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TAVASZI ÁTVIZSGÁLÁS MERCEDES-BENZ  
GÉPJÁRMŰVE SZÁMÁRA

* Alkatrész és folyadékok nélkül!

TAVASZI ÁTVIZSGÁLÁS  
(2019.04.01–30. között)

5 450 Ft*
TAVASZI ÁTVIZSGÁLÁS (2019.04.30. után)

21 095 Ft*

Autónk megfelelő felkészítése nemcsak a téli időszakban, hanem 
tavasszal is kifejezetten fontos, amennyiben biztonságos és 
komfortos közlekedésre törekszünk, s hosszú távon szeretnénk 
megőrizni gépjárművünk jó állapotát. Sokan úgy vélik, hogy elég 
kicserélni a gumikat, s máris útnak eredhetnek, azonban ez téve-
dés, hiszen a jármű megfelelő ápolására, alapos tisztítására és 
egy szakszerű állapotfelmérésre is szükség lehet. A téli üzemmód 
ugyanis jobban igénybe veszi az autót: egyrészt az utak minősége 
rosszabb ilyenkor, másrészt a fagy sem kíméli ebben az időszak-
ban az autót.

Bízza a Pappas Auto szakembereire az átvizsgálást, hogy egy kifo-
gástalanul működő, biztonságos gépjárművel induljon útra tavasszal.

A TAVASZI ÁTVIZSGÁLÁS SORÁN ELVÉGZETT MŰVELETEK:
• Guminyomások, futófelület vizsgálata
• Világítás működésének, beállításának vizsgálata
• Fékrendszer és fékfolyadék forráspontjának ellenőrzése
• Hűtőrendszer tömítettségének vizuális vizsgálata
• Ékszíj feszességének, állapotának vizsgálata
• Kürtellenőrzés
• Motorolajszint ellenőrzése, szintbeállítása

TAVASZI ÁTVIZSGÁLÁS 

ÁPRILIS 1–30.

A részletekről érdeklődjön kollégáinknál  
az alábbi elérhetőségeken:
1133 Budapest, Kárpát u. 21., tel.: +36 1 451 2270
1117 Budapest, Hunyadi János út 6., tel.: +36 1 463 7480
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 131., tel.: +36 22 889 190
6725 Szeged, Vásárhelyi Pál u. 15., tel.: +36 62 553 999
4002 Debrecen, Mikepércsi út 73/B, tel.: +36 52 525 360
7630 Pécs, Koksz u. 125., tel.: +36 72 539 539

A tavaszi átvizsgálás ideje 
alatt kérje a Mercedes me 

Adapter ingyenes beépítését, 
hogy Mercedesének adatait 
okostelefonján is láthassa!

KÖSSE ÖSSZE 
A KELLEMESET  
A HASZNOSSAL! 

www.pappas.hu/adapter

Aktuális kiadványunk legfontosabb témája a tavaszi átvizsgálás, melyhez az idei évben is széles körű 
szolgáltatást és kedvező árakat kínálunk. 
A nyári szezon előtt kiemelt figyelmet szentelünk a klímaberendezés tisztításának, mivel az az előttünk 
álló hónapokban jelentős igénybevételnek lesz kitéve. Kérem, ne becsüljék alá ezt a rutinműveletet.  
A tiszta és karbantartott klíma egészségügyi szempontból elengedhetetlen, emellett az alacsonyan tar-
tott hőmérséklet a koncentráció megtartásában is segít. 
Amennyiben legközelebb Hunyadi János úti szalonunkban járnak, ne szalasszák el az alkalmat, és 
nézzenek körül Mercedes-Benz Boutique-unkban! Butiktermékeink széles kínálatáról weboldalunk-
ról már előre is tájékozódhatnak, így izgalmas és értékes ajándékkal lephetik meg magukat vagy 
szeretteiket. 
Kollégáim és a magam nevében csodaszép tavaszt, valamint biztonságos és jó utat kívánok!

Tisztelt Ügyfeleink
és Pappas Auto-barátok!

KÖSZÖNTŐ

Varga Zoltán
szervizüzletág-vezető

Az Autoframe Kft. 1996-ban kezdte meg tevékenységét az akkori 
helyi Mercedes-Benz képviselettel, az Auto-Kurz & Co. Kft.-vel szo-
rosan együttműködve. Később a Pappas Auto Magyarország Kft. 
szerződéses partnereként végezte a cégcsoport által forgalma-
zott valamennyi gépjárműtípus karosszériajavítását és fényezé-
sét, 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 mun-
kát változatlan helyen, változatlan körülmények között a Pappas 
Auto kötelékében ugyanaz a csapat végzi 2019. január 3-tól.

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

KAROSSZÉRIAJAVÍTÁS
MÁR SZEGEDEN IS!

A magas minőségű munkavégzés, a teljeskörű biz-
tosítási ügyintézés, a legmodernebb technikák alkal-
mazása, a gyors és hatékony javítás, az ügyfélcent-
rikus kiszolgálás a Pappas Auto számára hatalmas 
jelentőséggel bír. Ezt elősegítendő ezúton tájékoztat-
juk Önöket, hogy telefonos elérhetőségeink a jövő-
ben is változatlanok maradnak az alábbiak szerint:
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Beköszöntött a tavasz, ezzel együtt pedig a nyári időszámítás kezdete. Gyakran ismé-
telt információ, hogy hétfokos napi átlaghőmérséklet mellett már nincs szükség a téli 
gumikra, így a meleg napok beköszöntével eljött a csere ideje. A téli abroncsok lágyab-
bak mint a nyáriak, könnyebben túlmelegszenek, így kevésbé tapadnak a meleg aszfal-
ton, valamint jobban is kopnak. 

MODELL MÉRET GUMIABRONCS TÍPUSA GUMIABRONCS ÁR/DB

A-osztály (W177) 225/45 R18 ContiSportContact 5 MO 95 Y 53 895 Ft
Új B-osztály (W247) 205/55 R17 ContiEcoContact 5 MO 91 W 44 145 Ft
C-osztály (W205) 225/50 R17 ContiSportContact 5 MO 94 W 45 145 Ft
E-osztály (W213) 225/55 R17 ContiPremiumCont 5 MO 97 Y 46 040 Ft
E-osztály Coupé (238) 245/40 R19 ContiSportContact 6 MO 98 Y 63 020 Ft
GLC Coupé (C253) első 255/40 R21 ContiSportContact 5P MO 102 ZR/Y 93 670 Ft
GLC Coupé (C253) hátsó 285/35 R21 ContiSportContact 5P MO 105 ZR/Y 104 645 Ft
GLE (W166) 265/40 R21 ContiCrossContact UHP MO 105 Y 95 165 Ft

AMG TUNINGNYÁRI GUMIABRONCS-AJÁNLATOK

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. 

AMG: AZ AUTÓIPARBAN EZ A HÁROM BETŰ VILÁGSZERTE 
MEGTESTESÍTI A NAGY TELJESÍTMÉNYT, AZ EXKLUZIVITÁST 
ÉS A DINAMIKUS VEZETÉSI ÉLMÉNYT. A MERCEDES-AMG  
A SPORTOS DINAMIKÁT ÉS A MAGAS MINŐSÉGŰ EXKLUZÍV 
RÉSZLETEKET EGY SZÉRIAGYÁRTÁSÚ MERCEDES-BENZ 
MODELL ELŐNYEIVEL KOMBINÁLJA.

A kép illusztráció, a rajta található érték mintaérték.

PÉRMIUM NYÁRI GUMIABRONCSOK  
AZ ÖN BIZTONSÁGÁÉRT!

AMG kormánykerék 
Pl.: GLC 350 e 4MATIC

668 375 Ft*

AMG sportcsíkok (szürke és sárga színben)
Pl.: GLC 350 e 4MATIC

254 495 Ft*

AMG belső ajtógomb 4 db-os
Pl.: GLC 350 e 4MATIC

77 850 Ft*

AMG takaróponyva (beltéri)
Pl.: GLC 350 e 4MATIC

104 180 Ft

AMG belső szőnyeg (varrott logóval)
Pl.: GLC 350 e 4MATIC

46 440 Ft

AMG carbon tükörborítás
Pl.: GLC 350 e 4MATIC

360 605 Ft*

KLÍMABERENDEZÉS-TISZTÍTÁS

18 045 Ft-tól!

Az AIR-BALANCE csomag az alábbi illatokban elérhető:  
Daybreak Mood, Forest Mood, Pacific Mood, Freeside Mood, Sports Mood, 
Nightlife Mood, Downtown Mood, Agarwood Mood

Az autó klímarendszerének tisztítása fontos a nyári használat 
előtt, mert a párologtató felületén és a légcsatornákban gombá-
sodás fordulhat elő, ami a klíma használatakor kellemetlen sza-
gokat és fertőzést okozhat.
A klímatisztító és -fertőtlenítő eljárásnak köszönhetően klímabe-
rendezése az elkövetkező szezon során is mindig friss levegő ről 
és optimális hőmérsékletről gondoskodik járműve belső teré-
ben. Ezen túlmenően, a fertőtlenítő hatásnak köszönhetően, 
eltávolítja a rendszerből a kellemetlen szagokat okozó baktériu-
mokat, valamint vírusokat. 
Az Air-Balance csomaggal (P21-es kód) rendelkező járművek 
tulajdonosainak figyelmébe ajánljuk a 8 illatban elérhető utas tér- 
illatosítót.

KLÍMABERENDEZÉS-TISZTÍTÁS ÉS -FERTŐTLENÍTÉS

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: 12 155 Ft*
*  Az ár egy garnitúra, egy szezonban történő tárolására vonatkozik. 

A tárólóhelyek száma korlátozott.

* Az ár nem tartalmazza a felszerelés költségét!

AZ AMG OPTIKAI ÁTÉPÍTÉS RÉSZEI  
GLC (2019) ESETÉN:

• ELSŐ SPOILER

• ELSŐ ALSÓ SPOILER

• ELSŐ RENDSZÁMTARTÓ

• HÁTSÓ SPOILER

• LÖKHÁRÍTÓ ALSÓ BORÍTÁS

• TARTÓ

• TARTÓ BAL

• TARTÓ JOBB

• DÍSZBORÍTÁS BAL

• DÍSZBORÍTÁS JOBB

ÖSSZESEN: 1 234 900 Ft

A kép illusztráció.
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Az Eredeti Mercedes-Benz tartozékokat úgy tervezték és készítették, hogy azok tökéletesen illeszkedjenek Mercedes-Benz 
modelljéhez. Csúcsminőségűek, megbízhatóak, időtállók. 
Annak érdekében, hogy hozzájáruljunk élményekkel teli tavaszához, tekintse meg az új B-osztályra összeállított termék-
javaslatainkat.

Kerékpártartó (alaptartó nélkül)
Pl.: új B-osztály

55 035 Ft

Ruhaakasztó-készlet
Pl.: új B-osztály

30 905 Ft

Hűtőláda 24 L
Pl.: új B-osztály

67 715 Ft
Áram-egyenirányító hűtőládához
Pl.: új B-osztály

20 835 Ft

Tetőbox 400L fekete
Pl.: új B-osztály

187 530 Ft

Kerékőrkészlet
Pl.: új B-osztály

24 275 Ft

LED ajtóvilágítás
Pl.: új B-osztály

46 880 Ft

MERCEDES-BENZ B-OSZTÁLY

TARTOZÉKOK, KIEGÉSZÍTŐK

A 2019-ES MERCEDES-BENZ 
KOLLEKCIÓBÓL

A Mercedes-Benz kollekció legfontosabb jellemzői a kompro-
misszummentes igényesség a formatervezésben és a fejlesz-
tésben, valamint a felhasznált anyagok kiváló minőségében. 
A sokrétű kollekció tökéletesen jeleníti meg a Mercedes-Benz 
márka nyújtotta életérzést és a tökéletes dizájn iránti szeretetet. 
A kínálatban az időtlen klasszikusok mellett az aktuális trende-
ket tükröző termékeket is megtalálhatjuk. Lepje meg saját magát 
vagy a sze retteit a stílusos kiegészítőkkel, amelyeket a Pappas 
Auto telephelyein szerezhet be. Az alábbiakban bemutatunk 
egy kis összeállítást a termékekből, a teljes katalógust pedig az 
alábbi címen érheti el:

www.pappas.hu/szerviz/kiegeszitok

Okosóra B6 695 8848

104 145 Ft

Gyerek kerékpársisak B6 645 0076

20 810 Ft
Férfi mellény S-XXL méretben 

B6 695 8823-27

78 770 Ft

BUTIK

Női táska B6 695 5034 

78 815 Ft

Gyerekkerékpár B6 645 0155

166 660 Ft

AJÁNLATAINK

Női óra B6 695 4170

85 955 Ft

STAR NEWS   5
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KARRIER, KNOW-HOW

PAPPAS AUTO MERCEDES-BENZ SZERVIZ

YOUNG STARS, KECSKEMÉT

ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY A JÖVŐBEN IS A LEGJOBB 
KOLLÉGÁKKAL DOLGOZHASSUNK EGYÜTT, ÚJRAGONDOL-
TUK A TÖBB MINT 20 ÉVES TANULÓKÉPZÉSÜNKET. EGY ÚJ, 
ÉLMÉNYEKBEN GAZDAG PROGRAMOT HOZTUNK LÉTRE.

• Közép-Európa egyik legnagyobb és 
legújítóbb szellemű vállalatánál igazol-
juk a diák gyakorlati idejét

• kiváló szakemberektől tanulhat egy 
olyan nagy múltú vállalatnál, mely a  
Mercedes-Benz, AMG, smart, Unimog  
és OMNIplus márkák szakszervize

• vidéken is lehet csatlakozni hozzánk
• étkezési hozzájárulást nyújtunk

• márkaszervizeinkben és szalonjainkban 
a legújabb technológia és innovatív 
fejlesztés vár a tanulóra

• élményprogramokat, sport- és szabad-
idős lehetőségeket kínálunk, és akár 
a Pappas Auto Sport Club tagjaként is 
kipróbálhatja magát a fiatal

• mi hosszú távon számítunk a fiatalokra!

MIÉRT JÓ, HA A PAPPAS AUTO-NÁL TÖLTI A TANULÓ  
A GYAKORLATI IDŐT?

• Prémiummárkákkal tud foglalkozni.
• Tapasztalt szakemberektől tud tanulni kiváló műhelykörülmények között.
• Amennyiben szívesen lenne tagja a Pappas Young Stars csapatának  

és venne részt programjainkon, akkor a Pappas Auto-nál a helye!

Fényképes önéletrajzokat a  
youngstars@pappas.hu 
e-mail-címre várjuk.

TANULÓKÉPZÉS ELÉRHETŐSÉG:
Darai Imre
Telefon: +36 1 451 3206
Mobil: +36 20 984 7181
Pappas Auto Magyarország Kft.
1133 Budapest, Kárpát u. 21.

www.pappas.hu/youngstarsA PAPPAS AUTO A JÓ VÁLASZTÁS, MERT...

PAPPAS

tanulóprogram

Tekintse meg kisfilmünket, mely választ ad arra,  
miért jó a Pappas Auto tanulójának lenni.

Várjuk a nappali tagozatos autószerelő, autóelektronikai műszerész, 
járműfényező, karosszérialakatos vagy autótechnikus tanulók jelent-
kezését. Keressék programfüzetünket, látogassák meg weboldalunkat, 
Facebook- és Instagram-oldalunkat, és tudjanak meg rólunk többet!

A Pappas Auto-nál mostanra már hagyomány, hogy az év során ügy-
felei számára rendhagyó kirándulást szervez. A Mercedes-Benz 
kecskeméti gyárának látogatása során csoportjaink betekintést 
nyerhetnek a gyárban folyó termelési munkálatokba, és interaktív 
módon, testközelből figyelhetik meg, hogyan gyártják rekordidő 
alatt, csúcsminőségben a Mercedes-Benz model leket a magyar 
dolgozók. A gyártócsarnokok megtekintése során személye-
sen megtapasztalható, hogyan születik a Mercedes-Benz CLA, 
A-osztály és a CLA Shooting Brake modell. 

GYÁRLÁTOGATÁS KECSKEMÉTEN

Amennyiben az Ön számára is érdekes lehet ez a lehetőség, kérjük, jelezze részvételi szándékát szerviztanácsadójánál!
A helyek korlátozott számban állnak rendelkezésre. 

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

kereskedelmi vállalataként. Cégcsoportunk 29 éve van jelen 
Magyarországon, Pappas Auto Magyarország Kft.-ként pedig 14 
éve állunk Ügyfeleink rendelkezésére. Vállalatunk története köz-
vetlenül összefonódik az alapítókkal, Georg és Dimitri Pappas 
fivérekkel és a Mercedes-Benz mint márka felépítésével és 
sikerével. A Mercedes-Benz autómárkát minőségi és innovatív 
tevékenység, valamint személyes tanácsadás fémjelzi. A Pappas 
Auto Magyarország hálózata napjainkban nyolc, európai szín-
vonalú kiszolgálást biztosító telephellyel rendelkezik Budapest 
három pontján, Szegeden, Pécsett, Székesfehérváron, Debre-
cenben és Szigetszentmiklóson. 

Nagy hangsúlyt fektetünk Ügyfeleink teljes körű kiszolgálása 
mellett szervizmunkatársaink felkészültségére, szaktudására. 
Folyamatos képzésekkel biztosítjuk, hogy mindig a lehető leg-

frissebb, legteljesebb információkkal és tudással álljunk Ügyfele-
ink rendelkezésére. Valamennyi munkatársunk Mercedes-Benz 
certifikációval rendelkezik. Szerviztanácsadóink és autósze-
relőink összességében több mint 40 éves tapasztalata a 
Mercedes-Benz márka tekintetében és szakmai ismerete biztos 
pontot jelent Ügyfeleink autójavítási döntése esetén. Három 
évtizedes, Magyarországon egyedülálló szakmai tapasztalatunk 
mellett Ügyfeleink és a Mercedes-Benz márka iránti elkötele-
zettségünk biztosítja, hogy a lehető legmagasabb színvonalon 
teljesítsünk nap mint nap.

 munkafelvevő 
 tehergépjármű-szerelő
 autószerelő
 karosszérialakatos 
 fényező
 alkatrésztechnikus

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

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

HR elérhetőségek

Legyen

JELENTKEZZEN MOST!
Önéletrajzát az alábbi 

e-mail-címre várjuk:

NYITOTT POZÍCIÓINK:

karrier@pappas.hu

a munkatársunk!

„A LEGJOBBAT  
 VAGY SEMMIT”

Valamennyi munkatársunk 
a Mercedes-Benz előírása-
inak megfelelő oktatásban 

részesül.
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ERDŐJÁRÁS SALZBURG TARTOMÁNYBAN

I tt van Európa legnagyobb kiterjedésű 
cirbolyafenyő erdeje, a salzburgi „házi 

hegy”, a Kapuzinerberg erdeiben zer-
gekolónia él, a raurisi és a Lammertal 
völgyben alpesi őserdő terül el. Az alpesi 
legelőiről, tiszta vizéről és levegőjéről, 
pompás panorámáiról híres Salzburg tar-
tomány erdőkben is gazdag. Az erdők 
„zöld aranya” már a független salzburgi 
hercegérsekek korában is nagy becsben 
állt. Kellett a faanyag a „fehér arany”, a 
Salzburg évszázados gazdagságát biz-
tosító só kitermeléséhez, csakúgy, mint a 
salzburgi hegyek ércének, aranyának és 
smaragdjának bányászatához. 
A Magas-Tauern vonulatai közt kétezer 
– kétezerkétszáz méterrel a tengerszint 
fölött húzódik az erdőhatár. A salzburgi 
hegyoldalakat borító erdők fái az alpesi 
éghajlatnak megfelelően jobbára tűle-
velűek, a kevésbé magas területeket a 

KÖZELI ÉS KÜLÖNLEGES ÚTICÉL  
A FENNTARTHATÓSÁG JEGYÉBEN

vegyes erdő uralja. A lombos erdő ará-
nya jóval kisebb, mint nálunk. Tapasztalt 
erdőjárók is sokféle új erdei élményre 
számíthatnak. 

AZ ERDŐ ZÖLD FÉNYÉBEN LELASSUL 
AZ IDŐ
Az erdő látszólagos csöndjén millió apró 
zaj szűrődik át. Madárcsicsergés, cir-
pelő, motozó rovarok hangjai. Susognak 
a lombok, patak csörgedez, megbúvó 
erdei állat neszez a bozótban. Ez a majd-
nem-csend jobban kikapcsol, mint bármi 
más. Elbűvöl a zöld milliónyi árnyalata, a 
fatörzsekre tapadó gombák fura alakza-
tai. Jól esik beszívni a sokféle zöld illatot, 
ami körülvesz, és a járás is jobban esik, 
mint az aszfalton. A levegő kellemes, 
nyári napokon sincs túl meleg. A zöld 
élettérre hangolódás jótétemény testnek 
és léleknek. A japánok már rég felfedez-

ték maguknak a shinri-yoku nyugtató 
terápiát, ami voltaképpen erdőfürdőzést, 
az erdő levegőjében, hangulatában, lát-
ványában „fürdést” jelent. 

SZEMÉLYRE SZÓLÓ ERDEI ÉLMÉNY
A salzburgi erdők nem túl sűrűek, a táblák-
kal jelölt túrautakon veszélytelenül indul-
hatunk felfedezőútra. A zöldben kevésbé 
megterhelő a sport, és a hatása is jobb.  
A salzburgi régiók kijelölt hegyi kerékpár-
útjainak hetven százaléka erdőben vezet. 
Tájékozódjunk a lehetőségekről! Induljunk 
szervezett távtúrára, és éjszakázzunk 
függőágyban az erdő mélyén, fürödjünk 
meg a kis erdei tavakban, patakokban. 
Vigyük el a gyerekeket az erdei csúszda-
parkokba, erdei hintákhoz, a lombkorona 
sétányra. Élvezni fogják a tematikus túrá-
kat és a vadmegfigyelést a nemzeti park 
hegyóriásai közt. 

AZ ALPOK KIRÁLYNŐJE, A HAVASI 
CIRBOLYAFENYŐ
Természetvédelmi őr vezet el a nemzeti 
park legöregebb cirbolyafenyő erdejébe, 
a Wiegenwaldba. Kezdetben lucfenyő-
erdőben visz az út, aztán megritkulnak 
a fák, kiérünk a lápvidékre. Feketén 
csillogó lápi tavacskák mentén járunk, a 
fákon neonsárgán virít a farkas-zuzmó. 
Kis szerencsével kis fekete alpesi sza-
lamandrát láthatunk. Ember nemigen jár 
erre. Vigyázni kell, hogy ne zavarjuk meg 
a különleges természeti élőhely egyen-
súlyát. Valódi kincs ez a kb. 1800 méter 
magasan fekvő erdő, már a hercegér-
sekek idejében is különleges védelem 
járt neki. A páfrányok, mohák, zuzmók 
világában álló hatalmas fák közt ezeré-
ves is akad. Még feljebb a törpefenyők 
birodalmába jutunk, alattunk a Grünsee 
tó, túloldalán a távolban a Weisssee glecs-
cservidék különleges hegyi szállodája, a 
Rudolfshütte. Ez az egyetlen háromcsil-
lagos szálloda az Alpokban, ahova kizá-
rólag gyalog vagy hegyi felvonóval lehet 
csak eljutni! 2315 méteres magasságban 
épült, Rudolf trónörökösről kapta a nevét.

Salzburg  
zöld aranya

Sokat hallunk arról, hogy nem vagyunk elég környezettudatosak, 
nem ügyelünk eléggé a fenntarthatóságra. Szenvedünk a stressz-
től, és érezzük, ideje lenni tenni valamit az egészségünkért.  
Tervezzük hát a nyaralást az erdőjárás jegyében. 

“Amikor az erdőn jársz, és rábukkansz 
valahol egy forrásra, ülj le melléje csön-
desen és figyelj. Nagyon csöndes légy, és 
akkor hallani fogod a zöld ruhás tündérke 
hangját a surranó vízből. Ha pedig jó 
füled van, és érted az erdő nyelvét, akkor 
meghallhatod azokat a csodaszép mesé-
ket, amiket a forrás, a csermely, a patak 
tündére elmond ilyenkor a fáknak.” 
(Wass Albert)

Városi gyereknek különösen izgalmas az erdőjárás A Magas-Tauern Nemzeti Parkban, úton a mesebeli hangulatú Reedsee tóhoz

A Wiegenwaldban. A tobozban lapuló magvak a fenyőszajkó kedvencei.

Hegyi bringával Kaprun környékén



PAPPAS AUTO MAGYARORSZÁG KFT.

1133 Budapest, Kárpát u. 21., tel.: +36 1 451 2270, e-mail: szerviz.krp@pappas.hu
1117 Budapest, Hunyadi János út 6., tel.: +36 1 463 7480, e-mail: szerviz.abf@pappas.hu

8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 131., tel.: +36 22 889 180, e-mail: szerviz.szfv@pappas.hu
6725 Szeged, Vásárhelyi Pál u. 15., tel.: +36 62 553 999, e-mail: szerviz.szg@pappas.hu

4002 Debrecen, Mikepércsi út 73/B, tel.: +36 52 525 360, e-mail: szerviz.dbc@pappas.hu 
7630 Pécs, Koksz u. 125., tel.: +36 72 539 539, e-mail: szerviz.pcs@pappas.hu

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 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.SZGK19/1

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

Nyerjen hosszú hétvégét 2 főre, 3 éjszakára 4 csillagos szállodában, 2 ágyas szobában,  
félpanzióval és Salzburg tartomány kártyával.
Önnek csak a nyereményszelvényt kell kitöltenie és leadnia 2019. április 1. és június 30. között 
a Pappas Auto-nál tett szervizlátogatásakor. Az utazás hoz az autót a Pappas Auto biztosítja.

Nyerjen alpesi utazást a Pappas Auto-val  
és Salzburg tartománnyal!



KÉRJÜK, A KÖVETKEZŐ ADATOKAT ADJA MEG:

Vezeték- és keresztnév: .........................................................................................................................................................................................................

Cégnév: ...........................................................................................................................................................................................................................................

Helység, irányítószám:............................................................................................................................................................................................................

Utca, házszám: ............................................................................................................................................................................................................................

Telefonszám: ................................................................................................................................................................................................................................

E-mail: ..............................................................................................................................................................................................................................................

FIGYELEM! A nyereményjáték sorsolásán kizárólag a teljesen kitöltött és a Pappas Auto szervizeiben leadott nyereményszelvények vesznek részt.
LEADÁSI HATÁRIDŐ: 2019. június 30.
Személyes adataim megadásával hozzájárulok ahhoz, hogy azokat a Pappas Auto Magyarország Kft. – az adatvédelmi jogszabályok betartása mellett – a Pappas Csoport tagjainak marketing-, ill. infor-
mációtovábbítás céljára továbbítsa, hogy részemre a termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatban tájékoztatást, információt, reklámanyagot küldjön, illetve azokat statisztikai kiértékeléshez felhasználja.  
Hozzájárulok továbbá ahhoz, hogy a társaság részemre postán, e-mailben vagy SMS-ben reklám- és információs anyagokat küldjön. Tudomásul veszem, hogy az adataimmal kapcsolatos, fenti hozzájárulást 
írásban bármikor visszavonhatom az alábbi elérhetőségek valamelyikén. Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-55460/2012 (1117 Budapest, Hunyadi János út 6., fax: +36 1 463 7406, info@pappas.hu)

dátum aláírás

NYERJEN ALPESI UTAZÁST A PAPPAS AUTO-VAL ÉS SALZBURG TARTOMÁNNYAL!
Önnek csak a nyereményszelvényt kell kitöltenie, majd leadnia 2019. április 1. – június 30. között a Pappas Auto-nál tett szervizlátogatásakor, és máris részt 
vehet játékunkon, amelyen egy két fő részére szóló hosszú hétvégét nyerhet, 4*-os szállodában, kétágyas szobában, félpanzióval és Salzburg tartomány kártyával. 
Az utazáshoz az autót a Pappas Auto biztosítja a nyertes számára.

Regisztráljon a SalzburgerLand web-
oldalán, hogy első kézből értesüljön 
a legfrissebb ajánlatokról!

www.sltg.at/starnews-nl



TÖLTSE KI NYEREMÉNYSZELVÉNYÜNKET, ÉS NYERJEN ALPESI UTAZÁST!
LEADÁSI HATÁRIDŐ: 2019. június 30.

SORSOLÁS: 2019. július 12. 

NYEREMÉNYJÁTÉK KÉRDÉSE:
A Pappas Auto melyik telephelyén nyitotta meg a legújabb karosszériaüzemét?

 Pécs       Székesfehérvár       Szeged

Az alábbi modellekről kérek bővebb felvilágosítást  
(a márkáknál kérjük, hogy az Önt érdeklő típus megnevezését írja be):

Mercedes-Benz, smart: ........................................................................................................................................................................

Mercedes-Benz Certified – Tanúsított használt autók: ...................................................................................................................

Használt haszongépjárművek: ............................................................................................................................................................

Az alábbi témákról kérek bővebb információt:

 Pappas Auto Casco és Service Európa Garancia

 Új modellek a Pappas Auto-nál (A-osztály, B-osztály, E-osztály, CLS, GLC, GLE, GLE-és GLC Coupé, smart fortwo cabrio)

Most milyen márkájú és évjáratú autóval közlekedik: .......................................................................................................................................

A nyereményjáték részvételi feltételei:

1. A játékban részt vevőknek maradéktalanul ki kell tölteniük a Star News 
magazinban található nyereményszelvényt.

2. A nyereményjáték 2019. április 1-jétől június 30-ig tart.

3. A nyereményjátékban csak azok a nagykorú természetes személyek 
vehetnek részt, akik a nyereménykártyát teljesen kitöltötték, és 
legkésőbb 2019. június 30-ig bedobták a Pappas Auto alábbi 
szervizeiben található nyereményládák egyikébe: 
 A. 1117 Budapest, Hunyadi János út 6. 
 B. 6725 Szeged, Vásárhelyi Pál u. 15. 
 C. 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 131. 
 D. 7630 Pécs, Koksz u. 125. 
 E. 4002 Debrecen, Mikepércsi út 73/B 
 F. 1133 Budapest, Kárpát u. 21.

4. Egy személy csak egy részvételi kártyával vehet részt a játékban.

5. A nyereményládák kinyitása 2019. július 12-én történik.

6. Az utazást (hosszú hétvége Salzburg tartományban) a nyereménykártyát 
teljesen kitöltők között sorsolják ki.

7. A nyertest 2019. július 22-ig postai úton értesítjük a nyereményről.

8. A nyeremény pénzre nem váltható, másra át nem ruházható. 
A nyertes a nyereményét 2019. július 25-től átveheti a Pappas Auto 
Hunyadi János úti telephelyén.

9. A nyereményjátékban nem vehetnek részt a Pappas Csoport tulajdonosai,  
vezető tisztségviselői, alkalmazottai, valamint azok közeli hozzátartozói.

10. A részvételi feltételek megismerhetők a www.pappas.hu weboldalon.

11. A részvételi kártya kitöltésével a játékos a részvételi feltételeket is elfogadja,  
és hozzájárul, hogy a Pappas Auto-kiadványokban nyilvánosságra hozzák azokat.

12. Hozzájárulok ahhoz, hogy az itt megadott személyes adataimat feldolgozzák,  
és a Pappas Csoport vállalatainak marketing- és információs célokra  
(e-mailben, telefonon vagy SMS-ben), további statisztikai kiértékeléshez 
átadják és kezeljék. Jelen hozzájárulás írásban bármikor visszavonható.


