA
1088 Budapest, Rákóczi út 1-3.

+36 30 333 9898

OPTIC WORLD MAMMUT
1024 Budapest, Lövőház u. 4-6., Mammut II. fszt.

+36 30 333 9900

OPTIC WORLD PÓLUS CENTER
1152 Budapest, Szentmihályi út 131.

+36 30 983 8095

OPTIC WORLD WESTEND CITY CENTER
1062 Budapest, Váci út 3., Eötvös József sétány 27.

+36 30 983 81 35

OPTIC WORLD CEGLÉD
2700 Cegléd, Rákóczi út 2.

+36 30 637 3526

OPTIC WORLD DOROG
2510 Dorog, Bécsi út 51.

+36 30 851 1050

OPTIC WORLD ESZTERGOM
2500 Esztergom, Kossuth Lajos u. 5.

+36 30 450 8228

OPTIC WORLD SZENTES
6600 Szentes, Kossuth tér 5.

+36 30 3674696

OPTIC WORLD AUCHAN BUDAKALÁSZ
2011 Budakalász, Omszk park 1.

+36 30 516 1193

OPTIC WORLD ZALAEGERSZEG
8900 Zalaegerszeg, Deák Ferenc tér 1.

+36 30 768 8000

OPTIC WORLD VÁC
2600 Vác, Széchenyi út 4-6.

+36 30 983 8121

OPTIC WORLD VÁC TESCO
2600 Vác, Deres u. 2.

+36 30 432 1050
MINTA
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Az általunk készített kézművestermékek – kesztyűk, kalapok, sapkák – 
mind anyagukban, mind kivitelükben megfelelnek a legmagasabb vevői 
elvárásoknak.

Visszatérő vevőink vannak a világ minden részéről.

Üzletünk már szerepelt a Michelin Shopping Guide üzleti ajánlójában is.

E kupon átadásával Ön 15% kedvezményre jogosult.

BUDAPEST, V. RÉGIPOSTA UTCA 14. TELEFON: [36-1] 266-0986

É K E S  1 8 8 3
Handmade gloves

1883 óta létező családi vállalkozás.
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A Pappas Auto Magyarország Kft. kuponakciójának általános feltételei

A Pappas Auto Magyarország Kft. (továbbiakban: PAM) minden vevőjének, aki bármelyik magyarországi PAM-
szalonban új Mercedes-Benz, smart, Alfa Romeo, Kia, Jeep vagy Fiat személygépkocsit vásárol, és hozzájárul, 
hogy a továbbiakban a PAM hírlevelet küldjön a címére, a jármű átadásakor egy 15 különböző kedvezményre 
jogosító kupont tartalmazó csomagot kap ajándékba. A jelen akció visszavonásig érvényes.

A kuponok a gépjármű forgalomba helyezésének dátumától számított 4 éven belül válthatók be, ha a kupon maga nem 
tartalmaz ettől eltérő lejárati dátumot. A kuponok bármelyik magyarországi PAM-szalonban/szervizben beválthatók. 
(1133 Budapest, Kárpát utca 21., 1117 Budapest, Hunyadi u. 6., Szeged, Pécs, Debrecen, Székesfehérvár) 

A kupon átruházható, beváltására azon jármű mindenkori tulajdonosa vagy üzemeltetője jogosult a kupon eredeti 
példányának átadásával, amely jármű vásárlásához a Pappas Auto a Kuponfüzetet adta. 

A kedvezmény készpénzben történő kifizetésére vagy a fel nem használt kupon utólagos beszámítására nincs 
lehetőség. 

Az egyes kuponok egymással vagy egyéb kedvezményekkel nem vonhatók össze és csak a kuponon feltüntetett 
kedvezményekre jogosítanak. 

A kedvezmény mindig bruttó összegre vonatkozik, amely a számla végösszegéből kerül levonásra.MINTA
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Gratulálunk új autójához!
Ezen gépjármű első tulajdonosának a Pappas Auto Magyarország Kft. egy Bónusz 
Csomagot juttatott, mely 15 különböző vásárlási és szolgáltatási kedvezmény igény-
bevételére jogosít. 

A gépkocsi eladása esetén a megmaradt kuponok felhasználásának joga is átszáll 
az új tulajdonosra. Amennyiben Ön a Bónusz Csomagot hiányosan kapta kézhez, 
kérjük keresse fel a Pappas Auto bármelyik márkakereskedését vagy márka-
szervizét, és kérje munkatársainktól a teljes Bónusz Csomagot, hogy maradéktala-
nul élvezhesse kedvezményes ajánlatainkat. MINTA
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