
A Pappas Auto 2019. tavaszi–nyári haszongépjármű ügyféltájékoztató kiadványa

STAR
NEWS

www.pappas.hu TAVASZI ÁTVIZSGÁLÁS 

ÁPRILIS 1–30.

MINDENT EGY HELYENTAVASZI ÁTVIZSGÁLÁS SZÉKESFEHÉRVÁR



STAR NEWS   1

TAVASZI ÁTVIZSGÁLÁS 
MERCEDES-BENZ 
HASZONGÉPJÁRMŰVE 
SZÁMÁRA

Fontos, hogy Mercedes-Benz haszongépjárműve a napi fuvarfel-
adatai elvégzése során 100%-os teljesítményt nyújtson. Időben 
készíttesse fel gépjárművét a Pappas Auto szervizeiben, hogy 
az üzemeltetés közben fellépő, esetleges meghibásodásokat 
elkerülje. 

A tavaszi átvizsgálás során elvégzett műveletek:
• Motor – tömítettség és feltöltési szintek ellenőrzése
• Üzemanyagrendszer – tartály és csővezetékek szemrevételezése
• Hűtőrendszer – tartály és csővezetékek szemrevételezése
• Hűtőfolyadék fagyáspontjának ellenőrzése
• Felfüggesztés, gumiabroncsok szemrevételezése
• Fékrendszer – tömítettség és működés ellenőrzése
• Kormányberendezés – tömítettség és állapot vizsgálata
• Kipufogórendszer – tömítettség és állapot vizsgálata
• Fülkefűtés – szellőzés működésének ellenőrzése
• Világító- és jelzőberendezések működésének ellenőrzése
• Ablakmosó és törlőberendezés működésének ellenőrzése
• Akkumulátor ellenőrzése, állapot és teljesítmény vizsgálata

www.pappas.hu/tavasziatvizsgalas

TAVASZI ÁTVIZSGÁLÁS

Tavaszi átvizsgálás 2019.04.30. után
Vito, Sprinter: 10 780 Ft+áfa*
Tehergépjármű: 14 080 Ft+áfa*
* Alkatrész és folyadékok nélkül!

Jelentkezzen be még ma a tavaszi átvizsgálásra, 
melynek során térítésmentesen még a Mercedes me 
Adaptert is beépítjük kishaszongépjárművébe!

TAVASZI ÁTVIZSGÁLÁS  
(2019.04.01–30. között)

4 290 Ft +áfa*

TAVASZI ÁTVIZSGÁLÁS 

ÁPRILIS 1–30.

KÖSZÖNTŐ

A tél már a múlté, a tavasz egyértelműen beköszöntött. Annak ellenére, hogy az elmúlt hónapok 
– ellentétben a szomszédos országokkal – nem jártak komolyabb fagyokkal és téli jelenségekkel, 
szeretném az Önök figyelmébe ajánlani átfogó tavaszi átvizsgálásunkat haszongépjárművük, gép-
parkjuk számára. 
A fékrendszer, hűtőrendszer, üzemanyagrendszer ellenőrzése, a kormányberendezés és kipufogó-
rendszer vizsgálata, a világító- és jelzőberendezések kontrollja, a gumiabroncsok és felfüggesztés 
szemrevételezése – különösen a síkosságmentesítéshez használt útszóró sók káros hatása miatt 
– mind lényeges lépése tavaszi átvizsgálásunknak. A magas hőmérséklet a klímaberendezéstől 
teljes kapacitást kíván. Ne várja meg, míg meghibásodás lép fel! Márkaszervizeinkben gondosan 
ellenőrizzük a berendezés valamennyi elemét annak érdekében, hogy Önök vagy munkatársaik 
minden időben kellemes hőmérsékletben vezethessenek. A karbantartással járó költségek cseké-
lyek a gondatlan használatból eredő károkhoz vagy cseréhez képest.
Látogassanak el hozzánk és szervizeljenek velünk! Szakavatott kollégáink alapos munkájának 
köszönhetően az Önök feladata csupán, hogy teljes mértékben üzleti tevékenységükre fókuszálja-
nak. A haszongépjárművükkel való törődést levesszük az Önök válláról. 
Kollégáim és a magam nevében eredményes szezont, valamint biztonságos és jó utat kívánok 
Önöknek és Vállalataiknak!

Tisztelt Ügyfeleink
és Pappas Auto-barátok!

Varga Zoltán
szervizüzletág-vezető

SZERVIZSZERZŐDÉSEK

(A kalkuláció a jármű kivitelétől, felszereltségétől függően is változhat.  
Más futamidőre és km-re vonatkozóan kérje aktuális ajánlatunkat!)

Szervizszerződési ajánlatunk elsősorban az Ön tevékenységé-
nek kiszámíthatóságát, költségeinek tervezhetőségét szolgálja, 
és az igényeinek megfelelő (idő- és futásteljesítmény) interval-
lumban, garantált tartalommal és árral, mindenkor magas színvo-
nalú szervizhátteret biztosít. 
A szervizszerződés megkötésével az előre rögzített díjak átlát-
hatóvá és tervezhetővé teszik a költségeket. Szerződéskötés 
esetén a gyártó által előírt karbantartási műveletek üzemeinkben 
történő elvégeztetésével már alacsony havi átalányértékkel is biz-
tosíthatja járműve garantált minőségi ellátását, üzembiztonságát.

A Pappas Auto szervizszerződés-csomagok 
az alábbi modulokból épülnek fel:
• a gyártó által előírt karbantartási munkák, 
• kopóalkatrész-javítások,
• gumiabroncs/kerék-menedzsment. 4 évig vagy 120 000 km-ig 

0 Ft

ÚJ ACTROS (SFTP) Euro 6 – 3 év vagy 400 000 km

 31 575 Ft +áfa havidíjtól

SPRINTER

4 évtől vagy 200 000 km-től

352 345 Ft +áfától (egyösszegű)

A csomagok egyénileg, az adott gépjármű futamideje, futásteljesítménye és a meg-
rendelő által megjelölt üzemeltetési körülmények figyelembevételével történnek.
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Az autó klímarendszerének tisztítása nagyon fontos a nyári hasz-
nálat előtt, mert a párologtató felületén és a légcsatornákban 
gombásodás fordulhat elő, ami a klíma használatakor kellemet-
len szagokat és nagyon komoly fertőzést okozhat.
A klímatisztító és -fertőtlenítő eljárásnak köszönhetően klímabe-
rendezése az elkövetkező szezon során is mindig friss levegőről 
és optimális hőmérsékletről gondoskodik járműve belső teré-
ben. Ezen túlmenően a fertőtlenítő hatásnak köszönhetően eltá-
volítja a rendszerből a kellemetlen szagokat okozó baktériumo-
kat, valamint vírusokat. Átfogó szolgáltatáscsomagunkról szóló, 
bővebb információért keresse munkatársainkat.

Beköszöntött a tavasz, ezzel együtt a jó idő kezdete. A napos, meleg idővel 
azonban nem csak téli viseletünket, autónk abroncsait is le kell cserélnünk. 
A Continental gumiabroncsai mindenkor első osztályú választásnak számí-
tanak, amelyek minden időben kiemelkedő biztonságot, különleges utazási 
kényelmet kínálnak, mindezt kifogástalan menetteljesítmény mellett. A Con-
tinental gumiabroncsai számtalan előnyt rejtenek: alacsony zajszint, optimális 
tapadás, alacsonyabb üzemanyag-fogyasztás, amellyel gépjárműve és gumi-
abroncsai stílusosan és tökéletesen összehangoltak.

MODELL MÉRET GUMIABRONCS TÍPUSA GUMIABRONCS ÁR/DB

Vito / V-osztály (447) 205/65R16C ContiVanContact 200 107/105 T 33 095 Ft

Vito / V-osztály (447) 225/55R17C ContiVanContact 200 109/107 H 48 415 Ft

V-osztály (447) 225/55R17 ContiEcoContact 5 101 W 37 465 Ft

Sprinter (906/907) 235/65 R16C ContiVanContact 100 115/113 R 37 255 Ft

Sprinter (906/907) 205/75 R16C ContiVanContact 200 110/108 R 31 780 Ft
A táblázatban szereplő árak nettó árak. Az akciós ár egy gumiabroncsra vonatkozik.

24 HÓNAP GARANCIA NYÁRI GUMI VÁSÁRLÁSA ESETÉN

A garancia részleteit itt olvashatja: www.pappas.hu/continental-garancia
A 24 hónap garancia Continental márkájú gumiabroncs szervizeinkben történő felszerelése esetén érvényes. 

NYÁRI GUMIABRONCS-AJÁNLATOK

A kép illusztráció, a rajta található érték mintaérték.

PRÉMIUM NYÁRI GUMIABRONCSOK  
AZ ÖN BIZTONSÁGÁÉRT! 

Azon Mercedes-Benz Sprinter és Vito, Viano gépjárművek 
tulajdonosainak, akik rendszeresen a Pappas Auto hazai 
szervizeiben végeztetik gépjárműveiknek a gyártómű elő-
írása szerinti karbantartását, minden harmadik megren-
delt karbantartásnál térítésmentesen biztosítjuk a szüksé-
ges motorolajat és az olajszűrőt.

HŰSÉGAKCIÓ

2+1
AKCIÓ

Az akció keretében a 2017. január 1.  
után megrendelt karban tartásokat 
vesszük figyelembe. A részletekről 
érdeklődjön márka kereskedéseink 
munkafelvételén.

Transzporter
Abban az esetben, ha nem tud megfelelő helyet és feltételeket  
biztosítani a szezonális gumik tárolására, mi a Pappas Auto-nál  
ezt megtesszük Ön helyett. 

TÉLIKERÉK-TÁROLÁS: 9 570 Ft+áfa*
*  Az ár egy garnitúra, egy szezonban történő táolására vonatkozik. 

A tárólóhelyek száma korlátozott.

KLÍMABERENDEZÉS-TISZTÍTÁS

11 255 Ft+áfa áron!

KLÍMABERENDEZÉS-TISZTÍTÁS ÉS -FERTŐTLENÍTÉS
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KNOW HOW

Nagy hangsúlyt fektetünk Ügyfeleink teljes körű 
kiszolgálása mellett szervizmunkatársaink felkészült-
ségére, szaktudására. Folyamatos képzésekkel bizto-
sítjuk, hogy mindig a lehető legfrissebb, legteljesebb 
információkkal és tudással álljunk Ügyfeleink rendel-
kezésére. Valamennyi munkatársunk Mercedes-Benz 
certifikációval rendelkezik. Szerviztanácsadóink és 
autószerelőink összességében több mint 40 éves 
tapasztalata a Mercedes-Benz márka tekintetében és 
szakmai ismerete biztos pontot jelent Ügyfeleink autó-
javítási döntése esetén. Három évtizedes, Magyaror-
szágon egyedülálló szakmai tapasztalatunk mellett 
Ügyfeleink és a Mercedes-Benz márka iránti elkötele-
zettségünk biztosítja, hogy a lehető legmagasabb szín-
vonalon teljesítsünk nap mint nap.

Hét évtizede vagyunk jelen az autópiacon, mára 
Közép- Európa egyik legnagyobb és legújítóbb 

szellemű jármű- kereskedelmi vállalataként. Cégcso-
portunk 29 éve van jelen Magyarországon, Pappas 
Auto Magyarország Kft.-ként pedig 14 éve állunk Ügyfe-
leink rendelkezésére. Vállalatunk története közvetlenül 
összefonódik az alapítókkal, Georg és Dimitri Pappas 
fivérekkel és a Mercedes-Benz mint márka felépítésé-
vel és sikerével. A Mercedes-Benz autómárkát minő-
ségi és innovatív tevékenység, valamint személyes 
tanácsadás fémjelzi. A Pappas Auto Magyarország 
hálózata napjainkban nyolc, európai színvonalú kiszol-
gálást biztosító telephellyel rendelkezik Budapest 
három pontján, Szegeden, Pécsett, Székesfehérváron, 
Debrecenben és Szigetszentmiklóson. 

Vállalatunk a Mercedes-Benz 
filozófia szellemében várja 

ügyfeleit, miszerint  
„a legjobbat vagy semmit”.

„A LEGJOBBAT  
 VAGY SEMMIT”

VALAMENNYI MUNKATÁRSUNK A MERCEDES-BENZ 
ELŐÍRÁSAINAK MEGFELELŐ OKTATÁSBAN RÉSZESÜL.

PAPPAS AUTO  
 MERCEDES-BENZ SZERVIZ

Karosszéria-munkafelvétel: +36 62 466 375
Központi információ: +36 62 553 999
E-mail-címünk: szerviz.szg@pappas.hu

Karosszériajavítás
már Szegeden is!

KAROSSZÉRIAJAVÍTÁS

Az Autoframe Kft. 1996-ban kezdte meg tevékenységét az 
akkori helyi Mercedes-Benz képviselettel, az Auto-Kurz 

& Co. Kft.-vel szorosan együttműködve. Később a Pappas Auto 
Magyarország Kft. szerződéses partnereként végezte a cégcso-
port által forgalmazott valamennyi gépjárműtípus karosszériajaví-
tását és fényezését, összesen immár több mint 20 éve.

2019. január 3-tól az Autoframe Kft. befejezte a korábbi tevékeny-
ségét.
 
Ez azonban nem azt jelenti, hogy a jövőben bármi is változna 
a sérült gépkocsik javítását, Ügyfeleink kiszolgálását illetően, 
ugyanis a korábbi években megszokott magas minőségű, 
megbízható munkát változatlan helyen, változatlan körülmé-
nyek között a Pappas Auto kötelékében ugyanaz a csapat 
végzi 2019. január 3-tól.

A magas minőségű munkavégzés, a legmodernebb techni-
kák alkalmazása, a gyors és hatékony javítás, az ügyfélcent-
rikus kiszolgálás a Pappas Auto számára hatalmas jelentő-
séggel bír. Ezt elősegítendő ezúton tájékoztatjuk Önöket, 
hogy telefonos elérhetőségeink a jövőben is változatlanok 
maradnak az alábbiak szerint:



STAR NEWS   76   STAR NEWS

MINDENT EGY HELYEN KARRIER

A mindent egy helyen stratégiával – azonkívül, hogy időt és pénzt takarít meg 
– a Pappas Auto márkaszervize megbízható és jó minőségű szolgáltatást kínál 

Önnek. Haszongépjárműve karbantartásával egyidejűleg ugyanott elvégeztetheti 
annak műszaki vizsgáztatását, tachográfhitelesítését, sőt akár pótkocsija javítását is. 

Mindent

• műszaki vizsgáztatás (ADR-kiegé-

szítés is), a gépjárművek eredeti-

ség vizsgálata a hét munkanapjain, 

buda pesti és debreceni üzemünkben

• Tachográf

• TollCollect

• WebEye

• oszták kipufogógáz-matrica

• KRONE, Schwarzmüller, Schmitz- 

Cargobull, Kögel pótkocsik és fél-

pótkocsik javítása

• Rolfo gyártmányú autószállító fel-

építmények teljes körű hazai vevő-

A részletekről érdeklődjön a kiadvány hátoldalán található 
elérhetőségeken.

EGY HELYEN

„A mindent egy helyen stratégiánkkal időt  
és költséget takaríthat meg.”
 
Veréb Zoltán munkafelvevő
Tel.: +36 1 463 7461
E-mail: zoltan.vereb@pappas.hu

PAPPAS-TIPP!

 munkafelvevő 

 tehergépjármű-szerelő

 autószerelő

 karosszérialakatos 

 fényező

 alkatrésztechnikus

Jelentkezését fényképpel ellátott szakmai 
önéletrajzával a fenti e-mail-címre várjuk.

Legyen a munkatársunk!

JELENTKEZZEN MOST!
Önéletrajzát az alábbi e-mail-címre várjuk: karrier@pappas.hu

CSATLAKOZZON 
A PAPPAS AUTO-HOZ! 

NYITOTT POZÍCIÓINK:

Kovács Réka
E-mail: reka.kovacs@pappas.hu
Tel.: +36 1 451 2259

HR elérhetőségek

1133 Budapest, Kárpát u. 21.

1117 Budapest, Hunyadi János út 6.

8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 131.

6725 Szeged, Vásárhelyi Pál u. 15.

4002 Debrecen, Mikepércsi út 73/B

7630 Pécs, Koksz u. 125.

képviselete, garanciában és azon 

túli javítások esetében is

• WABCO fék- és légrugórendsze-

rek, elektronikák teljes körű ellen-

őrzési és karbantartási-javítási mun-

kálatai 

• BäR CARGOLIFT emelőhátfalainak 

javítása

• Sortimo

• Budapesten a Hunyadi János úton, 

továbbá debreceni és szegedi telep-

helyeinken is meghosszabbított nyit-

vatartással várjuk Ügyfeleinket!

A Pappas Auto műhelyeiben a Mercedes-Benz gépjárműveinek teljes körű 
karbantartásán, javításán túl egy helyen tudja elvégeztetni a következőket: 
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TEHERGÉPJÁRMŰ-SZERVIZ

Ez az 5. telephelyünk, ahol speciálisan Mercedes-Benz haszongép-
járművek számára építettünk ki Service-Centert. 2007-ben még 
csak 10 dolgozóval nyitottuk meg szervizünket, Mercedes-Benz 
személygépkocsikra specializálódva, majd bővült a márkaportfólió. 
Tavaly pedig már a haszongépjárművek is csatlakoztak hozzánk.
Székesfehérvár és környékének gazdasága dinamikusan fejlődik, 
közlekedési szempontból pedig a város a legjelentősebb útvo-
nalak mentén fekszik. Mind az M7 autópálya, mind a 7. sz. főút 
közelsége igen kedvező. A nyitás óta eltelt időben már több mint 
320 Mercedes-Benz tehergépjármű fordult meg szervizünkben. 
A nemzetközi spedíciós cégek is kezdik megismerni szervizünk 
nyújtotta lehetőséget, így több külföldi sofőrnek is tudtunk segíteni 
műszaki hiba elhárításában. Vállalatunk célja, hogy ügyfeleink szá-
mára minden fontos csomópontnál elérhetőek legyünk.
Szolgáltatásaink a karbantartás és szerviz fogalmának teljes 
spektrumát lefedik, melyek: garancia időn belüli és azon túli 
javítások, műszaki vizsgáztatás, eredetiségvizsgálat, tachográf, 

SZÉKESFEHÉRVÁRI SZERVIZSZOLGÁLTATÁSOK

biztosítási ügyintézés és kárrendezés, eredeti Mercedes-Benz 
alkatrészek értékesítése. Új szervizünkben kényelmi szolgál-
tatásokat is kínálunk annak érdekében, hogy a várakozás is 
kellemes lehessen: szabad ügyfél-WIFI-t, sofőröknek zuhany-
zási lehetőséget biztosítunk. Felkészült székesfehérvári szer-
vizcsapatunkkal bízom benne, hogy elnyerem ügyfeleink 
bizalmát.

MERCEDES-BENZ HASZONGÉPJÁRMŰ- 
SZERVIZPONT SZÉKESFEHÉRVÁRON

„
A nyitás óta eltelt időben már 
több mint 320 Mercedes-Benz 
tehergépjármű fordult meg  
szervizünkben.

BEJELENTKEZÉS: 
E-mail-cím: szerviz.szfv@pappas.hu 
Tel.: +36 22 889 190 

SZERVIZSZERZŐDÉSEK

7402_Pappas_ISP_172x230mm_u01b04.indd   1 2019. 03. 12.   9:51



www.pappas.hu • forródrót: +36 80 727 727

Kiadja a Pappas Auto Magyarország Kft. (1133 Bp., Kárpát utca 21.) megbízásából a Studio 2000 Kft. (1026 Bp., Pasaréti út 125.).  A kiadó írásos engedélye nélkül a megjelent 
szöveg- és képanyag semmilyen formában nem sokszorosítható. Az esetleges nyomdai hibákból eredő károkért a kiadó felelősséget nem vállal. A magazinban feltüntetett 
árak változtatásának a jogát fenntartjuk. A magazinban szereplő tájékoztatás nem minősül a polgári törvénykövről szóló 2013. V. törvény szerinti ajánlatnak, így nem fűződik 
hozzá ajánlati kötöttség sem. A katalógusban szereplő képek illusztrációk. A magazinban szereplő termékek árai 2019. augusztus 31-ig történő vásárlás esetén érvényesek. 
A megadott árak nem tartalmazzák az áfát. Ha a jövőben nem szeretne a Pappas Auto-tól további postai küldeményeket kapni, akkor kérjük, jelezze a +36 1 463 7406-os 

faxszámon, az adatvedelem@pappas.hu e-mail-címen vagy postai úton a 1133 Budapest, Kárpát utca 21. szám alá címzett levelével.
Cikkszám: HW9 MAR STARN.TGK19/1

7630 PÉCS, KOKSZ U. 125.
SZOLGÁLTATÁSOK:
Mercedes-Benz szgk.- és transzporterértékesítés és szerviz • Mercedes-Benz tehergépjármű- és buszszerviz  
• Karosszériajavítás és -fényezés
TELEFONSZÁMOK:
Információ: +36 72 539 539 – Mercedes-Benz szgk.: +36 72 539 538 – Mercedes-Benz trp.: +36 72 539 545
Szgk. munkafelvétel: +36 72 539 543
Haszongépj., trp. munkafelvétel: +36 72 539 535

1133 BUDAPEST, KÁRPÁT U. 21.
SZOLGÁLTATÁSOK:
Mercedes-Benz-, smart-értékesítés • Mercedes-Benz szervizszerződés • Karbantartás és szerviz  
minden Mercedes-Benz és smart személygép kocsi részére • Karosszériajavítás és -fényezés
TELEFONSZÁMOK:
Információ: +36 1 451 2200 – Mercedes-Benz és smart: +36 1 451 2240
Munkafelvétel szgk.: +36 1 451 2270
Karosszériajavítás, -fényezés: +36 1 451 2275

A PAPPAS AUTO MAGYARORSZÁG KFT. TELEPHELYEI

1117 BUDAPEST, HUNYADI JÁNOS ÚT 6.
SZOLGÁLTATÁSOK:
Mercedes-Benz, smart személygépkocsi- és haszongépjármű-értékesítés és szerviz  
Transzporter-, Unimog- és haszongépjármű-értékesítés és szerviz,  
Evobus-szerviz, Unimog Mobil Szerviz • Karosszériajavítás és -fényezés
TELEFONSZÁMOK: 
Információ: +36 1 463 7400 – Értékesítés: Mercedes-Benz: +36 1 463 7505, Haszongépj.: +36 1 463 7501 • Unimog: 
+36 20 943 6938 – Szerviz: tgk. munkafelvétel: +36 1 463 7461 – Trp. munkafelvétel: +36 1 463 7462 • Karosszéria 
munkafelv.: +36 1 463 7463 – Busz munkafelvétel: +36 1 463 7444 – MB szgk. munkafelvétel: +36 1 463 7532

HOSSZABBÍTOTT  
NYITVATARTÁS HÉTKÖZNAPOKON!

A haszongépjármű-üzem 6–22 óráig,  
a buszműhely 7–18 óráig tart nyitva! 

HOSSZABBÍTOTT  
NYITVATARTÁS HÉTKÖZNAPOKON!

A személygépjármű-üzem 7:30–19 óráig 
tart nyitva!

4002 DEBRECEN, MIKEPÉRCSI ÚT 73/B
SZOLGÁLTATÁSOK:
Mercedes-Benz személygépkocsi-értékesítés és szerviz 
Mercedes-Benz haszongépjármű-értékesítés és szerviz • Karosszériajavítás és -fényezés
TELEFONSZÁMOK:
Információ: +36 52 525 360, +36 52 525 361 – Mercedes-Benz szgk.-értékesítés: +36 52 525 370 
Mercedes-Benz haszongépj.-értékesítés: +36 52 525 372 – Szgk. munkafelvétel: +36 52 525 380
Haszongépj. munkafelvétel: +36 52 525 369

Látogasson el Facebook- és Instagram-oldalainkra! www.facebook.com/PappasAuto www.instagram.com/pappasauto_hu

8000 SZÉKESFEHÉRVÁR, SEREGÉLYESI ÚT 131. 
SZOLGÁLTATÁSOK:
Mercedes-Benz személygépkocsi- és transzporterértékesítés • Karbantartás és szerviz minden  
Mercedes-Benz személygépkocsi és transzporter részére • Karosszériajavítás és -fényezés
TELEFONSZÁMOK:
Információ: +36 22 889 180 – Mercedes-Benz szgk.: +36 22 889 191, +36 22 889 192 
Mercedes-Benz transzporter: +36 22 889 181
Munkafelvétel szgk. és transzporter: +36 22 889 190

6725 SZEGED, VÁSÁRHELYI PÁL U. 15.
SZOLGÁLTATÁSOK:
Mercedes-Benz személygépkocsi-értékesítés és munkafelvétel 
Mercedes-Benz haszongépjármű-értékesítés és munkafelvétel • Karosszériajavítás és -fényezés
TELEFONSZÁMOK:
Információ: +36 62 553 999 – Mercedes-Benz szgk.-értékesítés: +36 62 553 984 
Mercedes-Benz haszongépj.-értékesítés: +36 62 553 985 – Mercedes-Benz szgk. munkafelvétel: +36 62 553 998
Mercedes-Benz haszongépj. munkafelvétel: +36 62 553 990

PÉCS

BUDAPEST

BUDAPEST

DEBRECEN

SZÉKESFEHÉRVÁR

SZEGED HOSSZABBÍTOTT  
NYITVATARTÁS HÉTKÖZNAPOKON!

A haszongépjármű-üzem 6–22 óráig  
tart nyitva! 

2019. ÁPRILIS 1-TŐL  
HOSSZABBÍTOTT NYITVA-

TARTÁS HÉTKÖZNAPOKON!

A személyautó és haszongépjármű 
üzem 7–19 óráig tart nyitva!

HASZONGÉPJÁRMŰ- 
SZERVIZKÖZPONT!


